
Глава 24: Нарастване на банкрола – Критерият на Кели и изборът на маса 
Макар че в началото на книгата казахме, че всяка страница от нея ще бъде посветена на 
математиката в покера, в тази глава ви очаква приятно лирическо отстъпление. Ще поговорим 
за идея, която има огромна тежест и в много други области извън покера – това е така 
наричаният „Критерий на Кели“. Често можете да го срещнете в статиите за инвестиции, 
блекджек и спортни залагания. В една от първите глави вече споменахме термина полезност. 
Тук и по-нататък ще смятаме, че той ще означава ценността на парите с корекции спрямо 
характера на предлаганата ситуация. Може би трябва да поясним последното. Представете си, 
че са ви предложили да изберете между банкнота от $20 и банкнота от $10. Разбира се, ще 
изберете тази с по-голям номинал – от вашата гледна точка ценността (т.е. субективната 
полезност) на двадесетте долара е по-висока. Обаче, в случая с получаването на $500 000 тук и 
сега и на $1 000 000 чрез хвърляне на монета, изборът не е толкова очевиден и мнозина биха 
предпочели да не рискуват. Причината се крие в закона за намаляване на граничната полезност 
– петстотин хиляди вече е доста внушителна сума и още толкова едва ли ще ни направят по-
щастливи, особено, ако отчетем факта, че алтернативата е да спечелим нула долара. 

Всичко това би трябвало да ви подскаже, че на теория можем да изведем някаква функция на 
полезността, в която всяка стойност на банкрола х е свързана с някаква полезност U(x). Нещо 
повече, тази функция ще е строго индивидуална и ще има следните свойства: 

 Нелинейност – на различен прираст на банкрола отговаря различен (и то доста 
нелинеен) прираст на полезността; така, един милионер, ако намери долар, ще се радва 
доста по-малко отколкото човек, който няма никакви средства. 

 Непрекъснатост – това, макар и леко опростена представа (нали парите са дискретни – 
не можеш да имаш $1 и една милиардна част от него, например), но в реалността тя 
няма влияние. 

 Нараства за всички стойности х > 0; т.е. ние никога няма да искаме да имаме банкрол с 
по-малък размер. 

Представете си, че ни предлагат залог В. Тогава съществува някакво количество пари Х, при което 
полезността U(X) е равна на полезността на резултата от залога, <U(b)>, където b обозначава 
различните изходи от залога В. При много малки суми, стойността Х може да се окаже много 
близка до <В>, тъй като полезността започва да става линейна при малки стойности на 
променливи. Обаче, ако вземем хвърлянето на монета за милион долара, със сигурност ще се 
намери такава стойност на Х, която би отразявала реалната ценност на такъв залог за нас. 

Забележка: Фактически, авторите казват следното. Нека ни предлагат да хвърлим 
монета за $1 000 000. Ези – и милионът е наш, тура – ние не получаваме нищо. 
Очакването от този залог е $500 000. И все пак, очевидно е, че очакването от $500 
000 не е равно на получаването на $500 000 кеш, тъй като в определен процент от 
времето ние не получаваме нищо. Тогава съществува някаква сума Х (възможно е 
веднага да се задоволим с $350 000), полезността на която би била равна на 
полезността на очакваната печалба от този залог. 

Критерият на Кели помага да се намери такава функция на полезността, която оптимизира темпа 
на растежа на банкрола. Как работи този принцип може да се обясни по следния начин. Как 
можем да максимизираме очакването си с наличния банкрол? Естествено, ако заложим 
всичките пари на някакво събитие, което има положително математическо очакване. Обаче, ако 
не ни провърви и ние загубим, просто няма да имаме достатъчно пари за следващия залог. 
Следователно, има смисъл да максимизираме не очакваната печалба в долари, а функцията на 
полезността на Кели, U(x), за всеки залог – така ще съумеем да намерим баланса между риска и 
нарастването на банкрола. Без да се задълбочаваме излишно: 

