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PENDAHULUAN 

Strategi investasi ekuitas long-short ada terutama untuk menyediakan sarana investasi 
yang pada saat yang sama terdiri dari saham yang sama yang membentuk indeks pasar 
yang harus mampu untuk terus menerus mendominasi strategi indeks pasif jangka 
panjang dalam pengertian mean-variance atas periode waktu masa depan yang bersih 
dari semua biaya-biaya. Prestasi ini biasanya dicapai dengan menghasilkan kelebihan tak 
biasa yang secara aktif dihasilkan oleh tingkat pengembalian dalam kombinasi dengan 
sesuatu yang secara aktif mengurangi volatilitas portofolio yang dapat ditunjukkan dalam 
kaitannya dengan nilai rata rata ekspektasi negatif matrik kovarian yang didasarkan pada 
posisi trading jangka panjang dan jangka pendek. 

Dalam rangka menilai portofolio jangka pendek dengan tepat dalam kaitan dengan kinerja 
risiko yang disesuaikan [8][5][1], seseorang memerlukan model ekspektasi risiko 
portofolio sebagaimana halnya tingkat pengembalian portofolio yang diharapkan. Model 
teknik derivasi yang diusulkan pada makalah ini menggunakan pendekatan penggantian 
linier antara suatu ukuran derajat tingkat jangkauan portofolio ωL terhadap fraksional 
portofolio (β). Teknik tersebut pertama-tama melakukan pemodelan ekspektasi nilai 
kinerja portofolio sebagai sebagai fungsi ωL. Kemudian, (β) secara langsung 
disubtitusikan untuk ωL dan model yang muncul pada setiap kasus sebagai fungsi (β). 
Dasar pendekatan yang diambil paper ini adalah pengamatan bahwa tingkat 
pengembalian portofolio long-short yang di-manage secara aktif dapat dikelompokkan 
untuk menandai tujuan pasar ke dalam salah satu atau secara sekaligus tingkat 
pengembalian: sub-portofolio jangka panjang atau jangka pendek untuk suatu periode 
pengukuran atau frekuensi tertentu.  

Teori Dua Moment diperoleh dengan mengikuti secara langsung penggunaan garis 
simplifikasi model indeks tunggal dalam memberi alasan yang mengingatkan kepada 
CAPM-nya Sharpe [12] dan dari model varian portofolio dua aset yang diperoleh dari 
paradigma perbedaan umum yang dikembangkan oleh Markowitz [7]. 

Ekspektasi Tingkat Pengembalian Portofolio Long-Short 

2.1  Asumsi Model 

Asumsi yang mendasari model mencakup apa yang diasosiasikan secara sekaligus yakni 
berbagai agen dan prinsipal yang dapat melakukan trading dalam pasar modal terhadap 
investor yang risk-adverse, beragam asset yang berisiko dan satu aset yang riskless. 
Ketidakcakapan diasumsikan tetap ada dan dapat dieksploitasi oleh beberapa investor 
tertentu dengan informasi yang superior dalam rangka menghasilkan kumulasi kelebihan 
tingkat pengembalian investasi yang abnormal dari trading posisi long dan short yang 
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aktif pada periode waktu yang ditentukan. Teori ini juga mempertimbangkan ekonomi 
keuangan besar di mana banyaknya aset mendekati tidak terbatas dan investor dapat 
memegang secara penuh portofolio yang terdiversifikasi. Trading yang terjadi pada 
perekonomian-keuangan diasumsikan tidak ada friksi, tidak berbiaya dan 
berkesinambungan baik itu pada aset yang berisiko dan yang tak berisiko. Investor dapat 
memilih baik itu posisi jangka panjang atau jangka pendek dalam aset yang berisiko, 
kombinasi dibatasi oleh kondisi tidak ada tambahan pinjaman atau leverage kecuali selain 
dari pada dana yang tersedia untuk investasi. 

