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Summary 
 

Applying variance ratio tests, we measure the size of the random walk component in US art 

auction prices. The results show that the US art prices have large transitory component which 
accounts for 72% of the variance of the returns. Due to the large stationary component, the 
random walk hypothesis of the art prices can be rejected. The components are time-varying 

due to structural breaks; since 1935 the random walk hypothesis along with the weak-form 

efficiency cannot be rejected. There are more causes of time-varying components; on the one 

hand, pre-1935 the data are sparse and the estimation of the fine art index is not so precise as 

only a few auctions have been recorded and on the other hand, institutional changes occurred on 

the capital markets after World War II and ultimately, price estimates were introduced in 1973. 

Based on mean square errors, the Cochrane (1988) method is optimal outperforming the 
frequently used kernel based estimators. 

We investigate fine wines from an investment theory point of view using Liv-ex indexes. The 

ARMA spectral weak-form efficiency tests show mixed results. The weak-form efficiency of a 

portfolio of a typical wine investor cannot be rejected; however, that of other portfolios can 
be. The violation of the efficiency could result in arbitrage opportunities but this result is not 

supported by the equilibrium asset pricing models. The performance of “master wines” 

(defined as the most expensive fine wines) is not significantly different from that of the 
whole market; that is, the underperformance of masterpieces can be rejected. Investment 
grade wines can have a significant role in portfolio diversification since they exhibit low 

correlation with the stock market and the two markets are independent in the long run. 
The role in diversification is strengthened by the fact that fine wines reserve their values 
even during recessions and they can be thought of as safe havens.  

We investigate Baedeker guidebooks in their English, French and German versions issued 

between 1828 and 1945 using an estimated repeat sales regression (RSR) index. Baedeker 

guidebooks commove along a common factor. The underperformance of masterpieces (the 
most expensive guidebooks) cannot be shown. “Masters” do not underperform the 
Baedeker market as a whole and they do not exhibit abnormal performance under the 
CAPM or the Fama-French three-factor model. The law of one price is not breached; 
however, there is a slightly significant difference in price levels between the USA and 
Continental Europe. On the other hand, it can be explained partly by estimation errors and 
partly by the composition of the market. Based on equilibrium models, the efficiency of the 
guidebook market cannot be rejected. 
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I. 
Introduction  

 

The thesis concentrates on alternative investments with particular interests in collectibles from a 

financial point of view. Generally, all the assets, besides those ones which belong to the 

traditional asset classes such as stocks, bonds and financial market instruments, are considered as 

alternative investments. More precisely, the work focuses on a subsegment of alternative assets 

on the collectibles market. On the one hand, they exhibit similar features to commodities which 

are the largest fraction of alternatives investments by market value besides real estates. On the 

other hand, their main difference is that collectibles have no or only marginal use value, thus the 

convenience yield from the actual use is converging to zero; however, they also provide other 

non-pecuniary return from the social status and the aesthetic pleasure of the owner (see 

Goetzmann, 1993). Collectibles is a collective noun which may refer to paintings and prints, 

stamps, coins, ceramics, photography, furniture, books, wines, etc. Almost all the types of 

collectibles can be considered as consumer goods, thus here we consider only investment grade 

collectibles. For example, there are only a few fine wines that reach investment quality, mainly 

from Bordeaux, Burgundy, Porto, Italy and several vineyards from the New World. Collectibles 

are not necessary antique goods, for example, there are baseball cards, some stamps, coins, 

figurines which are produced in a limited quantity to attract collectors (see e.g., Burton and 

Jacobsen, 1999). On the other hand, new wines and primarily sold contemporary art can also be 

considered as alternative investments. 

 A dissertation, which is dealing with collectibles, has to take the two largest segments by 

market value and trading volume into consideration, thus paintings and fine wines are discussed 

in detail. According to artmarketmonitor.com the art market was 40 billion dollars in 2008 which 

is a 10 billion dollar drop from the previous year which had the record annual turnover (as a 
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reference point, the sales revenue of the internet based advertising business was 30 billion dollars 

in 2008, which was the total aggregate revenue of Google and Yahoo together). Anthony 

Maxwell, who works for Liv-ex (London International Vintners Exchange), estimates the wine 

market to be three billion dollars in 2009. On the other hand, the dissertation besides the two 

most important collectibles markets, the dissertation concentrates on a special narrow segment, 

namely the antique Baedeker guidebooks. The Baedekers have not been investigated from an 

investment point of view. However, although this market has a market value which is only a tiny 

fraction of the other two large segments, it could be interesting to follow the pricing of such a 

small market since we can gain insight into how the collectibles market works. We might state 

that if the smallest segment of collectibles market exhibits efficient pricing, we can assume 

rightly that a bigger, more liquid market with more collectors also shows efficient pricing. 

To have some knowledge of how these markets actually work, it is worthwhile to analyze 

the principal features of the collectible markets. Traditional financial assets are mainly frequently 

traded on organized markets like exchanges; that is, they are considered liquid assets. In contrast, 

collectibles are frequently sold via dealers; however, the most prestigious pieces are traded on 

specialized auctions which are held worldwide several times a year, thus they are relatively 

illiquid, at least comparing with traditional financial assets. Perhaps the only exceptions are 

wines. For instance, there is the Liv-ex exchange (London International Vintners Exchange) in 

the UK which works exactly like a stock exchange and provides market liquidity for fine wines. 

However, this liquidity still cannot be comparable to that of stocks and bonds, as it usually 

occurs that a particular type of wine (of a given vintage from a given chateau) is not even traded 

once a month. The illiquidity is generally considered as a risk factor (see e.g., Amihud and 

Mandelson, 1986; Chordia et al., 2000a and 2000b; Pástor and Stambaugh, 2003), which results 

in higher required return and which might challenge a single factor CAPM or the Fama-French 

(1996) three-factor model, which do not take liquidity into consideration as a risk factor. We will 

see that this is not the case though, probably because collectors are not typical investors; they do 

not mind holding an illiquid asset as they are compensated by other non-monetary returns. 

Collectibles also have both primary and secondary markets which work differently from an 

efficient point of view similarly to the IPO and the secondary stock markets (see, e.g., Ruud, 

1993; Lowry and Shu, 2002). For example, new wines sold directly by the chateaux are generally 

mispriced; good (bad) vintages tend to be underpriced (overpriced) (see Ashenfelter et al., 1995). 
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However, there is a main difference between stocks and wines: there is little uncertainty about 

the quality of a certain vintage on the primary market, unlike in the case of stocks. For when a 

company debuts on the stock exchange there is much uncertainty about its future profitability 

(see e.g., Fogarty, 2007). In this sense paintings share more common properties with stocks since 

their future success depends heavily on collectors’ future taste which is not predictable like stock 

prices or at least there is no convincing evidence that future taste can be influenced with certainty 

(see, e.g., Baumol, 1986). If the works of a given artist are to fall out of fashion, investments in 

these pieces can easily become worthless and these pieces disappear from the market (see 

Goetzmann, 1993). This is also true for old wines; Ashenfelter et al. (1995) and Fogarty (2006) 

argue that wines from bad vintages disappear from the market faster than from good vintages. 

