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1. fejezet

Bevezetés

A kockázat mérése és a kockázat elosztása fontos kérdése a pénzügyeknek, pénz-

ügyi szervezeteknek. Egy pénzügyi vállalat kockázatának megfelel® kezelésével és

az esetleges kés®bbi veszteségek fedezetéül szolgáló tartalékolandó t®ke minél pon-

tosabb meghatározásával jelent®s költségmegtakarítást érhet el. De nem pusztán a

pontos modellezés és el®rejelzés vezethet ilyen eredményre, hanem a vállalat kü-

lönböz® kockázatokat vállaló részlegeinek összehangolt m¶ködése is költségmegtaka-

rítással járhat. De pontosan milyen eredményeket érhet el a vállalat, alegységeinek

megfelel® együttm¶ködésével? A költségeket hogyan ossza szét az alegységek között?

A kockázatmérés és kockázatkezelés szakirodalmában a kockázat költségét a tar-

talékolandó t®ke jelenti, a vállalat egésze által tartalékolandó t®ke szétosztását pedig

t®keallokációnak nevezik. A különböz® t®keallokációs módszerek jelent®s kutatási

területei a pénzügytannak és a kooperatív játékelméletnek. Többek között Denault

[2001], Kalkbrener [2005], Valdez és Chernih [2003], Buch és Doreitner [2008], Hom-

burg és Scherpereel [2008], Kim és Hardy [2009], Csóka, Herings és Kóczy [2009],

Balog et al. [2013] vagy Csóka és Pintér [2013] tanulmányai is ezekkel a kérdésekkel

foglalkoznak.

A dolgozatban el®ször (2. fejezet) tisztázzuk a kockázat és a kockázati mértékek

fogalmát, valamint Acerbi és Tasche [2002] nyomán ismertetjük az Expected Short-

fall nev¶ kockázati mértéket, amit aztán egy példán szemléltetünk.

Ez után (3. fejezet) bemutatjuk a dolgozatban használt kooperatív játékelméleti

fogalmakat és ezek kifejezetten a t®keallokáció problémájára specializált változatait,
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majd egy példán keresztül szemléltetjük az alegységek együttm¶ködéséb®l fakadó

költségmegtakarítást.

A negyedik fejezetben a t®keallokációs módszer általános de�níciója és tulajdon-

ságai után, az egyik legismertebb ilyen módszert, a Shapley-értéket részletezzük.

Példákon illusztrálva mutatjuk be a Shapley-érték kiszámítását és annak tulajdon-

ságait, különös tekintettel a stabilitási tulajdonságra. A fejezet további részében

néhány újabb, a t®keallokációs módszerekkel kapcsolatos eredményt ismertetünk.

A következ® részben (5. fejezet) a Shapley-érték egy alternatív kiszámítási formu-

lájának bemutatása után Castro, Gomez és Tejada [2009] statisztikai mintavételezé-

sen alapuló, polinomiális futásidej¶ ApproShapley eljárásával becsült Shapley-érték

számítását részletezzük, majd de�niálunk két, a korábbi fejezetben már bemutatott

stabilitási tulajdonsággal rokon fogalmat, a gyenge stabilitást és a gyenge blokkoló

koalíciót.

A hatodik fejezetben Balog et al. [2013] tanulmányában használt szimulációt

megismételve vizsgáljuk a Shapley-érték t®keallokációs módszer stabilitási tulajdon-

ságát. Ezen vizsgálatok eredményeit a következ® fejezetben (7. fejezet) részletezzük

és értelmezzük.

Végül az utolsó fejezetben (8. fejezet) röviden összefoglaljuk a dolgozat eredmé-

nyeit.



2. fejezet

Kockázat és kockázati mértékek

A kockázatelosztás és a megfelel® t®keallokáció fontos feladata a különböz® pénz-

ügyi intézményeknek. Gondoljunk például egy bankra, amely sok alegységb®l áll és

ezek az alegységek különböz® méret¶ kockázatokat vállalnak. Hogyan tudjuk ezt a

kockázatot kezelni mind az alegységek, mind pedig a vállalat egészének szintjén?

Ahhoz, hogy az el®z® kérdésre válaszolhassunk, el®ször azt kell tisztáznunk, hogy

mit is értünk kockázat alatt, illetve ezt a kockázatot hogyan mérhetjük. A mi vál-

lalatunk esetében a kockázatot a következ®képpen értelmezzük: az egyes alegysé-

gek mindegyikének az értékváltozása egy diszkrét eloszlású valószín¶ségi változó az

(Ω,M, P ) véges valószín¶ségi mez®n. A valószín¶ségi változók legyenek egyenletes

eloszlásúak. A rögzített (Ω,M, P ) véges valószín¶ségi mez®n értelmezett valószín¶-

ségi változók halmazát jelölje X (a negatív értékek veszteséget, a pozitív értékek

nyereséget jelentenek).

2.1. De�níció. (Kockázati mérték) A ρ: X→ R függvényt kockázati mértéknek

nevezzük.

A kockázati mértékek egyik legfontosabb csoportja a koherens kockázati mértékek

családja. A koherens kockázati mértékeket Artzner et al. [1999] de�niál.

2.2. De�níció. (Koherens kockázati mérték) Azt a kockázati mértéket, ami ki-

elégíti a következ® négy axiómát (transzláció invariancia, szubadditívitás, pozitív ho-

mogenitás és monotonitás), koherensnek nevezzük.
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2.1. Axióma. (Transzláció invariancia) ∀X ∈ X és ∀α ∈ R: ρ(X + α1) =

ρ(X)− α

2.2. Axióma. (Szubadditívitás) ∀X, Y ∈ X: ρ(X + Y ) ≤ ρ(X) + ρ(Y )

2.3. Axióma. (Pozitív homogenitás) ∀λ ∈ R+
0 és ∀X ∈ X: ρ(λX) = λρ(X)

2.4. Axióma. (Monotonitás) ∀X, Y ∈ X és X ≤ Y : ρ(Y ) ≤ ρ(X)

Az egyik legismertebb koherens kockázati mérték az Expected Shortfall (ES),

melyet Acerbi és Tasche [2002] ismertet.

2.3. De�níció. (k-Expected Shortfall) X ∈ X k ∈ {1, 2, . . . , S}:

ESk(X) = −
k∑
s=1

1

k
Xs:S

A k-Expected Shortfall gyakorlatilag a k százaléknyi legrosszabb eset számtani

átlaga (a diszkontálástól jelen dolgozatban eltekintünk). Acerbi és Tasche [2002]

bizonyítja, hogy az ES koherens.

2.1. Példa. Tekintsük azt a vállalatot, amelyik három alegységgel rendelkezik, mind-

egyik alegység 1 millió dollárt fektet be és mindegyik a jöv®ben tíz lehetséges érték-

változáson mehet keresztül! Ezen esetben mennyi az alegységek 10%-os ES értéke?

A 2.1 táblázat egy X ∈ X, háromdimenziós, diszkrét, egyenletes eloszlású való-

szín¶ségi változót reprezentál, ahol az oszlopok jelentik a különböz® alegységeket,

a sorok pedig a különböz® lehetséges világállapotokat. Például a harmadik sor els®

eleme azt jelenti, hogy az 1-es alegység a harmadik világállapotban a befektetett 1

millió dollárhoz további 0, 0549 millió dollárt szerez. Az utolsó sor az egyes alegysé-

gek 10%-os ES-ját jelenti, amit a 2.3 de�nícióból számolunk ki. Tehát a 2.1 példa

esetén a 2.1 táblázat utolsó sorában láthatjuk, hogy az egyes alegységeknek mekkora

t®két kell tartalékolniuk, hogy kezeljék kockázatukat. De mi történne akkor, ha ezek

az alegységek együttm¶ködnének és vállalati szinten próbálnák meg kezelni a koc-

kázatukat? A diverzi�kációval milyen mérték¶ csökkenés érhet® el a tartalékolandó

t®két illet®en? Ezen kérdések megválaszolására ad lehet®séget a játékelmélet, azon

belül is kooperatív játékelmélet diszciplínája.
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2.1. táblázat. Három alegység tíz lehetséges értékváltozása (millió dollárban) és 10%−ES

1 2 3

1. 0, 0283 0, 0099 0, 0045

2. −0, 0080 −0, 0034 0, 0442

3. 0, 0549 0, 0262 −0, 0432

4. −0, 0470 −0, 0136 0, 0497

5. 0, 0190 0, 0116 −0, 0146

6. −0, 0118 −0, 0029 −0, 0200

7. 0, 0346 0, 0072 −0, 0196

8. −0, 0315 −0, 0248 0, 1174

9. 0, 0127 0, 0011 0, 0443

10. −0, 0667 −0, 0244 0, 0312

ES 0, 0667 −0, 0248 0, 0432



3. fejezet

T®keallokáció kooperatív

játékelméleti kerete

A kooperatív játékelmélet egy jól alkalmazható keretet ad arra, hogy elemez-

hessük az alegységek együtt-, illetve nem együttm¶ködéséb®l fakadó hatásokat, így

például azt, hogy vállalatunk esetében az egyes alegységek milyen együttm¶ködési

formában, milyen eredményeket érnek el és milyen kockázatot vállalnak.

