
Глава 25: Покер финанси – Теория на портфейла (Portfolio theory) и бекинг 
Използването на финансова математика в покера не се ограничава само с критерия на Кели – в 
тази глава ще разгледаме две теории, които със сигурност ще са от полза на широк кръг от 
играчи. 

Първата се отнася до оценка на вариация и математическо очакване на виртуален портфейл за 
покер игри и проекти. Както и в трейдинга, някои видове диверсификация ще са добри, а някои 
– няма да са такива. В рамките на обсъждането на втората теория ще говорим за споразумения 
при бекинг (Backing Agreements) и математическата им част. 

Теория на портфейлни инвестиции (Portfolio Theory) 
Един от главните показатели в теорията на портфейла е коефициентът на Шарп. Той се 
пресмята като отношение на математическото очакване към стандартното отклонение. Когато 
инвестициите са безкрайно мащабируеми (а това важи за пазара на акции на повечето 
инвестори), максимизирането на този коефициент дава най-доброто съотношение между риска 
и доходността. 

𝑆 =
𝜇

𝜎
            (25.1) 

Вероятно, основният начин за максимизиране на коефициента на Шарп е диверсификация: 
закупуване на няколко акции, които в съвкупност имат по-висок коефициент, отколкото, ако 
имаме само една от тях. По-надолу ще разгледаме няколко примитивни примери, за да се 
запознаем с тази теория. Хора, които са изучавали портфолио-анализа, вероятно ще забележат, 
че пропускаме множество важни детайли, обаче, в това няма нищо страшно – ние се опитахме 
да премахнем от нашите разсъждения всичко, което не може да се използва в покера. 

Представете си две независими инвестиционни предложения А и В. И двете имат очакване по 
$10 и стандартно отклонение от $100 (според вложените от нас пари). С други думи, ако 
поддържаме проекта А, тогава средно получаваме $10 с отклонения от по $100 и в двете страни. 
Същото е вярно и за В. Обаче, ако вложим половината от парите си в А, а другата половина – в В, 
тогава сумарното ни очакване все още ще е $10, докато стандартното отклонение ще се намали 

до $100/√2, или $70. Излиза, че сме увеличили коефициента на Шарп от 0,1 до 0,14. 

А сега да разгледаме друго портфолио. Нека то се състои от инвестиции А и С, която има очакване 
$5 и стандартно отклонение от $100. Очевидно е, че С е доста по-лоша инвестиция в сравнение 
с А по абсолютни показатели, така че за да максимизираме коефициента на Шарп, изглежда, 
трябва винаги да влагаме парите си само в А? В същност, това не е така. 

Да речем, че сме инвестирали 80% в А и 20% - в С. Получаваме следното очакване от вложените 

пари: 0,8*$10 + 0,2*$5 или $9. Стандартното отклонение в този случай ще е √((80)2 + (20)2)= 

$82,46. Следователно, коефициентът на Шарп ще е 0,1091, тоест той ще е по-висок, отколкото 
за портфолиото, което се състои само от А. Най-доброто портфолио трябва да бъде съставено от 

двата варианта, макар че С е доминирана инвестиция. 

Със същия успех можем да използваме тази теория и в покера. Представете си, че двама играчи 
решават да намалят вариацията си и да разменят дяловете си в различни турнири. Играчът А има 
очакване от 1 бай-ин със стандартно отклонение то 9 бай-ина. Играчът В, средно, също така 
печели 1 бай-ин за турнир, обаче неговата сигма в по-висока – 12 бай-ина. Ако играчът А иска да 
максимизира коефициента си на Шарп, с какъв дял от неговия екшън той трябва да направи 
размяна с играча В? 

Нека (1 – α) е процентът от екшъна, с който играчите ще направят размяна. Тогава играчът А 
създава портфолиото Р, в който делът на А е α, а делът на В е (1 – α). Уинрейтът на това портфолио 
ще бъде 1 бай-ин, тъй като неговите съставни части имат един и същ уинрейт. 