2.2  Fraksional Ukuran Persamaan Posisi (ωL/β) Long-Short 

Pada model CAPM-nya Sharpe, estimasi beta tiap saham individual dihasilkan dengan 
menggunakan regresi return saham terhadap tingkat pengembalian pasar. Karenanya 
beta saham berhubungan dengan beta jangka panjang dan secara relatif terhadap indeks 
jangka panjang. Dalam penelitian ini pemodelan portofolio saham long-short yang 
dilakukan adalah koefisien beta portofolio akan merefleksikan nilai agregat beta pada 
tingkat pengembalian portofolio jangka panjang dan jangka pendek sehubungan dengan 
indeks pasar 

Definisi 2.1  Rentang koefisien beta aktif long-short mengasumsikan tidak ada tambahan 
pinjaman atau leverage dibatasi oleh hanya beta pasif jangka panjang dan beta pasif 
jangka pendek pada rentang nilai 1.0 dan -1.0 yakni:   

-1.0 ≤β≤ 1.0. 

Bukti: Diasumsikan bahwa portofolio hanya jangka panjang dan tidak terdapat trading 
aktif pada aset yang berisiko. Ini termasuk mengkomposisikan secara tepat kepemilikkan 
asset yang berisiko terhadap holding pada indeks pasar yang ada, sebagai: 

βp = cov(rp,rm) /σm² 

dan selanjutnya terhadap pengaruh komposisi kepemilikan yang ada secara tepat, 
korelasi tingkat pengembalian pada hanya portofolio jangka panjang dan indeks pasar 
sama dengan satu, karenanya: 

ρp,m = cov (rp,rm) / σpσm = 1.0 

dan diikuti bahwa   cov (rp,rm) / σmσp 

dan sebagaimana   σp = σm 

βp = cov(rp,rm) /σm² = 1.0 

Hal yang sama jika investor memiliki hanya portofolio jangka pendek, menyusun 
komposisi secara tepat; hanya indeks pasar jangka panjang, tapi dalam kasus ini menahan 
setiap aset berisiko jangka pendek sebagai kebalikan terhadap jangka panjang secara 
tepat, maka proporsi yang sama adalah: 

ρp,m = cov (rp,rm) / σpσm = -1.0 

karenanya      βp = cov(rp,rm) /σm² = -1.0 
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Definisi 2.2  Untuk portofolio long-short yang diperdagangkan tanpa leverage: 

-1.0 ≤βp≤ 1.0 

Bukti: jelaskan ωL sebagai derajat longness pada portofolio yang di-hedging dibawah 
batasan bahwa:           ωL + ωS = 1.0 

ωL = NL / NP 

dan             NL + NS = NP 

sebagaimana     NL/NP ≠ 1.0 

maka hal ini mengindikasikan posisi jangka pendek, karenanya suatu posisi telah dengan 
aktif diciptakan. 

Dalil 2.3   β = 2ωL-1 

dimana  β = Cov(rp, rm) / Var(rm) 

Dalil 2.4  Kovarian memuaskan kepemilikan produk bagian dalam, untuk variabel 
konstanta a, dan b, serta variabel X, Y dan U 

Cov(αX + bY, U) = aCov (X,U) + bCov(Y,U) 

Bukti: Pernyataan adalah suatu konsekuensi menyangkut fakta bahwa kita 
mengasumsikan jumlah aset berisiko yang tak terhingga pada suatu perekonomian. 

Nm → ∞ 

kemudian sebagaimana  NL →NS →½Nm 

maka     ωL →½ 

dan dari hukum jumlah banyak: 

E(Rl) = E(Rs), Var(Rl) = Var(Rs) 

Cov(rp,rm) = Cov(ωLrlp + (1-ωL)rlp, rm) 

Cov (rp, rm) = ωLCov(rlp, rm) + (1- ωL)Cov (rsp,rm) 

karena  Cov(X,X) = Var(X) 

Cov(rp, rm) = ωLVar(rm) - (1- ωL)Var (rm) = (2 ωL -1)Var(rm) 

maka  [Cov(rp, rm)/Var (rm)] = β = 2ωL-1 

2.3  Model Tingkat Bebas Risiko yang Tersedia 

Untuk mengkoreksi model ekspektasi tingkat pengembalian investasi dari strategi long-
short, adalah penting untuk mengkoreksi derajat risk free rate yang tersedia sebagai 
fungsi ωL dan sesudah itu β. 