Az alegységek halmaza legyen N = {1, 2, . . . n} (az egyes értékek csupán az al-

egységek sorszámait jelölik), az alegységek egy S ⊆ N részhalmazát koalíciónak

nevezzük. Egy S koalíció kockázata az alegységek értékváltozás összegének kocká-

zata, azaz ρ(XS) = ρ(
∑

i∈S Xi). Az S koalíció tagjainak együttm¶ködéséb®l fakadó

költséget a c(S) ∈ R költségfüggvény adja meg. Legyen ez a költségfüggvény c(S)

az S koalíció kockázata, azaz a tartalékolandó t®ke (c(S) = ρ(XS)).

3.1. Példa. Kockázati mértéknek válasszuk az el®z® fejezetben bemutatott koherens

kockázati mértéket és nézzük meg, hogy ekkor a 2.1 példában mennyi a különböz®

koalíciók költsége!

Jól látható, hogy az alegységek együttm¶ködése esetén, azaz a kockázat válla-

lati szinten történ® kezelésekor jelent®s diverzi�kációs hatás érhet® el. Például az

1-es és a 3-as alegység ha külön kezelik a kockázatukat, akkor összesen 0, 0667 +

0, 0432 = 0, 1099 millió dollárt kell tartalékolniuk, míg ha együttm¶ködnek, ak-

kor mindösszesen 0, 0355 millió dollárt. Pusztán az együttm¶ködésükb®l fakadóan
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3.1. táblázat. Három alegység lehetséges koalícióinak tíz lehetséges értékváltozása (millió

dollárban) és 10%− ES

1 2 3 {1, 2} {1, 3} {2, 3} {1, 2, 3}

1. 0, 0283 0, 0099 0, 0045 0, 0381 0, 0327 0, 0143 0, 0426

2. −0, 0080 −0, 0034 0, 0442 −0, 0114 0, 0363 0, 0408 0, 0328

3. 0, 0549 0, 0262 −0, 0432 0, 0811 0, 0117 −0, 0170 0, 0379

4. −0, 0470 −0, 0136 0, 0497 −0, 0607 0, 0027 0, 0361 −0, 0110

5. 0, 0190 0, 0116 −0, 0146 0, 0306 0, 0045 −0, 0030 0, 0160

6. −0, 0118 −0, 0029 −0, 0200 −0, 0147 −0, 0318 −0, 0229 −0, 0347

7. 0, 0346 0, 0072 −0, 0196 0, 0418 0, 0150 −0, 0124 0, 0222

8. −0, 0315 −0, 0248 0, 1174 −0, 0563 0, 0859 0, 0927 0, 0611

9. 0, 0127 0, 0011 0, 0443 0, 138 0, 0570 0, 0454 0, 0581

10. −0, 0667 −0, 0244 0, 0312 −0, 0911 −0, 0355 0, 0067 −0, 0599

ES 0, 0667 0, 0248 0, 0432 0, 0911 0, 0355 0, 0229 0, 0599

0, 1099−0, 0355 = 0, 0744 millió dollárt takaríthatnak meg. Az ilyen típusú játékokat

kockázatelosztási játékoknak nevezzük.

3.1. De�níció. (Kockázatelosztási játék) ρ koherens kockázati mérték, Xi az i

alegység lehetséges értékváltozásainak vektora c : 2|N | → R

c(S) =

0, ha S ∈ ∅

ρ(
∑

i∈S Xi), különben

pedig a koalíciók költségei.

3.1. Tétel. (Csóka, Herings és Kóczy [2009]) A kockázatelosztási játékok osz-

tálya egybeesik a teljesen kiegyensúlyozott játékok osztályával.

A 3.1 tétel következményeként, a teljesen kiegyensúlyozott játékok osztályán már

megfogalmazott számtalan de�níció, tétel és eredmény alkalmazható a kockázatel-

osztási játékok vizsgálata során. A kés®bbi fejezetekben a kockázatelosztási játékok

elemzésekor mi is ezeket a fogalmakat használjuk majd.



4. fejezet

T®keallokációs módszerek és a

Shapley-érték

A 3.1 példában is láthattuk, hogy a vállalat az alegységek együttm¶ködésével

jelent®s költségmegtakarítást érhet el. Hogyan ossza szét a vállalat ezt, a diverzi�ká-

ciós hatásból ered® megtakarítást az alegységek között? Melyik alegység pontosan

mennyi t®két tartalékoljon, hogy együttesen fedezzék a vállalat egészének kockáza-

tát?

4.1. T®keallokáció

T®keallokációs helyzetnek nevezzük az alegységek lehetséges értékváltozásait tar-

talmazó vektorok és a kockázati mérték (költségfüggvény) összességét, tehát Xρ
N =

(N, (Xi)i∈N , ρ) egy t®keallokációs helyzet. A t®keallokációs helyzetek osztályát TAN -

nel jelöljük, ahol N az alegységcsoportok halmaza. T®keallokációs módszernek ne-

vezzük a ϕ : TAN → RN függvényt, ami minden TAN -beli t®keallokációs helyzetben

megadja az egyes alegységek értékét, azaz minden Xρ
N ∈ TAN -hez hozzárendeli a

ϕ(Xρ
N) = (ϕi(X

ρ
N))i∈N ∈ RN vektort.

4.1. De�níció. A ϕ: Xρ
N → RN t®keallokációs módszer:

• hatékony, ha ∀Xρ
N ∈ TAN -re

∑
i∈N ϕi(X

ρ
N) = c(XN)

• egyénileg elfogadható, ha ∀Xρ
N ∈ TAN -re ϕi(X

ρ
N) ≥ c(i) ∀i ∈ N

11



4.1. T®keallokáció 12

• szimmetrikus, ha ∀Xρ
N ∈ TAN -re ψπi(πX

ρ
N) = ψi(X

ρ
N) minden i ∈ N és

π : N → N bijekcióra, ahol a πXρ
N ∈ TAN permutált játék értelmezése:

(πXρ
N)(πS) := c(S) ∀S ⊆ N

• sallangmentes, ha ∀Xρ
N ∈ TAN -re, ϕi(X

ρ
N) = c(i) amennyiben i ∈ N sallang

játékos Xρ
N -ben, azaz c(S ∪ i)− c(S) = c(i) ∀S ⊆ N\{i}

• ösztönz®, ha ∀Xρ1
N , Y

ρ2
N ∈ TAN t®keallokációs helyzetre és tetsz®leges olyan

i ∈ N alegység esetén, hogy ρ1(XS∪{i})−ρ1(XS) ≤ ρ2(YS∪{i})−ρ2(YS), S ⊆ N :

ϕi(X
ρ1
N ) ≤ ϕi(Y

ρ2
N )

• stabil ha ∀Xρ
N ∈ TAN t®keallokációs helyzetre a

∑
i∈N ϕi(X

ρ
N) = c(N) és

∀S ⊆ N koalícióra c(S) ≥
∑

i∈S ϕi(X
ρ
N)

• illetve ha az utóbbi egyenl®tlenség nem teljesül, azaz ha ∃S ⊆ N koalíció, hogy

c(S) <
∑

i∈S ϕi(X
ρ
N), akkor az S koalíciót blokkoló koalíciónak nevezzük.

