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PODSTAWOWE DEFINICJE
KURS – oferowana przez bukmachera stopa zwrotu z pojedynczego
zakładu, w Europie wyrażana najczęściej jako zysk brutto/stawka.
Przykładowo, mówiąc o kursie 1.50 mamy na myśli, że obstawiając 100zł
w przypadku wygranej powróci do nas 150zł.

WYDARZENIE – zjawisko będące przedmiotem zakładów. Jego realizację,
jako nominalnej zmiennej losowej, nazywamy zdarzeniem (zdarzenia w
obrębie jednego wydarzenia zawsze wykluczają się wzajemnie).
RYNEK – ogół charakterystyk związanych z
danym wydarzeniem lub ciągiem n
wydarzeń bukmacherskich, włączając w to
ofertę kursową i limity bukmachera, funkcję
popytu graczy, łączną wartość obstawionych
zakładów, prawdopodobieństwa zajścia
poszczególnych zdarzeń etc.

OPIS GRY LOSOWEJ
Wartość oczekiwana (pojedynczy zakład):
E(X) = P  zysk + (1 – P)  strata = P  K – 1
Jest to gra o sumie zerowej:
E(X)gracz = – E(X)bukmacher
Nie jest to gra sprawiedliwa:
E(X)gracz < 0 < E(X)bukmacher

=> Marża bukmachera:
M = 1 – 1 / ∑i=1(1 / Ki)
Prawdopodobieństwa:
Pi = (1 – M) / Ki
A więc:
E(X)gracz = – M

OPIS GRY LOSOWEJ, C.D.
Posłużmy się przykładem:

VS.
Bukmacher wystawia na rynku „kto wygra walkę” następujące kursy:
KN = 2.25
KP = 1.50
Nakłada więc marżę: M = 1 – 1 / (1/ 2.25 + 1 / 1.50) = 10%

OPIS GRY LOSOWEJ, C.D.
Kursy sugerują, iż bukmacher tak szacuje
prawdopodobieństwa rezultatu starcia:
PN = (1 – 0.1) / 2.25 = 0.4

VS.

PP = (1 – 0.1) / 1.50 = 0.6
Gracz nie jest w stanie szacować prawdopodobieństw lepiej niż
bukmacher, ani zbudować lepszego modelu. Załóżmy jednak, że potrafi
stworzyć model co najmniej tak samo dobry. Wówczas minimalizuje on
straty do poziomu marży:
E(X)gracz = 0.4  2.25 – 1 = 0.6  1.50 – 1 = 0.9 – 1 = – 0.1
Wniosek: nawet używając optymalnego modelu, w długim okresie (serii
zakładów) wartość oczekiwana gry będzie stale ujemna, a więc gracz
ostatecznie zbankrutuje.

ASYMETRIA KURSÓW
Tajemnica sukcesu tkwi zupełnie gdzie indziej:
Istnieją rynki, na których bukmacher wystawia kursy
asymetrycznie do rzeczywistych prawdopodobieństw
zajścia poszczególnych zdarzeń.

Innymi słowy: prawdopodobieństwa wynikające z wystawionych
kursów PA różnią się istotnie od prawdopodobieństw modelowych PB.
Jeżeli więc gracz potrafi poprawnie
zidentyfikować oraz obstawiać wyłącznie
zdarzenia o znacznie zawyżonym kursie,
osiąga długookresową przewagę w grze
losowej nad bukmacherem: E(X)gracz > 0

ASYMETRIA KURSÓW, C.D.
Co więc motywuje bukmachera do manipulacji kursami?
Otóż potrafi on na podstawie posiadanych historycznych danych o
popycie na rynku oszacować globalną funkcję reakcji graczy,
reprezentującą rozkład ich decyzji co do obstawienia poszczególnych
zdarzeń pod wpływem wystawionych kursów.
Rozważmy wydarzenie dwudrogowe. Funkcja oczekiwanego zysku
bukmachera przybiera wówczas postać:
E(Π)bukmacher = S – PB1  s1  K1 – PB2  s2  K2

gdzie S to całkowita kwota obstawiona
przez graczy na rynku, s1 i s2 to jej udziały,
zaś PB1 i PB2 oznacza prawdopodobieństwa
zdarzeń szacowane przez bukmachera.