Dalil 2.5  RFA = (1- β)rf 

Bukti: biarkan RFA tetap untuk nilai yang tercantum ωL , atau β. Asumsikan 

RFA = RFL + RFS 



 
STRATEGI INVESTASI SAHAM MODEL ASSET PRICING LONG-SHORT DUA MOMENT 4 

ROWLAND BISMARK FERNANDO PASARIBU 

Dimana RFL tingkat risk free rate yang tersedia dari posisi long, dan RFS adalah risk free 
return yang tersedia dari posisi short. Selanjutnya, dimana  Π adalah modal yang teredia 
untuk dialokasikan pada strategi long-short, dan diasumsikan tidak ada leverage, maka 
selanjutnya adalah: 

RFL = [(Π-ωLΠ)rf]/ Π = (1-ωL)rf 

RFS = [(Π-ωL) Πrf]/ Π = (Π-ωLΠ)rf]/ Π = (1-ωL)rf 

Oleh karena itu 

RFA = 2((1-ωL)rf = (1- β)rf 

Teorema ketersediaan risk free rate untuk excess capital dapat dikomentari sebagai 
berikut: Misalkan terdapat dana 10 juta untuk dialokasikan pada strategi saham long-
short. Pada kasus hanya posisi long, investor mengalokasikan seluruh dana (10 juta) pada 
posisi long, jadi tak ada modal yang tersisa untuk diinvestasikan pada tambahan risk free 
rate. Sebaliknya pada kasus strategi long-short dengan ωL=0.75 dan βp=0.5, maka 7,5 juta 
akan dialokasikan pada posisi long dan sebesar 2,5 juta dialokasikan pada posisi short. Ini 
menyisakan excess pada posisi long sebesar 2,5 juta yang mana pada saat ditambahkan 
pada rabat posisi short 2,5 juta menghasilkan investor dana sebesar 5 juta untuk investasi 
pada tingkat bebas risiko. Selanjutnya untuk kasus dimana strategi pasar adalah netral; 
ωL= 0,5 dan βp= 0; investor mengalokasikan 5 juta untuk posisi long dan menciptakan 
portofolio short sebesar 5 juta, dimana saat ditambahkan pada rabat 5 juta posisi short 
memberikan investor sebesar 10 juta untuk investasi pada tingkat bebas risiko. Pada 
kasus strategi long-short dimana ωL=0.25 dan βp= -0.5, investor mengalokasikan 2,5 juta 
pada posisi long dan menciptakan portofolio posisi short senilai 7,5 juta. Strategi ini 
menghasilkan excess pada sisi long sebesar 7,5 juta dimana saat ditambahkan pada rabat 
posisi short 7,5 juta menghasilkan dana bagi investor sebesar 15 juta atau investasi pada 
tingkat bebas risiko. Terakhir, alokasi hanya pada posisi short; strategi ini memberikan 
excess sisi long sebesar 10 juta dimana saat ditambahkan pada rabat jangka pendek 
sebesar 10 juta, memberikan investor dana sebesar 20 juta untuk investasi pada risk free 
rate. Jumlah modal yang tersedia diprediksi dengan menggunakan argumen diatas 
mengasumsikan tidak ada leverage. 

2.4  Mengkombinasikan α, β dan ε 

Pada basis model CAPM tradisional terdapat konsep sumber tingkat pengembalian yang 
secara mutual ekslusif, yakni alpha dan beta. 

Definisi 2.6 Alpha pada penelitian ini dijelaskan sebagai total kelebihan pengembalian 
yang dihasilkan dari waktu ke waktu oleh alokasi aktif yang sukses untuk posisi long dan 
short dalam rangka mengekploitasi anomali, pola, prediksi, dan informasi pricing 
statistikal yang tidak terdiskon dalam perdagangan pasar modal oleh tekanan pasar saat 
dimana posisi diciptakan.  

Total alpha yang dihasilkan muncul dari dua sumber individual utama penghasil tingkat 
pengembalian pada posisi long dan posisi short. Untuk alasan inilah strategi arbitrase 
long-short statistik dapat dijelaskan sebagai strategi penghasil alpha ganda. Karenanya, 
alpha diatribusikan untuk skill dan ketrampilan investor aktif dari trading (beta 
alternatif) dan pemilihan saham, dan untuk alasan tersebut biasanya komponen alpha 
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pada total tingkat pengembalian merupakan satu-satunya bagian tingkat pengembalian 
yang dapat dijual untuk harga, komisi atau insentif fee tertentu oleh investor 

α = ωLαL + (1-ωL) αS 

dimana ωL adalah tingkat pengembalian abnormal yang dihasilkan dari posisi long dan 
ωS adalah tingkat pengembalian abnormal yang dihasilkan dari posisi short.  