U(x) = ln x 



Тези, които се интересуват, могат да прочетат в която и да е добра книга за финансова 
математика, защо функцията на полезността на Кели изглежда именно така. Решения, 
максимизиращи значения на зададената функция на полезността, удовлетворяват критерия на 
Кели, или по-просто следват стратегията на Кели. Тази стратегия има няколко важни 
особености: 

 Тя максимизира средната стойност на банкрола след зададено количество събития; 

 Тя минимизира средното време, което е необходимо за постигане на зададения размер 
на банкрола; 

 Тя образува логаритмично-нормално разпределение на банкроли (логаритмите на 
всичките възможни стойности на банкрола имат нормално разпределение). 

Пример 24.1 
Като пример, ще разгледаме един играч, който прави спортни залагания. Провървяло му е да 
открие някакъв модел, който винаги му позволява да залага с предимство от 3% (след комисиона 
за букмейкъра). Тоест, той печели в 51,5%, а губи – само в 48,5% от случаите. Да предположим, 
че плащанията са 1 към 1. Нека банкролът му да е $5 000 и той може да залага колкото си иска. 
Какъв размер на залога ще му осигури максимално бърз растеж на банката? 

За да отговорим на този въпрос, трябва да максимизираме функцията на полезността на Кели. 
Ако нашият герой залага х долара, тогава винаги ще се случва едно от двете събития: в 51,5% от 
случаите банкролът му ще нарасне до (5 000 + х), а в 48,5% - той ще се върне до нивото (5 000 – 
х). 

<U(x)> = 0.515(ln (5000 + x)) + 0.485(ln(5000 - x)) 

Вече нееднократно показвахме, как се търси максимума на функцията в подобни случаи – 
достатъчно е да се вземе първа производна: 
0.515/(5000 + x) - 0.485/(5000 - x) = 0 
x = 150 

И така, оптималният размер на залога с 3% предимство фактически е равен на 3% от банкрола 
на нашия играч (при условие, че плащанията се правят 1 към 1). Очевидно е, че в случай на 
печалба при първия залог, следващия път той ще заложи на мач 3% от $5 150, с случай на загуба 
– 3% от $4 850 и така нататък. 

Тъй като тази книга не беше замислена като общо ръководство за хазартни игри, точно тук ще 
приключим с нашето кратко отклонение в зоната на спортни залози. 

Ключовата идея в този пример е замяната на функцията на полезността от вида [ln x] с очакваната 
величина на банкрола. По-нататък това ще ни позволи да избираме лимита, масите и т.н. – с 
други думи, ще можем да дадем числова оценка на много неща, които не са свързани 
непосредствено с игра на карти. Преди да продължим, трябва да направим няколко забележки 
относно функцията на полезността на Кели: 

 При тази функция рискът от банкрут е равен на нула, тъй като се предполага безкрайна 
делимост на банкрола. Тоест, в случай на загуба ние винаги ще можем да отделим от 
банкрола нужната сума и да заложим отново; същото се отнася и за печалбата. 

 Стратегията на Кели не може директно да се пренесе в покера, тъй като тук не съществува 
безкрайното количество игри на всички възможни лимити (например, никога няма да 
намерите маса със залог $14.32/$28.64) 

 Логаритмичната природа на функцията на полезността на Кели предполага няколко 
интересни свойства. Например, удвояването на нашия банкрол «струва» на нас точно 
толкова, колкото загубата на половината от началния банкрол. Затова с намаляването на 
банкрола загубите на все по-малки и по-малки суми ни бият доста по-болезнено, 
отколкото печеленето на значителни (в монетарно значение) суми, когато нашият 
банкрол вече достатъчно е «раздут». 



 Степента на риска в тази стратегия е значително по-висока от онази, която играчите 
виждат въз основа на пресмятане на риска от банкрут, тъй като тя има твърдо изискване 
за смяна на лимита и не всички са готови да го направят. Обаче, същата особеност 
позволява да се играе на различни лимити с относително не толкова дълбок банкрол. 