Така, нашата цел ще е минимизиране на стандартното отклонение, а това можем да направим, 
като намерим минималната стойност на вариация: 

σP2 = (9a)2 + ((1 - a)12)2) 

Да вземем производна по α и да приравним всичко към нула: 

0 = 162α - 288(1 - α) 
0 = 450α - 288 
α = 0.64 
Играчът А трябва да размени 36% от неговия екшън, за да максимизира коефициента на Шарп. 
Можем да изведем по-обща формула за подобни случаи. Нека имаме избор от две потенциални 
инвестиции с очакване w1 и w2 и стандартно отклонение σ1 и σ2. Можем да нормализираме 
стандартното им отклонение, като умножим σ1 по w1/w2 – получената величина ще наречем s1. 
Сега и двете инвестиции ще имат еднакъв уинрейт w2 и от тях можем да съставим едно 
портфолио (с дялове α1 и α2, съответно) по същия принцип, който използвахме горе. 
α1 = 1 – α2 

Вариацията на портфолиото Р в този случай ще е: 

σP2 = (a1
2)(s1

2) + (a2
2)(σ2

2) 

Това уравнение върши работа при определяне на вариация само в случая с независими 
инвестиции (т.е. с корелация, равна на нула). Обаче, този аспект има значение само на пазара с 
акции, докато в покера, дори ако двама играчи се регистрират в един и същ голям турнир, 
корелацията на очакванията им ще е нищожно малка. 

Тъй като  α2 = 1 – α1, получаваме: 

σP
2 = (a1

2)(s1
2) + (1 – a1)

2(σ2
2) 

Да вземем производна по α1: 

0 = 2a1s1
2 - 2(1 – a1)

2(σ2
2) 

2σ2
2 = 2a1s1

2 + 2a1 σ2
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Също така, лесно можем да намерим α2: 

𝑎2 =
𝑠1

2

𝜎2
2+𝑠1

2          (25.3) 

За да максимизираме коефициента на Шарп портфолиото трябва да бъде съставено именно така 
– с тези пропорции. Във финансовата математика този начин се екстраполира към произволен 
брой инвестиции. За покер играчите, обаче, не е необходимо да създават толкова сложни 
модели, за да разберат, по какъв начин могат да намалят вариацията на резултатите си. И както 
вече показахме горе, дори играчи с по-високо очакване би трябвало да си разменят дяловете. 

 Тези читатели, които са се сблъсквали с подобни финансови пресмятания по-рано, вероятно, 
вече са се замислили: а не може ли в покера да се използват и други видове на диверсификации? 
Например, заслужава ли си да се играят различни разновидности на покера (SNG, MTT, Limit и 
т.н.)? Според нас – да, заслужава си. Защото в този случай се появява допълнително пространство 
за маневриране; потенциално, дори ще успявате по-често да сядате на добри маси, както и да 
използвате знания и похвати, научени от новите формати на покера (например, разбиране на 
важността на блокъри в Омаха понякога може да е от полза и в Холдема). Обаче, нито една от 
тези причини няма нищо общо с вашето «портфолио», нещо повече, това не може да се нарече 
диверсификация. 



Когато купуваме акция, ние влагаме в нея 100% от нашите пари и я задържаме толкова, колкото 
си искаме. Когато купуваме две акции, също можем да ги задържим колкото си искаме, обаче, 
във всяка от тях влагаме 50% от парите. В същото време, ако решаваме да играем две различни 
форми на покера, това е равнозначно на закупуване на една акция за кратък период от време – 
след това ние я продаваме и купуваме друга. Затова такъв вид «диверсификация» не намалява 
нашата вариация. 

От друга страна, играейки на няколко маси едновременно (да речем, на две маси $10-$20, 
вместо една $20-$40), вие можете да получите фиксиран уинрейт при по-малко стандартно 
отклонение. 

Бекинг 
Последната тема, която ще разгледаме в четвъртата част от нашата книга, се отнася до 
математическата страна на бекинга. 