Returning to the problem of liquidity, it generates a serious issue on analyzing 

collectibles as investments. Traditional financial assets are generally tracked by a broader or 

narrower index which is either based on fixed or varying basket. The latter has the advantage that 

it can accommodate to the changes of the market, for example, new issues can be added. An 

index of a liquid asset is calculated by simply assessing the value of each component periodically 

or even continuously. Some weighting function is usually applied for index calculation; by far 

the most common are the market-value-weighted (S&P 500 or CRSP)  and the equally-weighted 

index calculation (S&P 500 Equally Weighted Index); however, there are also price weighted 

indexes (Dow Jones Industrial Average). On the other hand, in the case of most collectibles, this 

methodology is not applicable because of the market illiquidity. Collectibles are rather traded 

infrequently, thus prices can be observed only at infrequent and irregular intervals. If we aim to 

investigate the prices of collectibles through a market index from time to time, estimation should 

be applied. Generally, there are two ways to estimate market indexes, one is the hedonic 

regression and the other is the repeat sales regression (RSR). Which one is used depends on the 

available data and the characteristics of the collectibles. Hedonic pricing requires a well 

established pricing function based on the features of the collectibles. For example, a hedonic 

function for paintings can include variables for the size, the medium, the technique, the artist, the 

age, whether the painting has been signed, whether the artist is deceased, whether it has a tracked 

provenance, and where it has been sold (see, e.g., Buelens and Ginsburgh, 1993; Agnello, 2002). 

It happens that not all of the required variables are saved when a piece of art is sold and it is 

really difficult to collect the data after that. An arbitrary hedonic specification can be misleading 
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since it would bias the estimates, thus the hedonic function should be carefully defined and 

should not depend on the available data. If data availability influences the choice of variables 

included in the hedonic function, it introduces bias in the estimates because of the missing 

variables. The hedonic method also relies on the stability of the hedonic variables; however, it is 

well known that the collector’s taste varies from time to time. 

If hedonic specification is not applicable because there is no available data on each 

hedonic variable, there is another possible approach, the RSR. This method can be applied if the 

collectible asset is produced in quantity or there are repeated sales of the unique collectible 

recorded in the database. The RSR estimates the index by comparing the purchase and the sale 

price of the same item or those of two different items which share the same features in all 

aspects. It has an advantage over the hedonic method since it does not depend on any arbitrary 

chosen hedonic function. However, it has a main shortcoming because it includes only a subset 

of the executed market transactions; sales prices of an item which is recorded only once in the 

database are not eligible. Obviously, it can introduce an upward bias in the estimated index since 

collectibles which fall out fashion generally disappear from the market (see Frey and 

Pommerehne, 1989; Goetzmann, 1996), thus repeated sales are not recorded for them. It is worth 

noting that it has impact only if the given collectible falls out of fashion during the investigated 

period. On the other hand, this method also excludes the sale prices of museum purchases which 

can moderate the upward bias. RSR is frequently applied for estimating market indexes of not 

unique collectibles (coins, stamps, books, prints). Either the hedonic or the RSR estimation is 

subject to measurement error, thus they are only an approximation of the market index, not like 

standard composite indexes in the cases of traditional financial assets. 

If the market of a particular collectible can be tracked by an index based on one of the 

above methods, the usual tests of financial markets can be run noting that the mentioned 

measurement error can lower the power of the tests (see e.g., Roll, 1977). Efficiency tests have 

been in particular interest for several decades and numerous empirical studies have been made on 

this field. Fama (1970) is the first who defines the efficient markets hypothesis. He differentiates 

three forms of efficiency: 1, weak-form efficiency holds when abnormal return; that is, extra 

premium over the return which is associated with the market risk of the asset, cannot be reaped 

by technical analysis; that is; by studying the past data series; 2, the market is semi-strong 

efficient if it is impossible to find any asset which gains more than its normal return on average 



I. Introduction 

 10 

by analyzing all the publicly available information; 3, the market is strong-form efficient if all 

the publicly and privately available information is fully reflected in prices. The various levels of 

efficiency have been tested thoroughly on traditional financial assets and more recently on 

alternative investments: commodities (Rausser and Carter, 1983; Crowder and Hamed, 1993; 

Beck, 1994; Gülen, 1998), real estates (Locke, 1986; Case and Shiller, 1989) and collectibles 

(see below) are also in focus.  

The early tests of stock market efficiency surveyed in Fama (1965 and 1970) found little 

evidence against the efficient market hypothesis (EMH). De Bondt and Thaler (1989) 

summarizes Fama’s early works as follows: “The early empirical investigations which led to 

Fama’s 1965 conclusion that stock prices were unpredictable stressed simple short-run 

correlations using data bases that, at least by modern standards, seem small. Fama’s study 

investigated whether there was any serial correlation in the day-to-day price changes of the 30 

stocks composing the Dow Jones Industrial Average for the period 1957-62. Though Fama found 

statistically significant positive serial correlation, he concluded that the correlations were too 

small to be of any economic significance. However, if the time period is lengthened, and the 

number of stocks are increased, new patterns emerge. For example, French and Roll (1986) 

repeat Fama’s tests for all NYSE and AMEX stocks during the 1963-1982 period. They report 

significant negative serial correlation in daily returns.” Poterba and Summers (1987) find 

positive autocorrelation over short horizons and negative autocorrelation over long horizons in 

international stock returns in contrast to weak-form efficiency. Using variance ratio tests they 

show that there is also a transitory component besides the random walk component in stock 

prices which accounts for more than half of the variance of monthly stock returns. They sketch 

two possible reasons of the mean reverting property in stock prices: 1, time-varying expected 

returns; 2, slowly-decaying “price fads” possible because of noise trading. They argue that an 

approximately 50% transitory component in stock prices is difficult to explain by risk factors. On 

the other hand, Fama and French (1988) argue that the stochastic evolution of investment 

opportunities causes time-varying expected returns, generating negative autocorrelations in 

annual stock returns. Supposing that there are shocks to the expected returns which are 

independent of the rational forecasts of dividends, that is, the shock has no long-term effect on 

asset prices. Such a shock causes slowly decaying component in stock prices and long term 

negative autocorrelation in stock returns since the shock to the expected returns must be offset by 
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the opposite adjustment of the market prices. The measured stationary component is more 

significant for small companies and for the period before 1940 (see Fama and French, 1988). 

Keynes (1936) stresses that “all sorts of considerations enter into market valuation which are 

in no way relevant to the prospective yield”. If we accept this assertion and suppose that there is 

a limit of mispricing, it must induce mean reversion in asset prices through speculation forces. 

Merton (1987) also argues that the presence of negative autocorrelation indicates failure of 

market valuations. DeBondt and Thaler (1993) state that the mean reversion in stock prices is a 

result of investors’ overreaction. 

However, there are numerous papers dealing with testing efficiency, these studies mainly 

focus on the stock, debt, FX and commodity markets. Studies on the collectibles market related 

to the efficient market hypothesis, predominantly focus on equilibrium asset pricing, 

underperformance of masterpieces and the violation of the law of one price; however, the price 

processes have not been studied thoroughly.  

 

 

I.1. Asset pricing of collectibles 
 

Applying the Capital Asset Pricing Model (CAPM), Pesando (1993) finds no evidence that 

Picasso prints significantly out or underperform the S&P 500. Mei and Moses (2002) apply one-

factor CAPM on art returns and find similar evidence as Goetzmann (1993) that the stock market 

drives the art market since the demand for art1 increases with the wealth of collectors which 

depends significantly on the performance of the stock market. 