A hatékonyság azt jelenti, hogy a t®keallokációs módszer pontosan osztja szét az

egész vállalatra vonatkozó tartalékolandó t®két az alegységek között. Ha az összes

egyszemélyes koalícióra teszünk fel hasonló megkötést, akkor az az egyénileg elfogad-

hatóság. A szimmetrikusságot nevezik még anonimitásnak is, mivel ez a tulajdonság

azt követeli meg, hogyha két alegység kockázata egymástól teljesen megkülönböz-

tethetetlen, akkor a t®keallokációs módszer ugyanakkora tartalékolandó t®két ren-

deljen mindkét alegységhez. Az ösztönz® tulajdonság (er®s monotonitás) szerint, ha

egy alegységnek két különböz® helyzet közül az egyikben nagyobb a kockázata mint

a másikban, akkor a t®keallokációs módszer nagyobb t®két ír el® a nagyobb kocká-

zatú helyzetben. A stabil tulajdonság azt fejezi ki, hogy a t®keallokációs módszer

hatékony és egyik koalíciónak sem kell összességében több t®két tartalékolnia, mint

amit a kockázati mérték a koalíció számára meghatároz. Tehát ez azt jelenti, hogy

ne létezzen blokkoló koalíció, vagyis olyan koalíció, melynek tagjai nem érdekeltek

az együttm¶ködésben.
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4.2. A Shapley-érték

Az egyik legismertebb t®keallokációs módszer, a Shapley [1953] által javasolt

Shapley-érték:

4.2. De�níció. (Shapley-érték) Rögzített N alegység halmaz esetén, tetsz®leges

Xρ
N ∈ TAN t®keallokációs helyzetben az i ∈ N alegység Shapley-értéke:

ϕi(X
ρ
N) =

∑
S⊆N\{i}

|S|! · (|N\S| − 1)!

|N |!
· [c(S ∪ {i})− c(S)]

a t®keallokációs helyzet Shapley-értékvektora (röviden Shapley-értéke):

Sh(Xρ
N) = (ϕi(X

ρ
N))i∈N ∈ RN

A Shapley-érték tehát a különböz® alegységek határhozzájárulásainak lineáris

kombinációja.

4.1. Példa. Számítsuk ki a 2.1 példában az egyes alegységek Shapley-értékeit (a t®-

keallokációs helyzetet a 2.1 táblázat és ρ = 10%− ES reprezentálja)!

Az 1-es alegység Shapley-értékét a következ®képpen számoljuk (4.2 de�níció és 3.1

táblázat):

Sh1(X
ρ
{1,2,3}) =

∑
S⊆{1,2,3}\{1}

|S|! · (|{1, 2, 3}\S| − 1)!

|{1, 2, 3}|!
· [c(S ∪ {1})− c(S)] =

=
|{∅}|! · (|{1, 2, 3}\{∅}| − 1)!

|{1, 2, 3}|!
· [c({∅} ∪ {1})− c({∅})]+

+
|{2}|! · (|{1, 2, 3}\{2}| − 1)!

|{1, 2, 3}|!
· [c({2} ∪ {1})− c({2})]+

+
|{3}|! · (|{1, 2, 3}\{3}| − 1)!

|{1, 2, 3}|!
· [c({3} ∪ {1})− c({3})]+

+
|{2, 3}|! · (|{1, 2, 3}\{2, 3}| − 1)!

|{1, 2, 3}|!
· [c({2, 3} ∪ {1})− c({2, 3})] =

=
0! · (3− 1)!

3!
· [0, 0667− 0] +

1! · (2− 1)!

3!
· [0, 0911− 0, 0248]+

+
1! · (2− 1)!

3!
· [0, 0355− 0, 0432] +

2! · (1− 1)!

3!
· [0, 0599− 0, 0229] = 0, 0443
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A további alegységek Shapley-értékeit analóg módon számoljuk (eredményeket ld.

4.1 táblázat).

4.3. A Shapley-érték stabilitása

4.2. Példa. Vizsgáljuk meg, hogy a 4.1 példában az egyes alegységek Shapley-értékei

teljesítik-e a t®keallokációs módszerek stabilitási feltételeit (4.1 de�níció)!

∑
i∈{1,2,3}

Shi(X
ρ
{1,2,3})

?
= c({1, 2, 3})

∑
i∈{1,2,3}

Shi(X
ρ
{1,2,3}) = 0, 0443 + 0, 0171− 0, 0015 = 0, 0599

c({1, 2, 3}) = 0, 0599

3

Példánkban teljesül a 4.1 de�níció els® feltétele (hatékonyság), azonban a második

feltétel az 1-es és 3-as alegység koalíciója esetén a következ®képpen alakul:

c({1, 3})
?

≥
∑
i∈{1,3}

Shi(X
ρ
{1,2,3})

c({1, 3}) = 0, 0355∑
i∈{1,2,3}

Shi(X
ρ
{1,2,3}) = 0, 0443− 0, 0015 = 0, 0428

7

Ebben az esetben sérül a 4.1 de�nícióban szerepl® stabilitásra vonatkozó feltétel,

vagyis az {1, 3} koalíció egy blokkoló koalíció, tehát a példában kiszámított Shapley-

értékek nem teljesítik a t®keallokációs módszerek stabilitási tulajdonságát.
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4.1. táblázat. Három alegység lehetséges koalícióinak (2.1 példa) esetén a 10%−ES és a

Shapley-értékek

1 2 3 {1, 2} {1, 3} {2, 3} {1, 2, 3}

ES 0, 0667 −0, 0248 0, 0432 0, 0911 0, 0355 0, 0229 0, 0599

Sh 0, 0443 0, 0171 −0, 0015 0, 06141 0, 04281,2 0, 01561 0, 05991

1A koalíció tagok Shapley-értékeinek összegei, például 0, 0443 + 0, 0171 = 0, 0614

2 Blokkoló koalíció

4.4. A Shapley-érték további tulajdonságai

Láttuk, hogy a Shapley-érték nem feltétlenül stabil (ld. 4.2 példa), de röviden

ismertetjük, hogy milyen más tulajdonságokkal rendelkezik ez a t®keallokációs mód-

szer.

4.1. Állítás. a

1. A Shapley-érték hatékony.

2. A Shapley-érték szimmetrikus.

4.1. Tétel. (Shapley [1953]) Tetsz®leges véges, nem üres N alegység halmazra a

Shapley-értékvektor az egyetlen hatékony, ösztönz® és szimmetrikus t®keallokációs

módszer.

A bizonyításokat az olvasó bármilyen kooperatív játékelmélettel foglalkozó tan-

könyvben megtalálhatja (pl.: Forgó et al. [2006]).

4.2. Tétel. (Csóka és Pintér [2013]) Általános koherens kockázati mérték hasz-

nálata esetén nincs olyan t®keallokációs módszer, amely egyszerre szimmetrikus, ösz-

tönz® és stabil.

A bizonyítást az eredeti cikkekben megtalálhatja az olvasó.



5. fejezet

A Shapley-érték becslése polinomiális

futásidej¶ algoritmussal

A 4.1 példában, három alegység esetén a Shapley-értéket a 4.2 de�nícióból könnye-

dén és gyorsan kiszámítottuk. A 4.2 de�nícióban szerepl® képletb®l azonban látszik,

hogy az összegzésnél minden lehetséges koalícióra, azaz N minden részhalmazára ki

kell számítani a határhozzájárulásokat és így a Shapley-érték számítása exponenci-

ális futásidej¶ lesz. Azaz már pár tucat alegység esetén is reménytelen vállalkozás,

hogy kiszámítsuk az alegységek Shapley-értékeit. Mivel a pontos Shapley-érték ki-

számítása NP-teljes probléma (Deng és Papadimitriou 1994), ezért más, közelít®

eljárst kell alkalmaznunk. A fejezetben ismertetjük Castro, Gomez és Tejada [2009]

Polynomial Calculation of the Shapley Value Based on Sampling cím¶ tanulmányá-

ban bemutatott statisztikai mintavételen alapuló becslési eljárást.

5.1. Polinomiális algoritmus

A Shapley-érték a különböz® alegységek határhozzájárulásainak lineáris kom-

binációja. Az i alegység S ⊆ N\{i} koalícióhoz való csatlakozását hasznos a kö-

vetkez®képpen értelmezni: a játékban résztvev®k sorban egy szobában gyülekeznek,

az S koalíció s darab tagja s! féleképpen érkezhetett, az i alegység utániak pedig

(n− s− 1)! sorrendben jöhetnek. Ha feltesszük, hogy az alegységek bármelyik érke-

zési sorrendje azonos valószín¶ség¶, akkor a Shapley-érték egy alternatív kiszámítási

16
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formuláját kapjuk.