Бекинг е неделима част на покера, тъй като наличният банкрол не винаги удовлетворява 
желанието на някои хора да играят на по-високи лимити. В този случай се сключва споразумение 
от следния вид: играчът получава някаква сума пари (обикновено, неголяма, за една-две сесии) 
от бекъра и при това се задължава да играе на строго определени маси, както и редовно да дава 
дяла от печалбата си. Всичките загуби, по правило, са за сметката на бекъра, обаче, ако играчът 
иска да продължи сътрудничеството, ще му се наложи да отиграе целия «минус», за да получава 
дяла си отново. 

За начало, да разгледаме едно просто бекинг-споразумение: 

 Играчът има известен уинрейт $40/час и стандартно отклонение $600/час, но няма 
банкрол 

 Бекърът се съгласява да му предостави необходимите пари за 100 часа игра. Всичките 
печалби те ще делят по равно, а всяка загуба е за сметката на бекъра. 

 Играчът обещава, ще се опитва да максимизира съвместното очакване. 

В рамките на последните две глави постоянно използвахме идеи и формули от света на 
финансите. Темата за бекинга няма да е изключение. Ще разглеждаме описаното горе 
споразумение по следния начин: «Резултатът от играта от бекъра ще изберем по случаен начин 
от някакво предварително зададено разпределение. Ако стойността е под нулата – играчът не 
получава нищо. Ако е по-голяма от нулата – играчът получава половината». 

Фактически, това определение е еквивалентно на опционна сделка (option). В борсовата 
търговия опционната сделка е контракт, който дава на купувача право, но не и задължение да 
купи (или да продаде) някаква стока по предварително договорена цена в определен момент от 
времето в бъдещето. Нашият играч получава така наречената опционна сделка за закупуване 
(или „опцион-кол“) при страйк (тоест цена за изпълнение) със стойност нула. 

Това са всичките данни, които са ни необходими, за да намерим очакване от подобно 
споразумение за нашия играч. Разпределението на резултатите за всичките 100 часа игра ще е 
нормално, с очакването в точка $4 000 и стандартно отклонение от $6 000. Очакването на играча 
зависи изключително от резултата на неговата игра и ще се променя само в случай на печалба. 
За да го намерим, можем да интегрираме произведението на резултата (х) и функцията на 
плътността за нормално разпределение от 0 до ∞. 
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Можем да направим заместване x = x + w – w, за да получим: 
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Този израз можем да разделим на два интеграла. Във втория трябва да изнесем w извън 
интеграла, тогава останалият израз не е нищо друго освен кумулативно нормално 
разпределение: 
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За да намерим анти-производна за израза (𝑥 − 𝑤)𝑒
−(𝑥−𝑤)2

2𝜎2 , ще направим замяна: 

 
−(𝑥−𝑤)2

2
, du = - (x - w). 

Получаваме: 
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Да опростим уравнението 25.5: 
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Уравнението 25.6 е паричната оценка на опционната сделка, тоест очакването за играча, ако той 
получава 100% от печалбата без да компенсира загуби. Очевидно е, че за да сведем тази 
формула до зададеното бекинг-споразумение, трябва да я умножим по дяла на играча в 
печалбата. 

Можем да намерим очакването на всяка от страните в сделката: 

w = 4000  

σ = 6000 

z = (4000
6000⁄ ) = 2 3⁄  

(6000/√2π)(e-0.22222) + (4000) (Ф(2
3⁄ )) = $4,906.72 

Тъй като знаем, че общото очакване на играча трябва да е $4 000 (ако той прибира цялата си 
печалба), тогава възможните загуби са равни на -$906,72. 

Следователно, ако очакването на играча се състои само от половината от печалба, тогава според 
това бекинг-споразумение той може да получи $2 453.36, докато бекърът ще трябва да покрива 
вероятните загуби с неговия дял и неговото очакване ще бъде $1 547,64. 