Тук трябва да отбележим интересен факт (поне според нашите наблюдения). Повечето играчи 
много по-малко са толерантни към риска, отколкото това изисква игра на карти. Например, 
мнозина искат вероятността за загубата на началния банкрол да е в рамките на 5%. Представете 
си, че на един бизнесмен са му съобщили, че неговият бизнес може да фалира само в 5 случая 
от 100 – той би бил направо във възторг! 

Разбира се, тук трябва да направим едно уточнение, все пак едва ли някой играч ще успее да 
изгради покерния си бизнес, а след това ще го продаде за няколко милиона. Но все пак ние 
трябва трезво да оценяваме риска от банкрут в сравнение с потенциалните печалби. 
Неправилният подход към този аспект на играта кара излишно предпазливи играчи да висят на 
ниските лимити с години, отказвайки се от малко по-рискована, но много по-печеливша игра. 

Стратегията на Кели ни дава добър инструмент за анализа на собствения банкрол и избора на 
подходящия лимит. Много често пред нас няма море от възможности: ние можем да играем 
само онлайн или в казино; достъпните за нас лимити винаги са ограничени, но и там невинаги 
се намира добра игра. В резултат ние често пъти сме принудени да избираме само из две-три 
игри. Понякога решението ни ще е много лесно, да речем, когато имаме късмет да намерим 
маса с висока очаквана печалба и приемлива вариация. Обаче, по-често ще ни се налага да 
избираме по-малката от двете злини: високото очакване и висока вариация, или ниско очакване 
и ниска вариация. 

В такива случаи можем да използваме функцията на Кели като ориентир. Естествено, само при 
условие, че имаме достъп до две различни игри и нямаме нищо против да слизаме и да се 
качваме по лимита. Това, на своя ред, означава, че имаме възможността да проследим, как тези 
различни варианти влияят върху нашата функция на полезността, и по този начин да решим, 
коя от предложените игри най-добре подхожда на нашия банкрол. 

Преди да заговорим за този модел, нека да погледнем към критерия на Кели от гледната точка 
на оптималния банкрол. Във всичките горни примери разглеждахме някакъв статичен банкрол 
и определяхме оптималния спрямо него размер на залога. Същевременно можем да обърнем 
всичките формули в обратна посока – това ще ни помогне да намерим оптималния размер на 
банкрола при фиксиран размер на залога. 

Функцията на полезността на Кели за игра с разпределение на резултати Х има следния вид: 

< ln (B + x) > - ln B 

Където В е размерът на банкрола, а х е случайна величина от разпределението Х. 

В същност, изменението на функцията на Кели от вида на играта е нищо друго освен очакваната 
полезност минус значението на функцията преди началото на играта. 

Да разгледаме един пример – ще се върнем към ситуация, която изучавахме в главата за риска 
от банкрут. Там ние хвърляме зара и печелихме 1 единица всеки път, когато уцелваме от 3 до 6, 
и губихме, ако падне 1 или 2. Размерът на залога тук беше 1. Тогава за банкрола В можем да 
запишем следното уравнение: 

U(B) = (1/3 )(ln (B - 1)) + 2/3 (ln (B + 1)) - ln B 

За да намерим максимума на тази функция, трябва да вземем производна по В: 

U’(B) = 1/(3(B – 1)) + 2/(3(B + 1)) – 1/B 
0 = B(B + 1) + 2(B - 1)(B) - 3(B - 1)(B+ 1) 
0 = B2 + B + 2B2 - 2B - 3B2 + 3 
B = 3 



По този начин, за тази игра получаваме оптималният темп на растежа на банкрола при 
първоначалният му размер в 3 единици. 