Definisi 2.7  β adalah komponen pada tingkat pengembalian portofolio yang dihasilkan 
dari waktu ke waktu dan secara langsung berhubungan kepada tingkat pengembalian 
pasar yang ada. Komponen sistematik tingkat pengembalian ini karenanya tidak 
berhubungan dengan skill investor. Secara tipikal komponen beta dapat dihasilkan dari 
regresi linier tingkat pengembalian portofolio versus tingkat pengembalian pasar. Sebagai 
alternatif, komponen beta dapat diestimasi menjadi derajat korelasi tingkat pengembalian 
portofolio terhadap tingkat pengembalian pasar. 

β = Cov(rp,rm)/Var (rm) 

dimana 0.0 ≤β≤ 1.0 

Dalil 2.8  E(rp) = α + βrm 

Bukti: dari definisi 2.6 

α = ωLαL + (1- ωL) αS 

dengan mempertimbangkan total tingkat pengembalian ekspektasi yang tersedia dari 
posisi long dan short dalam pengertian komponen alpha dan beta keduanya; 

E(RL) = ωLαL + ωLrm = ωL(αL+ rm) 

E(RS) = (1-ωL)αS - (1-α)rm = (1-ωL) (αS-rm) 

E(rp) =E(rL)+E(rs) 

perihal untuk N aset berisiko 

karenanya 

E(rp)  = ωL(αL + rm)+(1- ωL)(αS-rm) = (2ωL - 1)rm + ωL αL+(1- ωL)αS 

   = α + (2ωL -1)rm = α+βrm 

Definisi 2.9 ε adalah komponen yang dihasilkan tingkat pengembalian portofolio yang 
tidak dapat dijelaskan oleh variabel dependen lainnya yakni ε representasi komponen 
noise Gaussian. 

2.5  Persamaan Tingkat Pengembalian Portofolio Long-Short yang Diharapkan  

Telah dinyatakan bahwa dibawah asumsi restriktif faktor tunggal CAPM yakni ekspektasi 
tingkat pengembalian Gaussian atau preferensi utilitas kudratik; total tingkat 
pengembalian yang diharapkan pada portofolio long-short adalah kombinasi linier pada 
empat faktor; tingkat risiko bebas yang tersedia, (RFA), skill manajer mengacu pada 
tingkat pengembalian abnormal (α), tingkat pengembalian (tingkat pengembalian pasar 
posisi short) oleh koefisien korelasi β, dan komponen noise-gaussian ε. 
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Dalil 2.10  Persamaan ekpektasi tingkat pengembalian momen pertama untuk portofolio 
arbitrase, statistikal long-short adalah sebagai berikut: 

E(rp) = α + βE(rm) + (1-β)rf + ε 

dapat dilihat bahwa pada saat penyusunan kembali, persamaan diatas menjadi:  

E(rp) – rf = α + β{E(rm) –rf} + ε 

Yang mana sama dengan CAPM Sharpe (12). Karenanya tingkat pengembalian yang 
diharapkan dari strategi long-short yang tidak ter-leverage dengan asumsi CAPM klasik 
sama dalam bentuk CAPM saham hanya jangka panjang yang dikembangkan Sharpe. 

3.  Model Varian Portofolio Long-Short 

Setelah sebelumnya mengaplikasikan teknik penetapan harga linier long-short 
menggunakan teknik subtitusi ωL/β sebagai alat yang sukses dalam menderivasi CAPM 
untuk tingkat pengembalian portofolio yang diharapkan pada saham long-short yang 
menggabungkan solusi unik Sharpe, teknik yang sama sekarang akan diaplikasikan 
dengan maksud menghasilkan persamaan varian CAPM long-short.  

Sebagaimana sebelumnya, kepemilikan yang diharapkan untuk posisi long dan short akan 
dihasilkan secara terpisah, dan kemudian dikombinasikan secara bersama-sama kedalam 
persamaan varian yang diharapkan untuk portofolio. Maka teknik subtitusi ωL/β akan 
digunakan untuk menjelaskan varian portofolio sebagai fungsi beta portofolio. 