Sanning et al. (2007) analyze wine returns using the CAPM and the Fama-French three factor 

model and find significant Jensen alphas of 0.75% per month for the period of 1996-2003, using 

repeat-sale regression index. On the contrary, Erdıs and Ormos (2010d) do not measure 

significant alphas on the fine wine market over the period of 1988-2009. Sanning et al. show that 

investment grade wines exhibit low correlation with the market risk factors, thus they are good 

                                                 
1 Art works should be considered broadly, without the claim of completeness. It contains paintings, prints, 
sculptures, ceramics, antique furniture, antique rugs, coins, stamps, photography, etc. Here we consider only 
investment category collectibles. In the dissertation I often use art works, art pieces, works of art instead of 
paintings; however, I have to note that it does not make any significant difference, since by far most paintings are 
the largest subsegment by market value and the prices of different art works almost commove perfectly with 
painting prices (see in more details in subsection II.2.) 
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candidates for portfolio diversification, which is in line with the findings of Erdıs and Ormos 

(2010d) based on a different database. On the other hand, Burton and Jacobsen (2001) find that 

only the 1982 vintage portfolio outperforms the Dow Jones Industrial Average in the period of 

1986-1996. 

Erdıs and Ormos (2010g) state that the efficiency of the antique Baedeker guidebook market 

cannot be rejected applying either the CAPM, or the three, or the four-factor model (Carhart, 

1997).  

 

 

I.2. Mean reversion and the weak-form efficiency of collectible prices 
 

Pesando (1993) finds positive autocorrelation in the short and negative in the long run returns 

consistent with the findings of the stock market. Frey and Pommerehne (1989) find that real art 

returns do not follow a normal distribution and conclude that prices seem not to follow a pure 

random process in their data for the period 1635-1949 contrary to Baumol’s (1986) findings for 

the period 1652-1961. As in the case of the stock market, there are studies arguing negative 

autocorrelation is inconsistent with the EMH, thus pricing is irrational and on the contrary. Mei 

and Moses (2002) argue that the mean reversion (the negative correlation over longer periods) is 

a result of overreaction of collectors in a similar way as described in the case of the stock market 

in DeBondt and Thaler (1993). In a more recent study, in favor of the irrational pricing view, 

Mei and Moses (2005) find that price estimates2 of the auction houses are biased upward which 

affect the collectors because they are credulous consistent with studies on stock markets. Higher 

high estimate results in higher sales price and generates lower future returns. They argue that the 

upward bias is persistent over a period of 30 years because of agency problems and rational 

learning does not eliminate it. Their findings are consistent with studies on the capital markets, 

for example, Womack (1996) finds that recommendations of security analysts are biased, they 

favor buys over sells. Capstaff et al. (1998) find that earnings forecasts are generally optimistic 

especially in the long run. Michaely and Womack (1999) show that information is manipulated 

due to agency problems between the investment banking industry and the investors. Teoh et al. 

                                                 
2 Price estimates were introduced in 1973, since then auction houses in the US have provided a price range (a lower 
and an upper price estimates) for each item which is up for sale. 
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(1998) argue that manipulation has impact on future prices: the long-run underperformance of 

IPOs is positively related to the manipulation of information. 

Consistent with the view of DeBondt and Thaler (1993), there is some evidence of ‘irrational 

exuberance’ in art prices as documented, for example, by Pesando and Shum (2007). The sales of 

the Picasso print collection by Sally and Victor Ganz auctioned at Christie’s New York in 1997 

provides an illuminating example of how enthusiastic bidders may push art prices to levels well 

beyond their fundamental values, as evidenced by the sharply lower prices realized by the five 

Picasso prints in their subsequent appearances at auction. Obviously, the irrational exuberance 

can be an explanation for mean reversion. On the other hand, there is rational reasoning for 

‘overpayment’ of enthusiastic collectors. Goetzmann and Spiegel (1995) argue that collectors are 

disposed to overpaying for paintings because of their private value of art works and they are able 

to forego of some of the monetary returns in exchange for viewing pleasure. On the one hand, 

this result suggests that not all of the buyers are speculators in the art market but collectors. 

However, the run-up in prices caused by aggressive bidding of collectors might be corrected in 

the subsequent auction causing mean-reversion in art prices as it was the case in the Ganz 

collection. 

Erdıs and Ormos (2010a) find that random walk hypothesis of US art auction prices, thus the 

weak-form efficiency cannot be rejected for the period 1935-2008. The price components of art 

prices are time-varying; for the period 1875-2008, the weak-form efficiency can be rejected. 

However, Erdıs and Ormos’ (2010d) results on fine wines are mixed; the random walk 

hypothesis cannot be rejected in the case of a typical wine portfolio but the random walk 

hypothesis can be rejected in the cases of less diversified portfolios. 

 

 

I.3. Underperformance of master collectibles 
 

Dealers and experts often recommend to their clients to buy the most expensive item you can 

afford and, for example, one $100,000 investment in art is better than ten $10,000 investments. 

This market belief induces the investigations of the so called “masterpieces effect”; that is, the 

hypothesis testing whether or not masterpieces tend to outperform the market as a whole. In the 

literature, the evidence on masterpieces (which is usually defined as the most expensive 10-30%) 
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performance; that is, how a given collectible performs with respect to the whole market, is 

mixed. Pesando (1993) using RSR and semiannual data finds no evidence that print masterpieces 

(defined as the most expensive ten and twenty percent) outperform the market. Even Goetzmann 

(1996) documents no underperformance of painting masterpieces. Mei and Moses (2002) obtain 

contrary results; the masterpieces defined as expensive paintings significantly underperform the 

art market as a whole. They estimate that a ten percent increase in art prices is expected to lower 

the future annual returns by 0.1 percent and argue that this finding is similar to the small firm 

effect documented by Banz (1981) and more recently by Moller and Zilca (2008). It is possible 

that masterpieces are less risky and more liquid in comparison with nonmasters, which can imply 

a risk characteristic for masterpieces similar to the one of large cap stocks. If this is the case, the 

underperformance of masterpieces is not irrational and a risk factor similar to the SMB (small 

minus big) factor can be formed by deducting the returns of masters’ of nonmasters’. However, 

Mei and Moses (2005) find that this is not the case since collectors intend to pay more for 

masterpieces because they have less idiosyncratic risk. It is not consistent with rational pricing 

since unsystematic risk is diversifiable, thus should not be rewarded with risk premium. It has to 

be noted here that the explanation of Goetzmann and Spiegel (1995), for why some collectors 

intended to pay more for an item than others, can also explain the underperformance of 

masterpieces if we assume that those buyers who buy masterpieces have higher private value of 

owning such a work. 

Locatelli Biey and Zanola (2002) find that the portfolio constructed by expensive sculptures 

outperforms the inexpensive/middle portfolio in the period 1987-1995. 

Erdıs and Ormos (2010d) document no underperformance of master wines and find that in 

the period of February 2004-January 2010 the broader wine market outperforms the most 

expensive wines based on Sharpe ratios; however, this result is not supported under an asset 

pricing framework; none of the studied wine portfolios exhibit significant performance with 

respect to the others. 

For Baedekers, Erdıs and Ormos (2010g) find no evidence on the underperformance of the 

most expensive books. On the one hand, the returns of masterpieces are significantly not 

different from non-masters. On the other hand, if Mei and Moses’ (2002) procedure is used; that 

is, the weighted repeat sales regression is estimated by adding an explanatory variable of log 

purchase price, whose parameter estimation is the elasticity, a 10 % increase in purchase price is 
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expected to lower quarterly returns by 0.18 %. However, contrary to Mei and Moses (2002), they 

argue the negative elasticity refers to not only masterpieces but also to non-masters, thus it is 

rather evidence of the winners curse (see Rock, 1986) or of the irrational exuberance (see e.g., 

DeBondt and Thaler, 1985; Shiller, 2000). Nevertheless, if they apply equilibrium asset pricing 

models on the estimated index for masterpieces, they measure no underperformance. 