ASYMETRIA KURSÓW, C.D.
Przekształćmy wzór, wprowadzając pojęcie „prawdopodobieństw
dostosowanych”, czyli PA1 oraz PA2 = 1 – PA1
E(Π)bukmacher = S – (1 – M)  [PB1 / PA1  s1 + (1 – PB1 ) / (1 – PA1 )  s2]
Jak widać, wartość PA1 stanowi jedyną zmienną decyzyjną bukmachera
(pomijając poziom marży), którą poprzez wystawione kursy narzuca on
graczom explicite jako sugerowane prawdopodobieństwo wystąpienia
zdarzenia (oraz oczywiście zdarzenia przeciwnego PA2 = 1 – PA1).
Nie manipulując więc proporcjami kursów,
(tj. PA1 = PB1) bukmacher nie maksymalizuje
funkcji oczekiwanego zysku, która upraszcza
się do postaci zależnej wyłącznie od marży:

E(Π)bukmacher = S – (1 – M)  (s1 + s2) = S  M

ASYMETRIA KURSÓW, C.D.
Powróćmy teraz do naszego przykładu.
Przypomnijmy:
PBN = 0.4
PBP = 0.6
M = 0.1

VS.

 bukmacher potrafi oszacować funkcję popytu na rynku
 gracze są racjonalnymi inwestorami i chcą maksymalizować swoją
użyteczność z gry
 dla uproszczenia, przyjmijmy, że dzielą się oni na dwie kategorie:
1) 20% to zagorzali fani Najmana, którzy nie dopuszczają do siebie myśli
o jego porażce, i szacują szanse w walce odwrotnie niż bukmacher
2) 80% gracze neutralni, dystansują się od emocji związanych z walką;
średnio ich oszacowania pokryją się z oszacowaniami bukmachera

ASYMETRIA KURSÓW, C.D.
Funkcja reakcji graczy na kurs przyjmie postać:

{
{

sN / S =

0.2 ,
1,
0.8 ,

PAN ∈ (0.1; 0.5)
PAN ∈ ⟨0.5; 0.6⟩
PAN ∈ (0.6; 0.9)

VS.

Zaś funkcja oczekiwanego zysku bukmachera:
s
E(Π) =

1 – 0.9  [0.4 / PAN  0.2 + 0.6 / (1 – PAN )  0.8] , PAN ∈ (0.1; 0.5)
1 – 0.9  [0.4 / PAN + 0.6 / (1 – PAN )] ,
PAN ∈ ⟨0.5; 0.6⟩
1 – 0.9  [0.4 / PAN  0.8 + 0.6 / (1 – PAN )  0.8] , PAN ∈ (0.6; 0.9)

W prosty sposób bukmacher maksymalizuje
zysk:
s

max E(Π) =

{

0.14 dla PAN = 0.29 ,
0.40 dla PAN = 0.60 ,
0.25 dla PAN = 0.62 ,

PAN ∈ (0.1; 0.5)
PAN ∈ ⟨0.5; 0.6⟩
PAN ∈ (0.6; 0.9)

ASYMETRIA KURSÓW, C.D.
VS.

s

Kursy „uczciwe”:
KN = 1 / 0.4 = 2.50
KP = 1 / 0.6 = 1.67
Kursy z marżą:
KN = 0.9 / 0.4 = 2.25
KP = 0.9 / 0.6 = 1.50

Przykładowa funkcja oczekiwanego zysku bukmachera

opr. wł.