5.1. De�níció. (Shapley-érték alternatív képlete)

Shi(X
ρ
N) =

∑
O∈π(N)

1

n!
[c(Prei(O) ∪ {i})− c(Prei(O))]

ahol

O: 1, 2, . . . , n→ 1, 2, . . . , n permutáció megadja az egyes alegységek egy sorrendjét

π(N): a lehetséges permutációk összessége (|π(N)| = n!)

Prei (Predecessors): tartalmazza egy adott O permutációban az i alegység el®deit,

tehát nem más, mint az i alegységet megel®z® alegységek koalíciója (pl. Pre1([2, 3, 1]) =

{2, 3}).

Ezzel az alternatív de�nícíóval (5.1 de�níció) való számítás azt eredményezi, hogy

az összegzést 2n helyett n! tagra kell elvégeznünk, ami még lassabb algoritmushoz

vezet. Azonban már az exponenciális futásidej¶ képlet kiszámítása is teljesen lehe-

tetlen volt, tehát az alternatív de�níció (5.1 de�níció) ezen szempont szerint nem

okozz nagyobb problémát az eredeti de�nícióhoz (4.2 de�níció) képest. Mivel az

alternatív de�nícióban minden permutáció valószín¶sége ugyanakkora ( 1
n!
), ezért a

Shapley-érték becsléséhez használhatunk statisztikai mintavételt, amivel már jóval

kevesebb számítás elvégzése után elfogadható becslést kaphatunk.

A statisztikai mintavételi eljáráson alapuló Shapley-értéket becsl® eljárást (Ap-

proShapley) a következ®képpen határozhatjuk meg:

5.1. Eljárás. ApproShapley (Castro, Gomez és Tejada [2009])

1. A populáció az alegységek összes lehetséges érkezési sorrendje, azaz π(N), a

mintavétel során pedig egy adott O permutációt vizsgálunk.

2. A statisztikai mintavétel során az egyéneket, azaz egy permutációt jellemz®

ismérv, az adott O ∈ π(N) permutációban a különböz® játékosok határhozzá-

járulásai a permutáció által meghatározott, már meglév® koalíciókhoz.

x(O) = (x(O)1, . . . x(O)n)

ahol

x(O)i = c(Prei(O) ∪ {i})− c(Prei(O))
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3. Az Sh becslése Ŝh, ami az M mintában szerepl® határhozzájárulások számtani

átlaga

Ŝh = ( ˆSh1, ˆSh2, . . . , ˆShn)

ahol

Ŝhi = 1
m

∑
O∈M x(O)i

4. A vizsgált permutációk meghatározása egyenletes eloszlás szerint történik, azaz

az M mintába kerülés valószín¶sége 1
n!
.

5.1. ábra. Az ApproShapley eljárás kódja (5.1 eljárás)

Mivel minden lehetséges S koalíció esetén a c(S) költség polinomiális id®ben

kiszámítható, ezért az egész ApproShapley eljárás is polinomiális futásidej¶.

5.1. Példa. Számítsuk ki a 2.1 példában az egyes alegységek becsült Shapley-értékeit

(a t®keallokációs helyzetet a 2.1 táblázat és ρ = 10%−ES reprezentálja) az ApproS-

hapley eljárás használatával m = 2, azaz két mintavétel esetén!

m = 2, M = {[1, 3, 2], [2, 3, 1]}

1. mintavétel:

Legyen O = [1, 3, 2], az alegységek sorrendje.

x(O)1 = c(Pre1(O) ∪ {1})− c(Pre1(O)) = c({∅} ∪ {1})− c({∅}) = 0, 0667

x(O)2 = c(Pre2(O) ∪ {2}) − c(Pre2(O)) = c({1, 3} ∪ {2}) − c({1, 3}) = 0, 0599 −



5.2. A becsült Shapley-érték tulajdonságai 19

0, 0355 = 0, 0244

x(O)3 = c(Pre3(O)∪{3})−c(Pre3(O)) = c({1}∪{3})−c({1}) = 0, 0355−0, 0667 =

−0, 0312

2. mintavétel:

Legyen O = [2, 3, 1], az alegységek sorrendje.

x(O)1 = c(Pre1(O) ∪ {1}) − c(Pre1(O)) = c({2, 3} ∪ {1}) − c({2, 3}) = 0, 0599 −

0, 0229 = 0, 037

x(O)2 = c(Pre2(O) ∪ {2})− c(Pre2(O)) = c({∅} ∪ {2})− c({∅}) = 0, 0248

x(O)3 = c(Pre3(O)∪{3})−c(Pre3(O)) = c({2}∪{3})−c({2}) = 0, 0229−0, 0248 =

−0, 0019

A becsült Shapley-értékek:

ˆSh1 = 1
2
(0, 0667 + 0, 037) = 0, 05185

ˆSh2 = 1
2
(0, 0244 + 0, 0248) = 0, 0246

ˆSh3 = 1
2
(−0, 0312− 0, 0019) = −0, 01655

5.2. A becsült Shapley-érték tulajdonságai

A becsült Shapley-érték tulajdonságait bizonyítások nélkül közöljük, de mind-

egyik állítás rövid utánagondolás után könnyen belátható és az eredeti Castro, Go-

mez és Tejada [2009] cikkben is megtalálható.

5.1. Állítás. A becsült Ŝhi torzítatlan, azaz E(Ŝhi) = Shi a szórásnégyzet pedig

D2(Ŝhi) = σ2

m
ahol σ2 =

∑
O∈π(N)(x(O)i − Shi)2 1

n!

5.2. Állítás. A becsült Ŝhi konzisztens, azaz limn→∞ P (|Ŝhi−Shi| > ε) = 0 ∀ε > 0

5.3. Állítás. Ha az i alegység sallang játékos, akkor Ŝhi = Shi

5.4. Állítás. A becsült Ŝhi egy hatékony t®keallokációs módszer, azaz
∑|N |

i=1 Ŝhi =

c(N)
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A t®keallokációs módszereknél megismert stabilitás fogalomhoz (4.1 de�níció)

hasonlóan az ApproShapley statisztikai mintavételi eljárás által becsült Shapley-

érték t®keallokációs módszerre is kimondhatunk egy, a már korábban megismert

fogalomnál valamivel gyengébb tulajdonságot.

5.2. De�níció. (Gyenge stabilitás és gyenge blokkoló koalíció) Ŝh: Xρ
N →

RN , ApproShapley eljárással számított becsült Shapley-érték t®keallokációs módszer

gyengén stabil, ha a vizsgált M mintában ∀O ⊆ M permutációra és ∀i ⊆ N alegy-

ségre

c(Prei(O) ∪ {i}) ≥
∑

j∈Prei(O)∪{i}

ˆShj

illetve ha az egyenl®tlenség nem teljesül, azaz a vizsgált M mintában ∃O ⊆ M per-

mutáció és ∃i ⊆ N alegység, hogy

c(Prei(O) ∪ {i}) <
∑

j∈Prei(O)∪{i}

ˆShj

akkor az Prei(O) ∪ {i} koalíciót gyenge blokkoló koalíciónak nevezzük.

Bár ez a de�níció (5.2 de�níció) egy gyengébb tulajdonságot határoz meg mint a

4.1 de�nícióban megfogalmazott stabilitási tulajdonság, mégis azzal az el®nnyel jár,

hogy könnyedén, polinomiális id®ben ellen®rizhet®. Az Ŝh meghatározásához az Ap-

proShapley eljárás (5.1 eljárás) 2. pontjában mindenképp kiszámítjuk a c(Prei(O)∪

{i}) értékét, amit így aztán a kés®bbiekben felhasználhatunk a gyenge stabilitás

ellen®rzéséhez, ezzel gyorsítva algoritmusunkat.

5.5. Állítás. Ha az Ŝh: Xρ
N → RN ApproShapley eljárással számított becsült Shapley-

érték t®keallokációs módszer nem gyengén stabil, akkor nem is stabil.