 

 

I.4. Violation of the law of once price on the collectible markets 
 

Based on the law of one price, not taking into account the transaction costs, two items which 

are exactly the same, thus all their features are identical, should cost the same independently 

from the point of sale. Numerous papers conclude that a breach of the law occurs because items 

either tend to cost more in one country than in another, or the average hammer price is higher at 

one auction house than at another. Ashenfelter (1989) and Di Vittorio and Ginsburgh (1995) 

show a third type of breach of the law of one price as the sales prices of a particular wine tend to 

decrease from one lot to the next appearing on the same auction. Pesando’s (1993) results show 

mixed evidence on violation of the law of one price; during the period 1989-1992 prices for 

identical prints were higher in the USA than in London or Europe, but on the other hand, during 

1977-1988 he does not find such evidence. There is evidence, though, that the works of art by 

American artists realize higher prices in the United States. He shows that identical print prices 

tend to be higher at certain auction houses. In a more recent paper of Pesando and Shum (2007) 

find that violation of the law of one price that occurred between prices realized at Christie’s and 

at Sotheby’s in New York during the period 1977-1992 did not persist, and that the results 

reversed during 1993-2004. Pesando and Shum show that the only statistically significant 

difference in realized prices identified in the period 1977-1992 that persisted to the later period 

1993-2004 is the higher prices realized in the United States compared to those realized in 

Europe. Mei and Moses (2002) find significant departure from the law of one price as the works 

of art bought at locations other than at Christie’s and Sotheby’s US auctions, yield significantly 

higher return, and in addition to this, that the prices of Sotheby’s tend to be higher on average 

than those at Christie’s on average. Locatelli Biey and Zanola (2002) show that sculpture prices 
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recorded at Sotheby’s are higher than those at Christie’s, and prices tend to be higher in New 

York than in London for the period 1987-1995. Beggs and Graddy (2005) also show that art 

prices tend to be higher in New York than in London for the period 1980-1990; however, they 

argue it is due to quality differences between works of art auctioned in the two cities. As Beggs 

and Graddy (2005) point out, it raises questions how fairly the violation of the law of one price 

can be judged by comparing two indexes with different components, for example, if one 

compares the price index of Christie’s with that of Sotheby’s, despite the fact that they obviously 

sell different items. Supposing the prices of all the collectibles move together, then a fair 

conclusion can be drawn by assessing two indexes based on different components. However, if 

this assumption does not hold, which is more realistic in the case of collectibles as, for example 

collectibles which fall out of fashion and suffer a sharp drop in their price, the verdict on the 

violation can be misleading. Thus when interpreting these results, care should be taken. 

Considering the antique Baedeker guidebook market, Erdıs and Ormos (2010g) do not find 

any evidence on the breach of the law of one price. Although, they measure a slightly significant 

difference between the price level of the US and the Continental European Baedeker markets, 

this cannot be interpreted as the violation of the law of one price because the compositions of the 

markets are different, thus there are quality differences between the sold guidebooks. The 

authors prove that besides the composition effect, the estimation errors of the indexes can also 

cause the slightly significant price level difference. 

The thesis is organized as follows. In Chapter II the US art auction prices are analyzed 

from an efficiency point of view. Weak-form efficiency is tested applying variance ratios tests. 

The fine wine prices and returns are investigated in Chapter III. Beveridge-Nelson (1981) is 

applied to detect the size of the random walk and the stationary component. Asset pricing tests 

are run on fine wine returns, performance of master wines is also measured with respect to their 

cheaper counterparts, and finally the long run relationship between the stock and the fine wine 

markets is tested by cointegration analysis. In Chapter IV the antique Baedeker guidebook 

market is analyzed. A repeat sales regression index is complied to be able to track guidebook 

prices. Then asset pricing tests are applied on the returns of the compiled index, the law of one 

price in the case of auctions traded in different currencies and the underperformance of 

Baedekers are tested. Finally, Chapter V concludes the results of the dissertation. 
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II. 
Random walk theory and the weak-form 

efficiency of the US art auction prices 
 

We perform variance ratio tests based on non-parametric methods to detect the size of the 

random walk component of the US art auction prices. The mean square error optimal estimator 

for measuring the size of random walk component is the Cochrane (1988) procedure which 

outperforms the widely used kernel based estimators. The past 134 years of the US art prices 

exhibit large transitory component (72%) and based on this, the random walk hypothesis does 

not hold. However, possibly due to sparse data prior to 1935 or due to institutional changes in the 

art market after World War II, ultimately, due to the introduction of price estimates in 1973 

which are proved to be upward biased, we detect structural breakpoints and find that the random 

walk hypothesis and the weak-form efficiency of the US art market cannot be rejected at least for 

the past 64 years. 

 

 

II.1. US art auction market 
 

In this chapter we investigate the US art market from the efficiency point of view. We aim to 

understand the price behavior of art works; mainly paintings sold in the most prestigious US 

auction houses We also aim to find the most suitable methodology for this purpose. We test the 

random walk hypothesis applying a specially constructed US art index using the Mei Moses Fine 

Art Index and the US subindex of the Artprice Global Index family, which all together cover a 

134-year-long period. We apply variance ratio tests on the merged index to detect the size of the 
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random walk component. We find that the price components, that is the random walk and the 

temporary components are time varying. We divide the 134-year-long period into three well 

defined overlapping subperiods: 1935-2008; 1945-2008; 1973-2008. 1935 is chosen as a possible 

breakpoint, since Mei and Moses (2002) argue that spurious negative correlation in the index 

estimated by the Case and Shiller (1987) method can be severe before 1935 because of sparse 

data. 1945 is an obvious choice because of institutional changes in the financial markets after 

World War II. Finally, 1973 is chosen as price estimates (lower and upper price estimates) of 

auction houses are introduced at that time, which can have serious impact on the price formation 

process because the estimates are upward biased and the collectors are credulous (see, e.g., Mei 

Moses, 2005).  

Applying the Cochrane (1988) variance ratio estimation, the random walk hypothesis can be 

rejected for the whole sample period. However, if we exclude the first 60 years from the data, the 

random walk hypothesis cannot be rejected at any usual significance level. Different 

explanations can be given for the time-varying extent of price components: this can be due to the 

sparse data before 1935; the institutional changes in the post-World War II era. 

Constructing this chapter, as a first step in Section 2 we present the data used for our 

empirical analyses; we show why it is necessary to construct a new art index. In Section 3 we 

introduce the methodology applied to measure the extent of the random walk component in art 

prices. In Section 4 we demonstrate the time varying behavior of the components and in Section 

5 we conclude this chapter with some summary remarks. 