3.1 Derivasi Model 

Dalil 3.1  Persamaan varian dua momen untuk portofolio arbitrase statistikal long-short 
adalah sebagai berikut: 

 }1
2

)1)((
{

2
222 +−+= ρβσσσ α mp rr  

dan karena volatilitas portofolio = σx√σ²x, maka model volatilitas untuk saham long-short 
dibawah asumsi model pada penelitian ini:  

 1
2

)1)(( 2

+−+= ρβσσσ α mp  

Bukti: Dengan mengasumsikan tidak terdapat kemungkinan menghasilkan alpha, 
volatilitas pada tingkat pengembalian portofolio long dan short dapat diekspresikan 
sebagai fungsi linier pada volatilitas pasar dengan menggunakan multiplier ω sebagai 

σL = ωLσm 

σS = (1-ωL) σm 

dari persamaannya Markowitz [7] 
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2
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karena 

Cov(XY) = σX σY ρXY 

diikuti untuk N aset berisiko dalam portofolio bahwa 

 ij
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= =

=
1 1

2  

maka untuk tingkat pengembalian long dan short pada portofolio 

 ρσσσσσ SLSLp 2222 ++=  

dimana ρ adalah nilai rata-rata koefisien korelasi antara tingkat pengembalian bagian 
long dan bagian short pada portofolio dengan mengasumsikan 
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Sebagaimana )1(
2

1 += βωL  dan mengasumsikan bahwa alpha yang dihasilkan memiliki 

sumber variabilitasnya sendiri tidak diasosiasikan dengan beta indeks pasar, diikuti dari 
subtitusi dan simplifikasi selanjutnya bahwa  

1
2

)1)(1( 2

+−++= ρβσσσ α mp   

maka 

}1
2

)1)(1(
{

2
222 +−++= ρβσσσ α mr   
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dapat dilihat bahwa persamaan ini merepresentasikan CAPM linier untuk volatilitas yang 

diharapkan, dimana faktor 1
2

)1)(1( 2

+−+ ρβ
 adalah tidak linier β. Volatilitas intersep 

σα dapat dilihat menjadi pengaruh sisi komponen intersep α dalam CAPM untuk tingkat 
pengembalian portofolio yang dihasilkan pada bagian 2.  

4.  Uji Empiris Model Volatilitas 

4.1  Pengujian Ekspektasi Volatilitas Menggunakan Strategi Trading Momentum 

Model statistik portofolio arbitrase itu sendiri siap untuk pengujian empirikal pada model 
mean-variance long-short. Model statistikal arbitrase dapat diimplementasikan sebagai 
model momentum. Strategi momentum dijelaskan dengan triplet J, S, K dimana J adalah 
periode pemeringkatan (berdasarkan tingkat pengembalian kumulatif harian J), S adalah 
periode skip (untuk pengujian ditetapkan selama satu hari ke depan) dan K adalah 
periode kepemilikan (dimungkinkan beragam tiap hari berdasarkan sinyal trading baru 
sebagaimana dihasilkan dari pengaturan algoritma). Tiap hari menggunakan data lintas 
sektor Bursa Efek Indonesia, saham diurutkan berdasarkan peringkat rata-rata return 
historis selama J hari sebelumnya. Portfolio long-short dibentuk dengan pemilahan saham 
dalam persentil teratas T pada urutan yang telah ditetapkan dan dengan longing saham 
pada persentil bawah B dengan urutan yang telah ditetapkan. Seluruh saham antara 
persentil teratas dan terbawah dibiarkan dalam posisi long atau short mereka 
sebelumnya. Teknik ini dapat dilihat untuk mengeksploitasi tendensi pembalikan rata-
rata jangka pendek pada pasar modal dengan menggunakan peringkat relatif [9]. Strategi 
ini umumnya digunakan sebagai alat untuk mengeksploitasi informasi saham itu sendiri 
yang dapat diprediksi dalam harga saham historikal. Gaya tertentu ini sesuai dengan baik 
dengan asumsi terbatas pada model yang diusulkan dan dapat ditetapkan sebagai bentuk 
khusus strategi saham long-short. 