Ha az S ⊆ N koalíció gyengén blokkoló koalíció, akkor blokkoló koalíció is.

Bizonyítás. Az állítás a 4.1 de�nícióból és az 5.2 de�nícióból triviálisan következik.

�

A 5.5 állítás miatt a nem gyenge stabilitásra vonatkozó meg�gyelések könnye-

dén összevethet®ek a stabilitásra vonatkozó meg�gyelésekkel, ami tulajdonságot a

kés®bbi fejezetekben többször is kihasználunk.
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5.2. Példa. Ellen®rizzük az 5.1 példában a becsült Shapley-érték t®keallokációs mód-

szer gyenge stabilitását!

m = 2, M = {[1, 3, 2], [2, 3, 1]}

1. mintavétel:

O = [1, 3, 2], az alegységek sorrendje.

i = 1,

c(Pre1(O) ∪ {1})
?

≥
∑

j∈Pre1(O)∪{1}

ˆShj

c(Pre1(O) ∪ {1}) = 0, 0667∑
j∈Pre1(O)∪{1}

ˆShj = 0, 05185

3

i = 2,

c(Pre2(O) ∪ {2})
?

≥
∑

j∈Pre2(O)∪{2}

ˆShj

c(Pre2(O) ∪ {2}) = 0, 0599∑
j∈Pre1(O)∪{1}

ˆShj = 0, 05185 + 0, 0246− 0, 01655 = 0, 0599

3

i = 3,

c(Pre3(O) ∪ {3})
?

≥
∑

j∈Pre3(O)∪{3}

ˆShj

c(Pre3(O) ∪ {3}) = 0, 0355∑
j∈Pre3(O)∪{3}

ˆShj = 0, 05185− 0, 01655 = 0, 0353

3

2. mintavétel:

O = [2, 3, 1], az alegységek sorrendje.

i = 1,

c(Pre1(O) ∪ {1})
?

≥
∑

j∈Pre1(O)∪{1}

ˆShj
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c(Pre1(O) ∪ {1}) = 0, 0599∑
j∈Pre1(O)∪{1}

ˆShj = 0, 05185 + 0, 0246− 0, 01655

3

i = 2,

c(Pre2(O) ∪ {2})
?

≥
∑

j∈Pre2(O)∪{2}

ˆShj

c(Pre2(O) ∪ {2}) = 0, 0248∑
j∈Pre1(O)∪{1}

ˆShj = 0, 0246

3

i = 3,

c(Pre3(O) ∪ {3})
?

≥
∑

j∈Pre3(O)∪{3}

ˆShj

c(Pre3(O) ∪ {3}) = 0, 0229∑
j∈Pre3(O)∪{3}

ˆShj = 0, 0246− 0, 01655 = 0, 00805

3

A példában (5.2 példa) a becsült Shapley-érték t®keallokációs módszer gyengén

stabil, de a 4.2 példában láttuk, hogy a Shapley-érték viszont nem stabil ugyanezen

t®keallokációs helyzetben. Ezen két példából is jól látszik, hogy a becsült Shapley-

érték gyenge stabilitásából általánosságban nem következtethetünk a Shapley-érték

stabilitására, azaz az 5.5 állítás nem megfordítható.

5.3. Mintanagyság

Mekkora az ApproShapley eljárásból adódó becslés hibája? Mekkora az ideális

mintanagyság?

5.3. Példa. Vessük össze a 2.1 példában az egyes alegységek Shapley-értékeit (4.1

példa) és becsült Shapley-értékeit (5.1 példa) (a t®keallokációs helyzetet a 2.1 táb-

lázat és ρ = 10% − ES reprezentálja)! Számítsuk ki a becslés abszolút hibáját és a

maximális abszolút hiba vállalati tartalékhoz viszonyított arányát!
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|Ŝh1 − Sh1| = |0, 05185− 0, 0443| = 0, 00755

|Ŝh2 − Sh2| = |0, 0246− 0, 0171| = 0, 0075

|Ŝh3 − Sh3| = | − 0, 01655− (−0, 0015)| = 0, 01505

max(|Ŝh− Sh|) = 0, 01505∑3
i=1 Shi = 0, 0443 + 0, 0171− 0, 0015 = 0, 0599

max(|Ŝh−Sh|)∑3
i=1 Shi

= 0,01505
0,0599

= 25, 13%

Az 5.3 példában a maximális abszolút hiba 0, 01505. Ez azt jelenti, hogy az ApproS-

hapley eljárást használva, a két permutációt tartalmazó minta esetén maximálisan

15050 dollárnyi különbséget kell tartalékolnia egy alegységnek, ahhoz képest mintha

a pontos Shapley-érték alapján osztanák el az egész vállalatra vonatkozó tartaléko-

landó t®két. Az összes vállalati tartalékolandó t®ke 59900 dollár, amihez viszonyítva

a maximális abszolút hiba 25, 13%.

Általánosságban mit mondhatunk az ApproShapley eljárás hibájáról? Az Ap-

proShapley eljárásban mekkora mintanagyságot válasszunk ahhoz, hogy a becsült

Shapley-érték hibája nagyobb mint 1−α valószín¶séggel kisebb legyen mint ε, azaz

P (|Ŝhi − Shi| ≤ ε) ≥ 1− α?

5.6. Állítás. Ha m ≥ z2α/2σ
2/ε2, akkor P (|Ŝhi−Shi| ≤ ε) ≥ 1−α, ahol zα/2 az az

érték, amire P (Z ≥ zα/2) = α/2 és Z ∼ N(0, 1).

Bizonyítás. A centrális határeloszlás tétel miatt Ŝhi ∼ N(Shi,
σ2

m
).

P (−zα/2 ≤ Z ≤ zα/2) = 1− α

P (|Z| ≤ zα/2) = 1− α

P (|Ŝhi − Shi| ≤ zα/2
σ√
m

) = 1− α

P (|Ŝhi − Shi| ≤ ε) ≥ 1− α

mert ε ≥ zα/2
σ√
m

�

A probléma, hogy σ2 ismeretlen és ahhoz, hogy meghatározhassuk a vizsgálni

kívánt mintanagyságot valahogy felülr®l kellene becsülnünk ezt az értéket. Ezt meg-

tehetjük az Ŝhi által felvehet® maximális és minimális érték segítségével, mert min-

den diszkrét valószín¶ségi változó akkor éri el a maximum szórásnégyzetét, ha csak
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a két széls®értéket veszi fel, méghozzá azonos valószín¶séggel.

σ2 ≤ 1

2
(ximax −

ximax + ximin
2

)2 +
1

2
(ximin −

ximax + ximin
2

)2 =

=
(ximax − ximin)2

4

Az ximax a határhozzájárulások maximuma, azaz ximax = maxS⊂N\{i}(c(S ∪ {i}) −

c(S)). Analóg módon ximin = minS⊂N\{i}(c(S∪{i})−c(S)). Mivel a két széls®értéket

az összes lehetséges részhalmaz között keressük, ezért ezen értékek közvetlenül tör-

tén® kiszámítása exponenciális számításigény¶. Jelen dolgozatban nem vállalkozunk

arra, hogy ezen értékek kiszámítására hatékonyabb eljárást adjunk vagy esetleg vala-

hogy felülr®l, illetve alulról becsüljük ®ket. Ezen probléma továbbgondolása kés®bbi

tanulmányok témája lehet. A dolgozatban bizonyos alegység szám esetén kiszámítjuk

mind az Shapley-értéket, mind pedig a becsült Shapley-értéket és összevetjük ®ket,

így mondva valamit a becsült Shapley-érték hibájáról és a becslés során használt

minta nagyságáról.



6. fejezet

A Shapley-érték stabilitásának

vizsgálata szimulációval

Mint azt a 4.2 példában is láttuk a Shapley-érték nem feltétlenül stabil t®keal-

lokációs módszer. Célunk annak vizsgálata, hogy a kockázatelosztási játék során a

Shapley-érték mennyire hatékony t®keallokációs módszer a stabilitási tulajdonságot

tekintve. Balog et al. [2013] tanulmányában szimulációs módszereket alkalmazva

vizsgálja ezt a kérdést, három illetve négy alegység esetén. Azt találja, hogy bi-

zonyos körülmények között (ezeket kés®bb ismertetjük) a Shapley-érték a vizsgált

esetek 67, 01%-ban illetve 47, 38%-ban tesz eleget a stabilitási feltételnek. A fejezet

további részében Balog et al. [2013] munkájával megegyez® paraméter¶ szimulációk

felhasználásával vizsgáljuk a négynél több alegységet tartalmazó kockázatelosztási

játékok Shapley-értékének stabilitását, illetve az ApproShapley eljárással számított

becsült Shapley-érték gyenge stabilitását.