Kursy dostosowane:
KN = 0.9 / 0.29 = 3.10
KP = 0.9 / 0.71 = 1.27

ASYMETRIA KURSÓW, C.D.
Podsumowując:
Na rynek gracze włożyli łącznie milion złotych:
S = 1 [mln zł]
sN = 0.2  1 = 0.2 [mln zł]
sP = 0.8  1 = 0.8 [mln zł]

VS.

s

Bukmacher manipulujący kursami zarabia 40% więcej:
E(Π)bukmacher = 1 – 0.9  [0.4 / 0.29  0.2 + 0.6 / 0.71  0.8] = 1 – 0.86 = 0.14
Statystyczny gracz w długim okresie traci 10% obstawianych pieniędzy:
E(X)gracz nieroztropny = 0.29  3.10 – 1 = 0.71  1.27 – 1 = – 0.1
Zaś gracz, który rozumie istotę zakładów i potrafi sam szacować
prawdopodobieństwa zdarzeń, osiągnie przewagę nad bukmacherem:
E(X)gracz roztropny = 0.4  3.10 – 1 = 0.24

KRYTERIUM KELLY’EGO
Optymalna wysokość stawki dla każdego zakładu jest znana:
Jeżeli uczestnik serii gier losowych posiada E(X)i > 0, to
w długim okresie maksymalizuje zysk z serii takich gier
jedynie wówczas, gdy za każdym razem alokuje część
kapitału równą logarytmowi oczekiwanego zysku.
WK = max(logE(X)) = E(X) / (K – 1)

Dla przytaczanego przed chwilą przykładu:
WK = 0.24 / (3.1 – 1) = 0.1143
Gracz powinien więc obstawić zwycięstwo Najmana za 11.43%
posiadanego na ten moment kapitału.

JAKI RYNEK WYBRAĆ?
Rynek, dla którego można spróbować stworzyć zyskowną strategię
długookresową, powinien:
posiadać możliwe przyczyny „nieracjonalnej” funkcji popytu graczy
umożliwiać budowę modelu predykcyjnego jak najmniej słabszego
od modelu oszacowań bukmachera
pozwalać na obstawienie statystycznie dużej liczby zakładów
zachowywać stabilność i ciągłość w czasie
Warunki te spełnia na przykład rynek:

Czy w danym meczu tenisowym mężczyzn
rozegranych zostanie łącznie więcej, czy
mniej niż 22.5 gema? (tzw. over/under 22.5
gema)

JAKIEGO BUKMACHERA?
Bukmacher, którego oferta może posłużyć za podstawę budowy takiej
strategii, powinien:
nakładać możliwie najniższą marżę
ustalać stosunkowo wysokie limity stawki na pojedynczy zakład
nie dyskwalifikować graczy osiągających regularne zyski
być zaufaną i sprawdzoną firmą (posiadać licencję LGA)
docelowo umożliwiać integrację silnika decyzyjnego ze środowiskiem
końcowym poprzez dedykowane API
Warunki te spełnia bukmacher X.

Na wybranym rynku jego marża waha się w
przedziale 1.5% - 4.5%, wynosząc średnio
3.3%, przy limitach na zakład sięgających
kilku tysięcy złotych.

PRZYKŁAD RZECZYWISTY

Asymetria kursów na rynku over/under 22.5 gema w meczu ATP dla bukmachera X

opr. wł. (SAS Output)

SYMULACJA STRATEGII
1000 powtórzeń w losowej kolejności
badany okres: lata 2010 – 2013
wszystkie mecze tenisa ziemnego mężczyzn poziomu ATP dla których
bukmacher X wystawił rynek over/under 22.5 gema, rozgrywane na
dystansie best of 3 i ukończone (łącznie 3 921 spotkań)
kapitał początkowy: 10 000 zł
obstawiane są wyłącznie zdarzenia under, o ile Wk > 0 i K ≥ 2.00
strategia stawkowania wg kryterium Kelly’ego: St = Wk  Bt
górny limit stawki na pojedynczy zakład: 2 000 zł
Obstawiono 917 zakładów:
Średni Skutecz Udział Odch.
kurs
ność ZN > 0 std. ZN
2.14

53.11%

100%

5 perc.
ZN

Mediana
ZN

23 000 166 000 226 000

Średni
ZN

Średnie
ROI

219 000 2190%

Średni
yield
12.83%

WDROŻENIE – ROK 2014

Realny przebieg rozpatrywanej inwestycji w okresie 01.01.2014 – 31.10.2014

opr. wł. (SAS Output)
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