А сега да предложим следните условия за разглежданата задача за съответствие на избираните 
от нас игри за този банкрол: 

 Ще имаме две игри: Игра 1 и Игра 2, при това първата винаги е по-скъпа; 

 Знаем уинрейта си μ1 и μ2, както и стандартните отклонения σ1 и σ2 за разглежданите игри 
(очакването винаги е положително, а дисперсията е ограничена) 

 Имаме някакъв ограничен банкрол В 

Очевидно е, че, ако ни бяха накарали да участваме в една от тези две игри и имахме безкраен 
банкрол, ние, без да се колебаем, бихме избрали игра 1, тъй като тя е по-скъпа. При малък 
банкрол по-подходяща за нас ще е Игра 2. 

Следователно, нашият модел трябва да предсказва такъв праг с, след който би трябвало винаги 
да избираме по-скъпа игра, и обратно. 

За всяка игра знаем някакво разпределение на резултати Х. Изменението на функцията на Кели 
за всяко разпределение може да бъде представено по следния начин: 

U = < ln (B + x) > - ln B 
U = < ln B(1 + x/B) > - ln B 
U = <ln B> + <ln (1 + x/B) > - lnB 
<ln B> е константа, в резултат получаваме: 

U = < ln (1 + x/B) > 
Можем да използваме реда на Тейлър за функция от вида ln (1 + t): 

 

Получаваме: 

 

Да речем, размерът на банкрола ни, В, винаги е значително по-голям от всеки възможен резултат 
(изход) х. Тогава можем да игнорираме части от израза в трета степен и по-голяма, тъй като те 
съдържат xn в числителя и (n!)(Bn) – в знаменателя. В съответствие с нашето предположение за 
размера на банкрола излиза, че делим много малко число с много голямо – а това 
приблизително е нула. 

Стигаме до израза: 

 

Както бяхме отбелязали горе, <х> = μ – тогава: 

 



Слагаме съответните стойности във формулата за U: 

 

Прагът с, който търсим, предполага, че функциите на полезността за всяка игра са равни. За 
всичките стойности, които са по-големи от с ще избираме Игра 1, а за всички стойности, по-малки 
от с – ще избираме Игра 2. 

 

 

Тъй като в покера μ1 и μ2 обикновено са доста по-малки от стойностите на вариация, можем да 
съкратим тази формула до следното: 

 

А сега да разгледаме не толкова абстрактен пример. 

Пример 24.2 
Да речем, имаме избор между две игри: $20-40, където нашият уинрейт е $35/час, а 
стандартното отклонение е $400/час, и $40-80 с уинрейт $60/час и стандартно отклонение 
$800/час. 

В този случай можем да пресметнем прага с: 

2с = 60 + 35 + (8002 – 4002)/(60 – 35) 

С = $19 295 

Това означава, че от гледната точка на теория на полезността с банкрол, който е по-голям от 
$19295, винаги трябва да избираме по-скъпа игра. 

Този модел позволява да правим количествено сравняване на различни варианти за игра и да 
отчитаме при това и степента на възможния риск. Обаче, получените горе формули спират да 
работят при използване на такива разпределения, където резултатите от сесиите са сравними с 
размера на нашия банкрол (в този случай, не бива да пренебрегваме с частите от реда на Тейлър 
с по-високите показатели на степен). Това обикновено се случва в големи турнири, където 
наградата за първото място може да достига до 500 бай-ина. Но за кеш-игрите разгледаният 
метод винаги ще дава адекватни предсказания. 

Трябва да се запомни 

 Рядко можем да използваме само математическото очакване при избора на игра. Най-
добре за тази цел служи теория на полезността. 

 Една от най-известните функции на полезността, която се използва и във финансите, се 
нарича критерий на Кели или U(x) = ln x. 

 Използвайки критерия на Кели при сравняване на две различни игри, можем да намерим 
конкретни значения на функция на полезността за всяка от тях, а след това да изведем 
размера на банкрола, който би ни позволил да седнем на по-скъпа маса. 

 