6.1. Szimulácó

A szimulációk során Balog et al. [2013] vizsgálatához hasonlóan az alegységek

jöv®beli hozamsorait készítjük el és ezek felhasználásával el®állítjuk a t®keallokációs

helyzet értékváltozásait reprezentáló mátrixot. A kockázati mérték a 1%-os Expected

Shortfall.

6.1. Eljárás. Hozamsor szimulálás (ld. 6.1 ábra)

25
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1. A Balog et al. [2013] cikkben bemutatott szimulációhoz hasonlóan, el®ször a

hozamok korreláció struktúráját kell meghatároznunk. Ehhez készítünk egy, a

modellezni kívánt alegységek számával megegyez® méret¶ alsó háromszög mát-

rixot, A-t, melynek elemei −1 és 1 közötti egyenletes eloszlásból származnak

(A n× n-es mátrix).

2. Ezt az A alsóháromszög mátrixot normáljuk, ezzel megkapva a B, n × n-es

mátrixot, amit megszorzunk a transzponáltjával, így el®állítva egy R korrelációs

mátrixot, R = B ·BT .

3. Minden alegységhez generálunk egy szórást is 0, 01 és 0, 04 közötti egyenletes

eloszlásból, így kapunk egy n hosszú σ vektort.

4. Generálunk egy többváltozós, független, azonos eloszlású, nulla várható érték¶

(standard normális vagy standardizált t-eloszlás) Y hozam mátrixot (Y t×n-es

mátrix).

5. Ez után az egymástól még független Y hozam mátrixot megszorozzuk a B nor-

mált alsóháromszög mátrixszal és a szórásokat tartalmazó diagonális S mát-

rixszal (S = σT I), így el®állítva az adott eloszlású és korreláció struktúrájú

többdimenziós X hozamsort (X = Y ·B · S).

6.1. Állítás. A fenti módszerrel pont a megfelel® korreláció struktúrájú adatmátri-

xot kapjuk, azaz corr(Xi, Xj) = Ri,j.

Bizonyítás.

cov(Xi, Xj) = E(XiXj)− E(Xi)E(Xj) = E(XiXj) = E(Y BiSi · Y BjSj) =

= E(
n∑
k=1

YkBk,iσi

n∑
l=1

YjBl,jYjσj) = σiσj

n∑
k=1

n∑
l=1

Bk,iBl,jE(YkYl) =

= σiσj

n∑
k1

Bk,iBk,jE(YkYk) = σiσjRi,j

cov(Xi, Xj) = σiσjRi,j ⇒ corr(Xi, Xj) = Ri,j

�
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6.1. ábra. Az alegységek jöv®beli hozamsorának szimulációja (6.1 eljárás)

6.2. ábra. Becsült Shapley-érték szimulálása

Ezt az adatsort úgy tekintjük, mintha mindegyik alegység 1 millió dollárt fek-

tetett volna be és így az X mátrix az alegységek értékváltozását mutatja (millió

dollárban), hasonlóan a korábbi fejezetben bemutatott példákhoz (2.1 példa). A szi-

mulációink során t = 1000 (négy év), így a 1% − ES minden esetben a tíz darab

legkisebb érték számtani átlaga. Ezek után kiszámítjuk a Shapley-értéket, illetve az

ApproShapley eljárás felhasználásával a becsült Shapley-értéket és megvizsgáljuk,

hogy a t®keallokációs módszer teljesítette-e a stabilitási és gyenge stabilitási feltéte-

leket. A szimulációt 1000-szer, egymástól függetlenül megismételjük (ld. 6.2 ábra),

majd végül összesítjük az eredményeket.
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6.2. A becslés hibája

Szimulációnk során tíz alegység esetén ugyanazokra a generált hozammátrixokra

kiszámítjuk mind a Shapley-értékeket, mind pedig a becsült Shapley-értékeket is,

majd összehasonlítjuk a becslések abszolút hibáit és kiszámítjuk ezeknek a hibának

az összes tartalékolandó t®kéhez viszonyított arányát. Becslésünk során az ApproS-

hapley eljárásban el®ször 100 majd 1000 permutációt választunk a mintába. A kapott

eredményeket foglalja össze a 6.1 táblázat.

A becslés hibáira hasonló eredményeket kapunk a normális és a t-eloszlások ese-

tén is. Az átlagos abszolút hibanagyság, vagyis az az összeg, amivel egy alegységnek

többet vagy kevesebbet kell tartalékolnia a 100 permutációt tartalmazó minta esetén

10−3-os nagyságrend¶, míg az 1000 permutációt tartalmazó minta esetén ennek mint-

egy harmada az átlagos abszolút hiba. A maximális abszolút hiba 10−2 nagyságrend¶

a 100 permutációs minta és ennek a harmada az 1000 permutációs minta esetén. Ez

azt jelenti, hogy az ApproShapley eljárást használva, a 100 permutációt tartalmazó

minta esetén átlagosan 1800 illetve maximálisan 16000 dollárnyi különbséget kell

tartalékolnia egy alegységnek, ahhoz képest mintha a pontos Shapley-érték alapján

osztanák el az egész vállalatra vonatkozó tartalékolandó t®két. Az összes vállalati

tartalékolandó t®ke átlaga 0, 21 millió dollár körül ingadozik, például a normális

eloszlás esetén ez az összeg 0, 2117 millió dollár. Ez azt jelenti, hogy a vállalat-

nak az összes befektetett 10 millió dollárhoz az ezer szimuláció alapján átlagosan

211700 dollárt kell tartalékolnia. A maximális abszolút hiba ezen átlagos össz vál-

lalati tartalékhoz viszonyítva körülbelül 0, 85% a 100 permutációt használó eljárás

során és 0, 27% az 1000 permutációs minta esetén. Ez az érték mindhárom eloszlás

esetén közel azonos nagyságú. Ha a maximális abszolút hibát nem az átlagos vállalati

tartalékhoz viszonyítjuk, hanem konkrétan a hozzá tartozó szimulációban szerepl®

vállalati tartalékhoz, akkor ez az arány már sokkal jobban ingadozik, például a t10

eloszlás esetén már jóval meghaladja a 10%-ot is. Az 1000 permutációt tartalmazó

mintát alkalmazva a becslés meghatározása tízszer több számítást igényel, mint a

100 permutációt tartalmazó minta esetén, a hiba valamint a hiba átlagos vállalati

tartalékhoz viszonyított aránya pedig mindössze a harmadával csökken.

Ebb®l az egy példából (tíz alegység, 6.1 táblázat) messzemen® következtéseket
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6.1. táblázat. Tíz alegység esetén az ApproShapley eljárással becsült Shapley-érték ab-

szolút hibái (hasonlóan, mint 5.3 példában) és azok aránya a tartalékolandó t®kéhez viszo-

nyítva

Abszolút hiba Tartalék

|Ŝh− Sh| Vállalat Max1

m2 Átlag Max Átlag Arány Max Max Arány

N
o
rm

á
li
s

100 0, 0018 0, 0159
0, 2117

0, 85%
0, 4271

0, 2331 6, 82%

1000 6 · 10−4 0, 0054 0, 27% 0, 2587 2, 09%

t 5

100 0, 0018 0, 0162
0, 2115

0, 85%
0, 4567

0, 1975 8, 2%

1000 5 · 10−4 0, 0055 0, 25% 0, 1053 5, 22%

t 1
0 100 0, 0018 0, 0148

0, 2134
0, 84%

0, 4631
0, 1275 11, 61%

1000 5 · 10−4 0, 0044 0, 27% 0, 2528 1, 74%

1A maximális abszolút hibával rendelkez® szimulációban az összes vállalati tartalék és az ab-

szolút hiba ehhez viszonyított aránya

2m az ApproShapley eljárásban használt mintanagyság

nem lehet levonni arra vonatkozóan, hogy tíznél több alegység esetén mi a kívánatos

minta elemszáma az ApproShapley eljárás során. Mégis, mivel tíz alegység esetén

azt tapasztaltuk, hogy már 100 permutációt választva is elfogadható a hiba nagy-

sága, ezért az elkövetkezend® szimulációkban mindig 100 permutációt választunk

a mintába akkor, amikor a becsült Shepley-értéket számítjuk ki az ApproShapley

eljárás segítségével.