4.2 Validitas Model Volatilitas 

Asumsi pada uji ini adalah pasar efisien dalam bentuk setengah-lemah yang diusulkan 
oleh Fama [2]. Dalam mengasumsikan hal tersebut menjadi kasus, maka tidak ada alpha 
yang dihasilkan oleh strategi trading momentum dalam suatu investigasi manapun untuk 
kombinasi pada tiga variabel triplet.  

Kalau pasar efisien, maka diasumsikan tidak ada volatilitas alpha. Berdasarkan 
terminologi ini, intersep dalam model volatilitas yang diusulkan sama dengan nol dan 
diabaikan untuk uji empiris momentum. Untuk tujuan pemodelan, model volatilitas 
diasumsikan mengambil bentuk:   

5.  Model Risiko Tingkat Pengembalian yang Disesuaikan untuk Portofolio Saham 

Long-Short 

Pemodelan kinerja investasi telah dipahami dengan baik dan dikembangkan [3] sejak 
periode terakhir abad ini, khususnya saat ini sebagai alternatif investasi telah semakin 
menjadi sarana investasi utama dan dalam rangka pemahaman yang lebih baik terhadap 
matrik pengukuran kinerja. 
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Pendekatan yang sangat berpengaruh dan intuitif pada pengukuran kinerja investasi 
sampai saat ini masih didominasi rasio Sharpe [13] yang masih tetap relevan dan 
merupakan ukuran kinerja penyesuaian risiko yang tajam. Dengan mengasumsikan 
bahwa dua momen pertama pada distribusi tingkat pengembalian dibawah pertimbangan 
aproksimasi Gaussian (diasumsikan preferensi utilitas kudratik pada investor) tidak 
seluruhnya merupakan asumsi yang tidak realistik untuk strategi saham long-short dan 
khususnya pada strategi saham pasar netral dan yang dibutuhkan investor mereka untuk 
bauran skewness yang positif dan negatif, rasio informasi merepresentasikan fungsi 
objektif yang lebih ekonomikal dan mengukur risiko tingkat pengembalian yang telah 
disesuaikan dalam strategi aktif tingkat pengembalian tanpa mengambil perhitungan ke 
dalam tingkat kesulitan pada benchmark aset yang tidak berisiko [4]. 

Definisi 5.1  Rasio Sharpe 
SR = (Ep – rf) / σp 

Definisi 5.2  Rasio Informasi 
Ф = Ep/σp 

5.1  Equilibrium Long-Short 

Dari terminologi tingkat pengembalian dan volatilitas yang dideskripsikan pada 
penelitian ini, maka rasio informasi dapat didefinisikan sebagai 
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Kondisi ekuilibrium berikutnya diikuti secara langsung 

Dalil 5.3 
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Kondisi ekuilibrium ini membuatnya memungkinkan untuk menghasilkan estimasi 
variabel dalam identitas variabel lainnya yang juga telah diketahui atau diestimasi. 

5.2  Alpha dan Beta Yang Dibutuhkan 

Secara umum yang diperlukan untuk analisis kinerja long-short adalah untuk 
mengestimasi jumlah yang dihasilkan oleh strategi tertentu dan menetapkan harga nilai 
aset secara empiris. Dari identitas long-short yang dipaparkan diatas, estimasi yang 
dibutuhkan secara sekaligus untuk kasus alpha dan beta dan kasus pasar netral yang 
diikuti secara langsung. 

Dalil 5.4 
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Dalil 5.5 
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Beta Parsial Porfolio Optimal Long-Short 

Ada juga variabel dimana pada nilai tertentu dalam persamaan mean-varian yang 
menghasilkan beta portofolio long-short dimana 0 < βopt. < 1. Nilai beta ini adalah beta 
optimum untuk portofolio saham long-short dalam pengertian risiko tingkat 
pengembalian yang telah disesuaikan kalau nilai tersebut merepresentasikan beta yang 
diasosiasikan dengan rasio informasi optimum. 