 

 

II.2. Data on US art action market 
 

We use Mei Moses Fine Art Index from 1875 to 1991 and from 1992 to 2008 we extend the 

data with the Artprice USA Index. Hereinafter the resulted index series is the Art Price Index 

(API).3 Poterba and Summer (1987) show that the random walk tests induce low power whatever 

test is under consideration if short time series is available and the only opportunity to raise the 

                                                 
3 The current value file of the Mei Moses index is not available; however, we can use the index values published at 
the end of the paper of Mei Moses (2002). The Mei Moses Fine Art Index is available until 1999; however, the 
Artprice USA index contains more auction results thus it is more precise, so from 1992 (this is the time from it is 
available) we use this as the art market proxy. 
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power of the test is to use as many data as is possible. For this reason we combine the Mei Moses 

Fine Art Index with the Artprice US index. It is essential to obtain as reliable a test as possible, 

even if the eligible art pieces included in the two indexes and their methodology are obviously 

not identical; however, in the literature it is not unusual to combine two different indexes when 

both track the same market and use similar methodology (see e.g., Goetzmann and Jorion, 1995; 

Jorion and Goetzmann, 1999). Both indexes are constructed by repeat sales regression (RSR) 

method, first introduced by Bailey et al. (1963) for real estate price indexes, but widely used for 

the art market as well see, e.g., Baumol, 1986; Pesando, 1993; Goetzmann, 1993, 1996; Pompe, 

1996; Pesando and Shum, 1996, 2007; Mei and Moses, 2002, 2005). The Mei Moses Fine Art 

Index includes all the art price records of American, Nineteenth-century, Old Master, 

Impressionist and Modern paintings sold at Sotheby’s and Christie’s (and their predecessor 

firms) from 1950 to 1999. The index is based on 4,896 price pairs for the period 1875-1999 (see 

Mei and Moses, 2002). If a painting has a provenance which indicates a publicly available sale 

pre 1950, they collect the sales price wherever the artwork was sold.  

Artprice.com is currently using sales data from more than 2,900 auction houses worldwide 

and tracking the art market as a whole. They provide data in categories of fine art, design, 

antique furniture, works of art, collectibles, jewelry, clocks, ceramics, glass, etc. The Artprice 

Global Index (AGI) family includes paintings, prints, sculptures, photography and drawings. At 

first sight it can be striking to extend the Mei Moses index with the AGI US index since it 

includes not just paintings but other works of art as well. The AGI has a subindex for paintings 

and the correlation between the AGI and the AGI Painting subindex is 99% for the period from 

July 1990 to December 2008. The other subindexes also have very high correlation with the art 

market, above 92% except photography which has a correlation of 77% with the AGI. Based on 

the studied correlations, it is paintings that drive the art market, which is not surprising since 

paintings also have the highest market share of the art market. According to the Artprice 

methodology a repeat sale takes place if two works of art are sold sequentially which are by the 

same artist and their size, technique, materials, medium and the date of creation are matched. 
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II.2.1. Possible biases in the Art Price Index 

 

Our data are not free of selection and survivorship bias. The selection bias is an issue only 

prior to only 1991 in our constructed index because the Mei Moses Art Index is based solely on 

Sotheby’s and Christie’s sales data, which represent only a narrow subset of the art market 

transactions. However, in the AGI these biases are less severe because the eligible auction 

houses included in the index are in a much broader range: from small local auction houses to the 

most prestigious ones. 

Survivorship bias also can be an issue in the Mei Moses Art Index as only the most 

successful items are included in the index. Solely, Sotheby’s and Christie’s records are included 

in the Mei Moses Art Index; these auction houses handle only the highest quality works of art 

and if a painting falls out of fashion and it fails on an auction, it is very likely that it will not be 

included in the index again (see Goetzmann, 1993; Beggs and Graddy, 2005). Because of the 

selection and survivorship biases, auction transactions may not adequately reflect one of the most 

important elements of risk for the art investor: the stylistic risk. The prices of art pieces depend 

on the demand and the wealth of investors when they are up for sale. Since the repeat sales data 

contain only auction transactions, they necessarily focus upon art works that are in broad enough 

demand. Thus, the repeat sales data might not capture the price fluctuations of non high-end 

paintings or paintings which fall out of fashion (see Goetzmann, 1993). We have to note that if 

art is treated as an investment and if we exclude the works of unknown artists or young 

contemporary artists, whose paintings are generally low priced, we can ensure that the 

consumption motivation of purchasers has no effect on our results (see Hodgson and Vorkink, 

2004). For this motivation the Mei Moses Art Index is proper. On the other hand, we cannot 

exclude buy-ins from the data if art pieces are treated as collaterals (see McAndrew and 

Thompson, 2007). 

Our data might not be capable of tracking the price formation of the whole market due to the 

selection bias. There is evidence in the literature that price behaviors are different on the dealers’ 

and on the auction market. There are institutional differences, the auction market is centralized, 

transactions come in sequence following the sale order of the auction catalogue and the price is 

flexible and clears instantaneously the market. In the dealers’ market, transactions are 
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decentralized and prices are determined by the seller (the gallery or the dealer) and they are 

sticky; however, the final prices are the result of a bargaining process. Despite the structural 

differences, price formations might not alter significantly since auction prices represent 

guideposts for collectors and professional art dealers (Frey and Pommerehne, 1989). 

The RSR method has some advantages over another widely used method, namely the hedonic 

price index. The RSR is based upon price relatives of the same painting that controls the 

differing quality of the assets. Thus, it does not suffer from arbitrary specifications of a hedonic 

model. The drawback is that the index is constructed from multiple sales, which is only a subset 

of the available transactions. Goetzmann (1993) points out that the auction data truncates both 

the high end and the low end of the return distribution. Paintings that fall drastically after the 

purchase or are not in demand are generally not resold in auction; in addition, paintings that are 

donated to museums generally do not reappear. Furthermore, an owner’s decision to sell a 

painting at auction may be determined by whether or not the painting has increased in value. 

This phenomenon is similar to anchoring or disposition effect which is thoroughly studied on the 

stock market (see e.g., Shefrin and Statman, 1985; Odean, 1998; Kliger and Kudryavtsev, 2008). 

 

 

II.2.2. Art index methodology 

 

The RSR can be estimated in the form 

 

i i i

i i i

s s s
i ,s

i i ,t t i ,t
t b 1 t b 1 t b 1i ,b

P
r ln r µ ε

P = + = + = +

 
= = = +  

 
∑ ∑ ∑ ,    (2.1) 

 

where r i is the logreturn during the holding period for art piece i, that is the return accumulated 

between bi (the time of the purchase) and si (the time of the sale), Pi,b, Pi,s are the purchase and 

the sales price of the art work i respectively, µt is the average return of the market in period t and 

εi,t is the disturbance term of the estimated regression (see Goetzmann, 1992). Mei and Moses 

(2002) estimate Eq. (2.1) using the Weighted Repeat Sales (WRS) method by Case and Shiller 

(1987) because it adjusts for a downward bias in annual returns estimation due the logprice 
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transformation (see Goetzmann, 1992).4 The WRS estimator is a three-stage regression 

procedure; the first stage is identical to the OLS estimation of Eq. (2.1); in the second stage the 

squared residuals are regressed on a constant and the time interval between the purchase and the 

sales; in the third stage the generalized least squares (GLS) regression is run by first dividing 

each observation by the square root of the forecast value of the second stage regression.5 In this 

procedure the weights of the observations are inversely related to the holding periods of the art 

works.6  

Collins et al. (2009) argue that art indexes (either based on RSR or hedonic regressions) can 

be biased due to non-randomness in data selection. There is a high portion of unsold items on 

auctions either because there is no bid on them at all or because the highest bid does not meet the 

reserve price; the highest bids are excluded from the dataset. They propose the Heckman style 

correction for solving the sample selection bias in estimated regressions. Mei and Moses (2002) 

do not use this correction in estimating the art index so our data are not corrected against 

selection bias.7 

Another approach is proposed by Locatelli Biey and Zanola (2005) who introduce a novel 

approach for estimating art indexes using the procedure of Carter Hill et al. (1997). They apply a 

hybrid model combining the RSR and the hedonic regression using the seemingly unrelated 