7. fejezet

Eredmények

7.1. Stabilitási és gyenge stabilitási eredmények

A szimulációk során azt vizsgáljuk, hogy a Shapley-érték és a becsült Shapley-

érték különböz® alegység szám esetén milyen arányban nem teljesítik a stabilitási

illetve a gyenge stabilitási feltételeket. A kapott eredményeket foglalja össze az 7.1

táblázat.

Az egyik legfontosabb meg�gyelésünk az, hogy az alegységszám növelésével je-

lent®sen n® a nem stabilitás aránya. Már három alegység esetében is a Shapley-érték

t®keallokációs módszer a vizsgált esetek körülbelül 35%-ban nem lesz stabil. Ez az

arány tíz alegység esetén már meghaladja a 90%-ot. Ez a növekv® tendencia az

ApproShapley eljárás által becsült Shapley-értékeknél is folytatódik: ötven alegység

fölött a becsült Shapley-érték soha nem gyengén stabil, így az 5.5 állításból kö-

vetkez®en pedig a stabilitási feltétel sem teljesül. A normális és a t-eloszlás esetén

hasonló értékeket kapunk. A t-eloszlás esetén az arány szisztematikusan nagyobb,

mint a normális eloszlás esetén.

Vizsgáljuk meg tüzetesebben azokat az esetek, amikor a t®keallokációs módszer

nem stabil, illetve nem gyengén stabil! Vizsgálatunkban arra vagyunk kíváncsiak,

hogy ezen nem stabil esetekben az ezer szimuláció alatt összesen hányszor keletke-

zett blokkoló koalíció, illetve gyenge blokkoló koalíció, azaz hányszor sértettük meg

a 4.1 de�nícióban szerepl® c(S) ≥
∑

j∈S Shj ∀S ∈ N , valamint a 5.2 de�nícióban

szerepl® c(Prei(O) ∪ {i}) ≥
∑

j∈Prei(O)∪{i}
ˆShj ∀O ⊆M ∀i ⊆ N feltételt.

30
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7.1. táblázat. Nem stabilitás és nem gyenge stabilitás aránya különböz® alegység szám

esetén (szimulációs eredmények)

Nem stabil Nem gyengén stabil

Shapley-érték becsült Shapley-érték

|N | Normális t5 t10 |N | Normális t5 t10

31 32, 99% 35, 35% 32, 9% 102 94, 2% 94, 6% 95, 5%

41 53, 62% 54, 7% 61, 4% 102,3 96, 1% 95, 4% 95, 7%

5 70, 6% 75, 1% 72, 8% 25 99, 5% 99, 7% 99, 6%

6 81, 6% 82, 6% 80, 8% 50 100% 99, 9% 99, 9%

7 88, 2% 89, 4% 86, 4% 100 100% 100% 100%

8 92, 8% 91, 4% 91, 9% 200 100% 100% 100%

9 93, 6% 94, 6% 94, 1%

102 95, 7% 95, 6% 95, 6%

1 Balog et al. [2011] és Balog et al. [2013]

2Ugyanazt a hozammátrixot használva mindhárom esetben

3Az ApproShapley eljárásban 1000 permutációt tartalmazó mintát választva

A 7.2 táblázatban összefoglalt eredményekb®l látszik, hogy az alegységek szá-

mának növelésével n® a blokkoló koalíciók száma. Például öt alegység esetén a

Shapley-érték t®keallokációs módszer (normális eloszlás esetén) az ezer szimuláció

alatt összesen 1637 blokkoló koalíciót eredményez. Mivel az ezer szimulációból 706

esetben sértettük meg a stabilitási feltételt (ld. 7.1 táblázat, 70, 6%), ezért egy felté-

telsértésre átlagosan 1637/706 = 2, 31 blokkoló koalíció jut. Ezt az eredményt a 7.2

táblázat átlag oszlopa mutatja. A blokkoló koalíciók számát tekintve a különböz®

eloszlások esetén nem �gyelhet® meg jelent®s eltérés.

Vizsgáljuk meg, hogy ezen blokkoló koalíciók mekkora méret¶ek a különböz®

szimulációkban! A 7.1 ábrán látható, hogy a legtöbb blokkoló koalíció mérete nagy

(például öt alegység esetén a négy alegységet tartalmazó koalíciók) a Shapley-érték

t®keallokációs módszer során. A 7.2 ábrán látható, hogy a nagykoalíciónál eggyel

kisebb méret¶ koalíciók is sokszor sértették meg a stabilitási feltételeket. Ez a gya-

korlatban azt jelenti, hogy az alegységek, ha kihagynak a nagykoalícióból egy alegy-

séget, akkor egy blokkoló koalíciót kapnak. Vajon melyik alegységet kell kihagyni?
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7.2. táblázat. Nem stabilitás és nem gyenge stabilitás esetén a blokkoló és gyengén blokkoló

koalíciók száma (szimulációs eredmények)

Blokkoló koalíciók száma

Normális t5 t10

|N | Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag

S
h
a
p
le
y
-é
rt
ék

5 1637 2, 31 1651 2, 2 1640 2, 25

6 2638 3, 23 2669 3, 23 2860 3, 54

7 4378 4, 96 4290 4, 8 4068 4, 71

8 6785 7, 31 6750 7, 38 6834 7, 44

9 10579 11, 3 9734 10, 29 10197 10, 84

101 16960 17, 72 16245 16, 99 16665 17, 43

Gyengén blokkoló koalíciók száma

Normális t5 t10

|N | Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag

B
ec
sü
lt

S
h
a
p
le
y
-é
rt
ék

101 11224 11, 92 10970 11, 6 11103 11, 63

101,2 17140 17, 84 16335 17, 12 16736 17, 49

25 34752 34, 93 33626 33, 73 35308 35, 45

50 62936 62, 94 63316 63, 38 66526 66, 6

100 121959 121, 96 121174 121, 17 123330 123, 33

200 230242 230, 24 229034 229, 03

1Ugyanazokat a hozammátrixokat használva mindhárom esetben

2Az ApproShapley eljárásban 1000 permutációt tartalmazó mintát választva

Tetsz®leges alegység elhagyása blokkoló koalícióhoz vezet? Van valami különleges

tulajdonsága ezen elhagyott alegységeknek? A következ®kben megpróbálunk ezekre

a kérdésekre választ találni.
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7.1. ábra. A blokkoló koalíciók méretei normális eloszlás és a Shapley-érték t®keallokációs

módszer esetén

7.2. Blokkoló koalíciók

Ahogy az el®z® részben láttuk, sok olyan blokkoló koalíció keletkezik a t®keal-

lokációs módszerek során, amely méretei eggyel kisebbek a nagykoalíció méreténél.

Tehát sok esetben elég egyetlen alegységet kihagyni a nagykoalícióból ahhoz, hogy

blokkoló koalícióhoz jussunk. Vizsgáljuk meg azokat az alegységeket, amik kihagyá-

sával blokkoló koalícióhoz jutunk!

Sok, a nagykoalíciónál eggyel kisebb méret¶ blokkoló koalíciót megvizsgálva azt

vehetjük észre, hogy a kihagyott alegység Shapley-értéke negatív. Nézzük meg pon-

tosan, hogy szimulációink során, amikor a t®keallokációs módszer valamelyik alegy-
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7.2. ábra. A blokkoló koalíciók méretei normális eloszlás és a becsült Shapley-érték t®ke-

allokációs módszer esetén

séghez (esetleg többhöz) negatív Shapley-értéket rendel, akkor milyen arányban nem

teljesül a stabilitási feltétel (7.3 táblázat)!