Забележка: Пресмятанията за бекъра и играча се извършват въз основа на 
спечелените от играча пари. Очакваната печалба за 100 часа игра е $4 000, а това 
означава, че като средно изплащаните суми за бекъра и играча трябва да се свеждат 
точно към тази цифра. Обаче, бекърът е принуден да покрива вероятните загуби чрез 
неговия дял. Можем да ги намерим, изваждайки очакването от 100 часа от оценката 
на опционната сделка. Полученото число ще представлява допълнителната изгода 
за играча (тъй като той не възстановява загубените пари) и, същевременно, 
потенциалната загуба за бекъра според очакването от тази сделка. 



Подобен модел може да се използва за оценка на всяко бекинг споразумение от подобен тип. 
Обаче, можем отидем по-напред и да модифицираме уравнението 25.6 за случаи, когато играчът 
започва да получава дяла си от печалба само след някакъв праг α (за целта трябва да вземем 
интеграл от α до ∞). 

Тогава получаваме: 
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Да речем, условията на споразумението остават непроменени с едно единствено изключение: 
играчът получава 50% от печалбата само след като спечели $1 000. 

(6000/√2π)(e-.125) + (4000) (Ф(1
2⁄ )) = $4,878.24 

Очевидно е, че в този случай делът на бекъра нараства, защото той вече няма да дели печалбата 
си с играча в интервала от $0 до $1 000. Промяната на прага α води до промяната в условията за 
бекинга. 

Представете си, че играчът предлага следното: 

Вместо половината от всичките печалби, ще получавам дяла си само, когато 
общата ми печалба надвиши очакваното (за което ще се договорим). Обаче, срещу 
това ще трябва да получавам по-голям процент. 

Добро предложение. Но какъв процент от печалбата трябва да поиска играчът в този случай? 
Прагът α тук е равен на $4 000: 

(6000/√2π)(e0) + (4000) (Ф(0)) = 4,393.65 

Както може би си спомняте, при простото разделяне на печалбата 50/50, играчът би получавал 
$2453.36. Обаче, ако той иска да получава дяла си само, ако общата му печалба надвиши 
очакваната, той трябва да изисква поне 55,8%. Другият тип на бекинг-споразумение е 
«стълбица», която предполага динамична структура на плащания: 

 Играчът има уинрейт $20/час и стандартно отклонение $240/час 

 Бекърът и играчът се договарят за сделка за 100 часа. Бекърът предоставя цялата 
необходима сума и покрива всичките загуби. Печалбата ще се разделя в съответствие със 
следната таблица: 

Обща печалба Делът на бекъра Делът на играча 

0 - $1000 75% 25% 

$1000 - $2000 60% 40% 

$2000 - $3000 50% 50% 

$3000 - $4000 40% 60% 

$4000 - $6000 30% 70% 

$6000+ 25% 75% 

Тоест, ако играчът е спечелил $1 500, той ще получи 25% от $1 000 и 40% от останалите пари 
(общо $450). 

Да използваме уравнението 25.7, за да пресметнем очакването от подобно споразумение за 
всяка страна:  

w = $2,000 

σ = $2,400 



Очакването от първото стъпало на сделката ($0 - $1 000) е равно на очакването от опционната 
сделка с праг в точка 0, минус очакването от нея с праг в точка 1000: 

(2400/√2π)(e-.34722) + (2000)(Z(5
6⁄ ))  = $2,271.93  

(2400/√2π)(e-.0868l) + (2000) (Z(5
12⁄ )) = $2,200.93 

Разликата помежду им е $71 – това ще е очакването от първото стъпало. Можем да продължим 
по същия начин за всеки следващ случай: 