Dalil 6.1 
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Bukti:  Rasio informasi sebagai fungsi beta adalah fungsi yang berkelanjutan, dapat di-
diferensiasikan dimana saja, dimana 0 < β< 1  entah itu cembung dan dibatasi oleh nilai 
beta yang lebih besar yang diasosiasikan dengan long-pasif atau short-pasif, 
diinvestasikan untuk sejumlah nilai tertentu. Diferensiasi pada rasio informasi long-short 
berhubungan dengan beta dan penetapan hasil yang sama dengan nol dan karenanya 
dibutuhkan kondisi yang memadai untuk menempatkan titik stasioner maksimum global. 

dФ / dβ = 0 

Penggunaan kaidah-rantai di dalam ketentuan bagi-hasil dan menentukan hasil yang 
sama dengan nol memberikan hasil berikut 
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Mengenai simplifikasi dan penyusunan ulang sebagai fungsi β, muncul identitas berikut  
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Meski sulit untuk membuktikan secara analitikal, dari studi simulasi hanya satu lokal titik 
balik maksimum yang biasanya ada dalam fungsi rasio informasi fraksional β yang 
dibatasi. Karenanya beta fraksional portofolio ini berhubungan terhadap struktur beta 
optimum portofolio long-short yang mampu mendominasi kasus hanya indeks long dalam 
pengertian mean-varian. 
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Kondisi Minimum untuk Eksistensi Strategi Saham Aktif Long-Short  

Dalil 7.1 
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Identitas ini menjelaskan nilai ekuilibrium minimum yang dibutuhkan alpha untuk 
portofolio long-short eksis dalam pengertian dominansi mean-variance pada indeks pasar 
ceteris paribus. Kalau kondisi minimum untuk alpha ini tidak tercapai, maka hanya 
portofolio pasif yang dapat dijustifikasi dalam menghasilkan risiko tingkat pengembalian 
optimum yang disesuaikan untuk investor. 

Dalil 7.2 
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Identitas ini memungkinkan kalkulasi pada nilai ekuilibrium maksimum yang dibutuhkan 
koefisien ρ untuk eksistensi portofolio saham arbitrase statistikal long-short. Kalau 
kondisi untuk tidak tercapai, maka hanya portofolio long yang dapat dijustifikasi dalam 
menghasilkan risiko tingkat pengembalian optimum yang disesuaikan. 

Bukti: Kalau hasil ini diikuti secara langsung dari dalil beta optimal, dibawah kondisi 
bahwa βopt < 1.0. maka hal tersebut adalah kondisi minimum untuk eksistensi portofolio 
long-short yang dapat mendominasi indeks portofolio hanya long dalam ruang investasi 
mean-variance. 

KESIMPULAN 

CAPM long-short untuk pengukuran kinerja portofolio long-short dua momen telah 
dihasilkan dalam makalah ini dengan mengunakan multiplier fraksional longness dan 
teknik substitusi persamaan beta. Pengertian momen pertama yang diperoleh dengan 
menggunakan metoda ini ditunjukkan untuk menyetujui CAPM klasiknya Sharpe. Tujuan 
utama penggunaan hasil ini adalah sebagai usaha mempertahankan keunggulan teknik 
yang diaplikasikan untuk menderivasi model varian faktor tunggal dua momen.  

Model varian CAPM Linier diperoleh dan diamati untuk memiliki koefisien slope sebagai 
fungsi beta kwadrat. Model dua momen CAPM untuk strategi long-short 0 ≤β≤ 1 dapat 
digunakan untuk model kasus hanya posisi long (β = 1), kasus hanya posisi short (β= -1) 
dan kasus pasar netral (β = 0) sebagai kasus khusus pada ruang mean-variance saham 
long-short (−1 ≤β≤1). 

Saat dinyatakan dalam keseimbangan yang menggunakan rasio informasi, identifikasi 
parameter yang memungkinkan untuk suatu variabel dalam sistem kalau variabel lainnya 
diketahui atau diperkirakan. Beta optimal diperoleh saat portofolio long-short optimum 
≤β≤ kapabilitas struktur pada kasus indeks hanya posisi long dalam pengertian mean-
varian untuk diestimasi. Sebagaimana telah ditunjukkan, persamaan tersebut 
memungkinkan estimasi pada kondisi minimum atas eksistensi portofolio long-short yang 
akan mendominasi indek portofolio hanya posisi long dalam ruang mean-varian investasi. 
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