                                                 
4 They also estimate the art index using GLS and the two-stage Bayesian estimation proposed by Goetzmann (1992). 
The correlation between the Case and Shiller (1987) procedure and the other two procedures is 0.970 and 0.917, 
suggesting that the results are quite robust. They also discover that the two-stage Bayesian estimates tend to have 
smaller estimation errors though they may be biased. 
5 The first-stage regression is the estimation proposed by Bailey et al. (1963). 
6 Goetzmann (1992) and Goetzmann and Peng (2001) thoroughly study the statistical properties of different RSR 
estimations. Goetzmann (1992) compares the OLS, GLS (the weights are the square root of the inverse of the 
holding period), WRS and different Bayesian methods and argues that RSR estimators underestimate the mean and 
overestimate the standard deviation of equally weighted index on monthly stock returns. He proposes a Bayesian 
approach for RSR estimation for daily stock returns; however, it generates spurious positive correlation of US 
monthly stock returns in his data. In the Goetzmann study the results are robust through different estimators, they 
are almost identical using monthly returns; however, the WRS procedure underperforms the others according to 
some statistical diagnostics. We can assume that the differences through the estimators are even less for the Mei 
Moses Fine Art Index since they use annual returns and the goodness of fitting increases with return horizon 
quadratically (see Webb 1981, Goetzmann 1992). On the other hand, the Case-Shiller (1987) procedure does not 
work well for stock indexes, but it does not mean that it is not adequate for infrequently traded goods like art works 
since this estimator is developed specially for such assets. 
7 We have contacted Mei and Moses and Artprice.com to obtain raw data on auction records to estimate a Heckman 
corrected RSR art index but unfortunately our requests have been rejected. We have been searching for other 
databases with similar coverage; however, we have found ones only with different geographical focus, for different 
collectible categories and for a much shorter period. The latter is the main problem, because the longest possible 
time series is required if one aims to apply any kind of spectral density estimator to detect the size of the random 
walk component in stochastic processes. 
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regression procedure. They show that the confidence interval for the estimated index is tighter 

than for either the RSR or the hedonic regression. 

Estimating the net art returns seem to be problematic because transaction costs are excluded 

and in contrast to stocks and bonds, these can be quite high (as much as 25 percent of the value 

of the object, considering both buyer's and seller's premiums) and there is a significant theft and 

fire risk (and hence insurance costs) and cleaning costs involved in investing in art (see 

Ashenfelter and Graddy, 2003). On the other hand, works of art have some non-monetary 

dividend yield considering the aesthetic pleasure and the social status of the owner (Goetzmann, 

1993).  

 

 

II.2.3. Unit root tests of the API 

 

We investigate whether or not the constructed art index follows random walk. The standard 

way of testing random walk is the Augmented Dickey-Fuller (ADF) test. The ADF test is not 

able to reject the unit root hypothesis at any usual significance level no matter we include a 

constant and a trend or just a constant. 

 
Figure 1 Historical price index of the US art market from 1875 to 2008 
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Figure 1 shows that the US art market has an exponential upward trend during the past 130 

years, especially from the middle of the 20th century so it is not striking that the unit root 
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hypothesis cannot be ruled out based on the ADF test. We get a better view of the art prices if we 

calculate real price index which is free of possible random walk component in the consumer 

price index (CPI). The CPI for the period 1875-2008 is obtained from Global Financial Data.  

First, we take the logarithm of the art price index and then deduct the logarithm of the US 

CPI. We rerun the ADF tests on the log real index (Figure 2), and we find the null hypothesis 

still cannot be rejected at any usual significance level if only a constant term is included. It 

means the possible random walk component in the nominal index is not or only partly due to the 

possible random walk in the CPI.  

 

Figure 2 Logarithm of historical real price index of the US art market from 1875 to 
2008. 
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Applying the ADF test including constant and linear trend, we find that the unit root nullity 

can be rejected at the 95% level. This result suggests that the real art index is trend stationary. 

Summers (1986) shows that these tests have low power against alternatives to the null of market 

efficiency (random walk) with constant required returns. We have to note that the ADF test is 

suitable for testing pure random walk; however, it is not suitable for testing alternative 

hypothesis such as a process with two components which includes random walk and stationary 

component as well. 

Poterba and Summers (1987) investigate the power of different random walk tests and find 

that variance ratios are among the most powerful tests and it has even more power than the Fama 

and French (1988) regression based procedure. They argue that even the variance ratio test has 
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very little power against particular alternatives and they show that the standard significance level 

choice of five percent is not appropriate. They propose to choose a 40% significance level for 

one who might want to minimize the sum of Type I and Type II errors. Their results are based on 

Monte Carlo experiment and on the assumption of ARMA(1,1) process. They also show that 

variance ratio tests are among the most powerful ones detecting mean reversion. 

Summers (1986), Poterba and Summers (1987), Cochrane (1988), Fama and French (1988), 

Lo and MacKinlay (1988), among others argue that unit root tests have very low power against 

stationary alternatives and it is difficult to reject a false null hypothesis of random walk. After 

presenting the literature on the methodology briefly, in the coming sections we will investigate 

art prices from the stationary, trend stationary and random walk point of view. 

 

 

II.3. Testing the efficiency of the US art auction market 
 

Let us assume a pure random walk process with drift α of the form 

 

t t 1 tP α P ε−= + + ,     (2.2) 

 

where εt is a white noise process with constant variance and zero expected value. The variance of 

k-difference of this process is proportional to k: 

 

( ) ( )2
t t kVar P P kσ ε .−− =     (2.3) 

 

Since Pt is a logprice index, Pt-Pt-k is the k holding period return. Then, if we assume a trend 

stationary process in the form of 

 

t k t k
k 0

P αt a ε
∞

−
=

= +∑ ,     (2.4) 

 

where a0≡0, the variances of k-difference should be constant at 



II. Random walk theory of US art prices 

 26 

 

( ) ( )2
t t kVar P P 2σ ε .−− =     (2.5) 

 

Stationary or trend stationary time series have lag-independent variances of k-difference. Using 

the above sketched approach, the process can be more adequately described. We follow 

Cochrane (1988) procedure and plot (1/k)Var(Pt-Pt-k) against lag k on Figure 3. If the art prices 

follow a pure random walk process the plot should be flat at the variance of first difference. We 

can see that that is not the case but variances of k-difference do not approach zero, since after lag 

11 the graph is flatter especially if we look at Figure 5. The empirical investigation of variances 

of k-difference shows that art prices follow neither a pure random walk, nor a pure stationary 

process. Based on Figures 3-7 the most likely is that art prices have two components: a stationary 

component which has an effect up to approximately k=13, and a random walk component which 

is a permanent component so it does not die out. 

Figure 3 Variance of k-year art returns – Bartlett estimation 
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Notes: The figure shows the variance of k-year returns of the art index and the 
asymptotic standard errors. The estimation is conducted by Bartlett kernel (see e.g., 
Cochrane, 1988). The asymptotic standard errors are calculated by 

( ) ( )0.52 2
k k * 4k / 3Tσ σ = σ . 
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Figure 4 Variance ratios of k-year art returns – Bartlett estimation 
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Notes: The figure shows the variance ratios of k-year returns of the art index and the 
asymptotic standard errors. The estimation is conducted by Bartlett kernel (see e.g., 
Cochrane, 1988). The asymptotic standard errors are calculated by 

( ) ( )0.5
VR VR * 4k / 3Tσ = . 