Обща печалба Делът на бекъра Делът на играча Очакване Очакване на играча 

$0 - $1000 75% 25% $71.00 S17.75 

$1000 - $2000 60% 40% $243.47 $97.39 

$2000 - $3000 50% 50% $402.69 $201.34 

$3000 - $4000 40% 60% $473.53 $284.12 

S4000 - $6000 30% 70% $746.02 $522.84 

$60000+ 25% 75% $334.33 $250.74 

Total   $2,271.93 $1,374.19 

Последният пример може да стане отправна точка за решаване на поне единият от двата 
основни проблема в бекинга. Първият проблем е в несъответствието между интересите на 
играча и бекъра. 
Колкото е по-близък крайният срок на споразумението и колкото е по-далече играчът от прага 
за плащанията, толкова е по-голямо желанието му да се въвлича във високо вариативни игри. 
Като краен, но илюстративен пример, можем да погледнем следната ситуация: последна ръка в 
рамките на споразумението, играчът е на минус $2 000. Ръката му е QQ и той забелязва, че 
съседният играч е с АА. Той може да влезе ол-ин преди флопа за $3 000, обаче, очевидно, това е 
направо ужасен сценарий за развитието на ситуацията за бекъра (и при обичайни обстоятелства 
– за играча също). В същото време, в този конкретен случай, очакването на играча е 18% от 
неговия дял от $1 000, с което той може да приключи играта, а очакването от фолда е нула. 
Излиза, че интересите му доста се различават от тези на бекъра. 
Единият от начините за разрешаване на това противоречие е заплата, която се изплаща на играча 
независимо от неговите резултати (при това неговият дял от печалба се намалява). Този подход 
има един недостатък: имайки постоянен източник на доход, играчът може да се отпусне и, като 
следствие, да демонстрира доста посредствен покер. 
Вторият проблем се състои в справедливото възнаграждение и за двете страни. И играчът, и 
бекърът искат да спечелят, така че, в идеалния случай, бекинг-споразумението би трябвало да 
възнаграждава всички участници. Но как да се раздели печалбата „честно“? Тук трябва да се 
ръководим от няколко основни принципа: 

 Премия за риска за бекъра 
Бекърът се задължава да покрива всичките възможни загуби, затова той трябва да 
получи възнаграждение за това във вид на по-висок процент. 

 На играча не винаги му трябва бекинг 
Много често хората, които се впускат в подобни сделки, биха могли без никакви 
проблеми да печелят на ниски лимити с малко по-нисък уинрейт. И от гледната точка на 
играча, бекинг споразумение трябва да отразява плащането за тази пропусната 
възможност и загубено време (тъй като бекърът само дава пари, но не и играе по цял 
ден). Следователно, играчът също може да поиска премия за „работа“. 

 Неопределеност на уинрейта 
При съставяне на бекинг споразумение страните често използват (явно или не) някои 
предположения за уинрейта и стандартното отклонение. Обаче, ако истинският уинрейт 



на играча е по-нисък от договорения, очакването от бекинг-опциона за него съществено 
нараства. Например, бекър и играч се договарят за 100 часа игра при уинрейт w = $20 и 
отклонение σ = $200. Обаче, реалният уинрейт се оказва w = $15 при σ = $200. Очакването 
от опционната сделка при този уинрейт е по-ниско (с 19%) и играчът получава значително 
повече пари, отколкото в действителност му се полагат. 

 
Важно е да се разбира, че в тази глава дори не сме засегнали темата за риска от мошеничество, 
когато играчът изчезва с парите или съобщава на бекъра недостоверни резултати. Още една 
особеност на бекинга е фактът, че печелившите играчи не се нуждаят от постоянни парични 
вливания, затова основните участници в тази работа са нулеви или немного силни играчи, с които 
трябва да се сключват дългосрочни споразумения, за да останат на плюс. 

Трябва да се запомни 

 Банкролът в покера има общи черти с портфейла от ценни бумаги, затова определените 
елементи от портфолио-теорията за инвестиции имат място и в покера. 

 Коефициентът на Шарп позволява да се изберат инвестиции с най-добро съотношение 
между дохода и риска. 

 Дори силните играчи трябва да си разменят дялове често, тъй като по този начин те 
максимизират коефициента си на Шарп и намаляват вариацията. 

 Бекинг-споразумения много приличат на опционни сделки и могат да бъдат оценени с 
помощта на идентични модели. 

 