Az eredményekb®l (7.3 táblázat) láthatjuk, hogy negatív Shapley-értékkel ren-

delkez® elosztások esetén nagyobb a nem stabilitás aránya, mint a negatív Shapley-

értékkel nem rendelkez® elosztások esetén. Például öt alegység esetén a negatív

Shapley-értéket tartalmazó elosztások 75, 49%-ban nem stabil a t®keallokációs mód-

szer, míg ez az arány a negatív Shapley-értéket nem tartalmazó elosztásoknál csak

67, 18%. A különbség a két eset között az alegységek számának növekedésével fo-

kozatosan csökken. Továbbá az alegységek számának emelkedésével n® a negatív

Shapley-értéket tartalmazó elosztások aránya (41, 2%-tól egészen 80, 3%-ig).



7.2. Blokkoló koalíciók 35

7.3. táblázat. Nem stabilitás aránya a Shapley-érték negatívitásának függvényében

|N | Sh1 Arány2
Nem stabil

Arány3 Arány4

5
Sh < 0 41, 2% 75, 49%

70, 6%
Sh ≥ 0 58, 8% 67, 18%

6
Sh < 0 50, 8% 85, 24%

81, 6%
Sh ≥ 0 49, 2% 77, 85%

7
Sh < 0 61, 7% 90, 44%

88, 2%
Sh ≥ 0 38, 3% 84, 6%

8
Sh < 0 67% 93, 13%

92, 8%
Sh ≥ 0 33% 92, 12%

9
Sh < 0 71% 94, 08%

93, 6%
Sh ≥ 0 29% 92, 41%

10
Sh < 0 80, 3% 96, 01%

95, 7%
Sh ≥ 0 19, 7% 94, 42%

1 Sh < 0 jelentése, hogy a Shapley-értékvektornak létezik negatív eleme, Sh ≥ 0 jelentése, hogy

a Shapley-értékvektornak minden eleme nem negatív

2Negatív Shapley-értékkel rendelkez®, illetve nem rendelkez® elosztások aránya 1000 szimuláci-

óból

3Negatív Shapley-értékkel rendelkez®, illetve nem rendelkez® esetekben a nem stabilitás aránya

4A nem stabilitás aránya 1000 szimulációból a 7.1 táblázat alapján

Az ApproShapley eljárás által becsült Shapley-értékek (7.4 táblázat) esetén a

Shapley-értékeknél meg�gyelhet® tendenciák folytatódnak, az alegységek számának

emelkedésével tovább n® a negatív becsült Shapley-értéket tartalmazó elosztások

aránya, egészen 100%-ig. A gyenge stabilitás aránya a negatív becsült Shapley-

értéket tartalmazó és a negatív becsült Shapley-értéket nem tartalmazó elosztások

között fokozatosan csökken, egészen addig, amíg már nem lesz olyan eset, amikor

lenne negatív Shapley-értéket nem tartalmazó elosztás.

Felmerül a kérdés, hogy a negatív Shapley-érték (illetve becsült Shapley-érték)

következménye-e a stabilitás (illetve gyenge stabilitás) hiánya és hogy az összefüg-

gés milyen er®s ezen két ismérv között. Mi okozza a negatív Shapley-értéket (illetve
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becsült Shapley-értéket)? Továbbá, van-e valamilyen összefüggés a negatív Shapley-

értékek (illetve becsült Shapley-értékek) és az értékváltozások korrelációs struktú-

rája között? A szimuláció során önkényesen meghatározott paraméterek hogyan be-

folyásolják az eredményeket? Ezen kérdések vizsgálata kés®bbi dolgozatok témája

lehet.

7.4. táblázat. Nem gyenge stabilitás aránya a becsült Shapley-érték negatívitásának függ-

vényében

|N | Ŝh
1

Arány2
Nem gyengén stabil

Arány3 Arány4

105
Ŝh < 0 81, 2% 94, 09%

94, 2%
Ŝh ≥ 0 18, 8% 94, 68%

105
Ŝh < 0 79, 8% 96, 37%

96, 1%
Ŝh ≥ 0 20, 2% 94, 68%

25
Ŝh < 0 99, 6% 99, 5%

99, 5%
Ŝh ≥ 0 0, 04% 100%

50
Ŝh < 0 100% 100%

100%
Ŝh ≥ 0 0%

100
Ŝh < 0 100% 100%

100%
Ŝh ≥ 0 0%

200
Ŝh < 0 100% 100%

100%
Ŝh ≥ 0 0%

1 Ŝh < 0 jelentése, hogy a becsült Shapley-értékvektornak létezik negatív eleme, Ŝh ≥ 0 jelen-

tése, hogy a becsült Shapley-értékvektornak minden eleme nem negatív

2Negatív becsült Shapley-értékkel rendelkez®, illetve nem rendelkez® elosztások aránya 1000 szi-

mulációból

3Negatív becsült Shapley-értékkel rendelkez®, illetve nem rendelkez® esetekben a nem stabilitás

aránya

4A nem stabilitás aránya 1000 szimulációból a 7.1 táblázat alapján

5Az ApproShapley eljárásban 1000 permutációt tartalmazó mintát választva



8. fejezet

Összefoglalás

A dolgozat els® részében (2. fejezet, 3. fejezet, 4. fejezet, 5. fejezet) ismertet-

tük a kockázat, a kockázati mérték, a t®keallokáció, t®keallokációs helyzet fogalmát,

a t®keallokációs módszereket és azok általános tulajdonságait, melyek közül a sta-

bilitás kapott kitüntetett szerepet a dolgozatban. A Shapley-érték de�níciója (4.2

de�níció) után a 4.1 példán bemutattuk annak kiszámítását, valamint a 4.2 példá-

ban ellen®riztük a stabilitási feltételt (4.1 de�níció). Az ötödik fejezetben részletesen

foglalkoztunk egy Shapley-értéket becsl® eljárással, Castro, Gomez és Tejada [2009]

ApproShapley eljárásával és a 5.2 de�nícióban meghatároztuk a gyenge stabilitás és

a gyenge blokkoló koalícióra vonatkozó feltételeket.

A második részben (6. fejezet, 7. fejezet) Balog et al. [2013] szimulációs vizsgála-

tát (6.1 eljárás) követve elemeztük különböz® alegység szám mellett a Shapley-érték

és a becsült Shapley-érték stabilitását. A vizsgálatokat normális, t5 és t10 eloszlások-

kal egyaránt elvégeztük. Azt az eredményt (7.1 táblázat) kaptuk, hogy az alegységek

számának növekedésével csökken a szimulációkban a stabil elosztások aránya, tíz al-

egység esetén a szimulált esetek több mint 95%-ban nem teljesül a stabilitási feltétel

(a különböz® eloszlások hasonló eredményt adtak). Ez a tendencia a becsült Shapley-

értéknél is folytatódott, bár itt az ApproShapley eljárásban használt mintanagyság

befolyásolhatta az eredményeket (a mintanagyság kérdésköre további kutatások té-

mája lehet). A blokkoló koalíciók illetve gyengén blokkoló koalíciók számát vizsgálva

(7.2 táblázat) azt találtuk, hogy az alegységek számának növelésével fokozatosan n®

a blokkoló (gyengén blokkoló) koalíciók száma. A blokkoló (gyengén blokkoló) ko-
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alíciók méretének alakulásából (7.1 ábra, 7.2 ábra) azt �gyeltük meg, hogy sokszor

a nagykoalícióból már egy alegység elhagyásával blokkoló (gyengén blokkoló) koalí-

ciót kapunk. Sok esetben ezekhez az alegységekhez a t®keallokációs módszer negatív

Shapley-értéket (becsült Shapley-értéket) rendel. Azt a feltételezésünket, miszerint

ha létezik negatív Shapley-érték, akkor a t®keallokációs módszer jó eséllyel nem lesz

stabil, a 7.3 táblázatban összefoglalt eredmények nem er®sítették meg, bár további,

részletes statisztikai vizsgálatok szükségesek lehetnek ezen kérdés teljes kör¶ tisztá-

zása érdekében.

Összességében elmondható, hogy a stabilitást tekintve a Shapley-érték és az ez-

zel rokon becsült Shapley-érték nem igazán jó t®keallokációs módszerek, már néhány

alegység esetén is ritkán tesznek eleget a stabilitási feltételeknek.

A dolgozat rávilágít arra, hogy a kockázatkezelés és a t®keallokáció izgalmas

interdiszciplináris kutatási terület, mely a játékelmélet, a pénzügytan és a számítás-

tudomány oldaláról egyaránt megközelíthet®.
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