 

 

II.3.1. Separation of the random walk and the stationary component 

 

To estimate the extent of the two components, that is the random walk and the stationary 

components, we use a similar approach described in Cochrane (1988). The theoretical 

background is based on the Beveridge-Nelson (1981) decomposition, that is, every first 

difference stationary process can be decomposed to a pure random walk and to a stationary 

process. Let Pt denote the log art index value at period t which is a first-difference stationary 

process8. In this case ∆Pt, the logreturns series has a moving average representation in the form 

 

t k t k
k 0

∆P α a ε
∞

−
=

= +∑ ,      (2.6) 

                                                 
8 We test the first-difference of Pt employing the ADF test and the null hypothesis can be rejected at any usual 
significance level. 
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where α is a constant and εt is an i.i.d. standard normal innovation. The Beveridge-Nelson 

decomposition of Pt is as follows 

 

t t tP Y S= + ,      (2.7) 

 

where 

t t 1 k t
k 0

Y α Y a ε ,
∞

−
=

 = + +  
 
∑     (2.8) 

t k t k t 1 k t 2
k 1 k 2 k 3

S a ε a ε a ε ... .
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− −
= = =

     − = + + +     
     
∑ ∑ ∑   (2.9) 

 

This decomposition is constructed in such a way that the expected value of Pt+k should be equal 

to the expected value of Yt+k; i.e., Yt is the permanent component and St has no impact on the 

long term expected value of Pt.  

 

Let denote 

 

( )2 1
k t t kσ k Var P ,P−

−= ,     (2.10) 

 

that is the variance of k-difference divided by k. If Pt is a pure random walk, 2kσ  should be flat 

when the k lag is increasing. If Pt is a stationary process without random walk component 2
kσ  

should decline to zero as k approaches infinity. 

Cochrane (1988) proves that the variance of k-difference can be estimated by Bartlett kernel 

which has known large sample properties:  

 

k 1
2 2
k j P

j 1

k j
σ 1 2 ρ σ

k

−

∆
=

 −= + 
 

∑ ,     (2.11) 
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where ( )2
∆P t t 1σ Var P P−= − , that is the variance of one-period return and 

( ) 2
j t t j ∆Pρ Cov ∆P ∆P / σ−= − , that is j-order autocorrelation of the one-period return. As k 

approaches infinity, that is enlarging the return horizon, the variances of k-year return approach 

the variance of the permanent component of Pt at large k, so that 

 

2 2 2
k j P Y

k
j 1

lim σ 1 2 ρ σ σ
∞

∆ ∆→∞ =

 
= + = 
 

∑ .   (2.12) 

 

Eq. (2.12) estimates the spectral density at frequency zero (see e.g., Cochrane, 1988), which is 

the long run variance of the art index. In the very long run only the random walk component has 

an effect on prices and the transitory component vanishes. As lag k approaches infinity, the 

variance of the art returns is constant at the variance of the permanent component. 

Let denote VRk the variance ratio statistic at lag k which is equal to 

 

=
2
k

k 2
1

VR
σ
σ

,      (2.13) 

 

which shows the size of the random walk component in the price index (see Cochrane, 1988). 

Figure 3 illustrates the Bartlett kernel estimation of the variance of k-differences of the 

investigated art price index. The variance of k-year return series become flatter from the lag 11 

as k grows. Figure 4 shows the variance ratios of the art index; the random walk component is 

only 20.71% at lag 30. The variance ratio is more than two standard errors from unity so we can 

reject a null hypothesis of pure random walk at any usual significance level. Although, the 

variance ratio test is decisive on random walk hypothesis, a pure stationary process cannot be 

rejected since the variance ratio is less than two standard errors from zero. 

We have reasons to suppose that a simple Bartlett estimation is biased in small samples. First 

of all, our 134 data points cannot be thought of as a large sample. Cochrane (1988) points out the 

Bartlett estimation is biased in small samples as 1/k times the variance of k-period return declines 

toward zero as k approaches the sample size (T). Cochrane proposes two types of correction; 

first, the drift term should be thought of as the sample mean of the first difference instead of re-
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estimating the mean at all k. Second, he uses degrees of freedom correction T/(T-k+1). Applying 

the two types of correction, the estimation is the form of 

 

( )( ) ( )
2T

2
k j k T 0 j

j k

T k
σ P P P P

k T k T k 1 T−
=

 = − − − − − +  
∑ ,  (2.14) 

 

which is unbiased even in small samples (see Cochrane, 1988 for the proof).  

 

Figure 5 Variance of k-year art returns – Cochrane estimation 
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Notes: The figure shows the variances of k-year returns of the art index and the 
asymptotic standard errors. The estimation is conducted by the Cochrane method. The 
asymptotic standard errors are calculated by ( ) ( )0.52 2

k k * 4k / 3Tσ σ = σ . 
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Figure 6 Variance ratios of k-year art returns – Cochrane estimation 
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Notes: The figure shows the variance ratios (VR) of k-year returns of the art index and 
the asymptotic standard errors. The estimation is conducted by the Cochrane method. 
The asymptotic standard errors are calculated by ( ) ( )0.5

VR VR * 4k / 3Tσ = . 

 

The unbiased variances of k-period returns on Figure 5 and the variance ratios on Figure 6 

are flatter than in the case of the Bartlett kernel estimation (Figure 3 and 4). The decline in VRk 

after k=12 in the Bartlett estimation can be observed possibly because of the above mentioned 

downward bias. In the case of the Cochrane estimation from lag 12, the curve is flat at the extent 

of the random walk component. Using the unbiased estimator the random walk component is 

almost 50% higher than in the case of the Bartlett estimation although the two estimations are not 

significantly different from each other9. The variance ratio at lag 30 using the Cochrane 

estimation is 29.43%. 

                                                 
9 The Bartlett estimation is within the one standard error band of the Cochrane estimation. 
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Figure 7 Variance ratios of k-year art returns – Cochrane and adjusted Bartlett estimations  

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Cochrane variance ratio

Unbiased Bartlett variance ratio

1 st. error band

1 st. error confidence band

 
Notes: This figure shows the Cochrane and the adjusted Bartlett variance ratios (VR) 
and the asymptotic standard errors of the Cochrane ratios. The asymptotic standard 
errors are calculated by ( ) ( )0.5

VR VR * 4k / 3Tσ = . 

 
Based on the Cochrane estimation, the variance ratios are more than two standard errors from 

unity and zero, so we can reject either a nullhypothesis of pure random walk, or a stationary 

process without random walk component. The unbiased estimator declines up to lag 12 where it 

takes the value of 27.82%.  

Kendall and Stuart (1976) shows that under the null hypothesis of serial independence the j-

order autocorrelation has an expected value of -1/(T-j). Because the Bartlett estimation is based 

on sample autocorrelations, it is obviously biased. The expected value of the Bartlett variance 

ratio is straightforward, 

 

[ ]
− − −

= = =

   − − − −= + = + − = +   − −  
∑ ∑ ∑
k 1 k 1 k 1

j
j 1 j 1 j 1

k j k j 1 2 k T k
E VR E 1 2 ρ 1 2 .

k k T j k T j
  (2.15) 

 

Dividing Eq. (2.13) by the expected value of the VR of a serially independent sequence, an 

unbiased estimation can be derived. Figure 7 shows that the Cochrane and the unbiased Bartlett 

estimations are almost identical; the correlation between the two measures is 99.83%. 
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Lo and MacKinlay (1988) show that the variance ratio is asymptotically normally distributed 

under the H0 of random walk of the form 

 

( )( )
k 2

2 2k 1 k 1
VR ~ N 1,

3Tk

 − −
 
 
 

.       (2.16) 

 

Using Lo and MacKinlay results we find that the variance ratios are significantly different from 

unity so the random walk hypothesis can be rejected at any usual significance level. The 

empirical findings of the stock market are different from our results. First of all, the role of the 

random walk component is more important in stock prices. Lo and MacKinlay (1988) find that 

price formation based on the random walk hypothesis can be rejected applying the Center for 

Research in Securities Prices (CRSP) value weighted stock index from 1962 to 1985, which 

presents positive autocorrelations even up to 16 weeks. Their results are more significant for 

small stocks. 

The art returns are negatively autocorrelated at shorter and longer periods as well. The 

negative autocorrelation is striking because there are many justifications which would rather 

induce positive autocorrelation. The infrequent trading, which is a particular characteristic of the 

art market, should result in positive autocorrelation because the information can be impounded 

slowly into the prices. Furthermore, Chen and Rhee (2009) present empirical evidence from the 

stock market that short sales contribute to market efficiency by increasing the speed of price 

adjustment. Hence short sales constraints might cause inefficiency on the art market. 

Lo and MacKinlay (1988) state that positive autocorrelation in US small stock returns can be 

related to infrequent trading. The survivorship bias also should result in positive autocorrelations 

since investors condition their sales on price appreciation. If the price of a work of art drops 

significantly, its owner is likely to hold on to his item, for example, many impressionist paintings 

have dropped out of the market after they were sold to Japanese investors for record prices just 

before the burst of the Japanese stock market bubble in 1989. However, as Mei and Moses 

(2002) state the survivorship is mitigated by two facts: auction houses have to sell estates 

independently of market prices and the auctioneers have incentives to sell inexpensive pieces by 

established artists to attract first time collectors.  
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The ‘irrational exuberance’ also can cause negative autocorrelation in art returns (see 

Pesando and Shum, 2007); investors can bid too aggressively in certain auctions; however, these 

sudden run-ups in prices are likely to revert on the subsequent auctions of the works of art. 

Figures 3-7 indicate that the art index has two components: a random walk process which 

accounts for about 28% of the variance of art returns and a stationary process which accounts for 

the remaining variance and which has impact approximately up to lag 12. One possible reasoning 

for our results can be that art returns have two components: a common and an idiosyncratic 

component and that the latter is a white noise process.  

We fit different autoregressive moving average process on art returns and select the ones 

which are not too far from their long-run value at lag 12 and their variance ratio being close to 

28% at lag 12. The selection procedure is as follows: 

− first, ARMA processes with variance ratio out of the one standard error band of the art 

price variance ratio are dropped out, then 

− models with significant Ljung-Box Q statistics10 are deselected and finally 

− the difference between the variance ratio at lag 12 and the long run variance ratio is 

investigated and only those models are short listed where the difference is within one 

standard error of the art price variance ratio at lag 12. 

The selected models and their diagnostic statistics can be found in Table 1.  

 

                                                 
10 Significant Q statistics can be the sign of misspecified ARMA modeling. 
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Table 1 The results of ARMA regressions fitted on art returns 
ARMA(i,j) (1,9) (1,11) (2,7) (2,10) (2,11) (2,15) (3,10) (3,11) (4,7) (4,18) (5,10) (5,12) (6,7) (6,8) (6,9) (7,1) (7,3) (7,4)
R² 0.38 0.38 0.27 0.36 0.35 0.46 0.36 0.37 0.33 0.46 0.41 0.37 0.29 0.37 0.38 0.30 0.34 0.35
SIC 0.90 0.96 1.01 0.97 1.01 0.95 0.99 1.00 0.98 1.07 0.91 1.041.05 0.97 0.97 0.81 0.82 0.83
Q 30.50 25.34 31.51 21.33 21.31 20.89 23.61 23.31 27.04 19.5829.84 24.44 29.77 29.06 27.90 35.78 36.83 33.51
p(Q) 0.06 0.12 0.09 0.32 0.26 0.10 0.21 0.18 0.21 0.05 0.05 0.11 0.12 0.11 0.11 0.15 0.08 0.12
VR(12) 0.33 0.35 0.33 0.50 0.50 0.31 0.42 0.48 0.42 0.42 0.44 0.59 0.26 0.41 0.34 0.41 0.30 0.33
VR(30) 0.32 0.46 0.29 0.41 0.40 0.38 0.39 0.39 0.44 0.42 0.46 0.43 0.32 0.47 0.43 0.46 0.34 0.38
VR(∞) 0.32 0.46 0.29 0.41 0.40 0.39 0.30 0.39 0.42 0.45 0.47 0.44 0.32 0.47 0.43 0.47 0.34 0.39

ARMA(i,j) (8,2) (8,3) (9,1) (9,3) (9,8) (10,3) (10,6) (11,5) (11,6) (12,2) (12,4) (12,7) (12,8) (19,3) (0,9) (0,10) (0,17) (0,19)
R² 0.30 0.34 0.27 0.30 0.36 0.33 0.36 0.38 0.37 0.34 0.39 0.43 0.42 0.33 0.24 0.23 0.29 0.38
SIC 0.84 0.81 0.89 0.91 0.96 0.89 0.93 0.90 0.95 0.88 0.86 0.880.92 1.10 1.06 1.10 1.22 1.14
Q 35.17 35.68 40.06 33.57 31.99 37.32 33.47 32.14 32.31 25.2922.10 22.16 21.98 16.54 30.46 30.81 19.91 19.21
p(Q) 0.13 0.10 0.07 0.15 0.06 0.07 0.07 0.12 0.09 0.56 0.63 0.45 0.40 0.92 0.08 0.06 0.10 0.06
VR(12) 0.28 0.40 0.32 0.39 0.34 0.39 0.35 0.37 0.36 0.57 0.50 0.52 0.54 0.47 0.31 0.31 0.26 0.28
VR(30) 0.32 0.47 0.38 0.41 0.44 0.45 0.44 0.44 0.44 0.46 0.37 0.46 0.47 0.48 0.31 0.31 0.45 0.47
VR(∞) 0.31 0.48 0.38 0.39 0.44 0.46 0.44 0.45 0.45 0.46 0.43 0.47 0.48 0.46 0.31 0.31 0.45 0.47 

Notes: This table shows the R²s, the Schwarz information criteria (SIC), the Ljung-
Box Q statistics and their p-values and the theoretical values of the variance ratios 
(VR) at lag 12, 30 and at infinity of the ARMA models of art returns. The theoretical 

values of variance ratios are calculated by 
= =

 
=  
 
∑ ∑

2
k k

2
k j j

j 0 j 0

VR a / a , where ajs are the 

coefficients of the moving average representation of each ARMA model. The R²s are 
adjusted with degrees of freedom. 
 

 

II.3.2. Choosing an optimal estimator of the variance ratio 

 

We find 36 candidate ARMA models for describing the art returns above. The aim is to 

choose the optimal non-parametric approach to estimate the spectral density at frequency zero in 

terms of Mean Squared Error (MSE). The selected ARMA models are simulated by Monte Carlo 

experiment and the variance ratios are calculated by various methods. First, we use Cochrane’s 

estimation described in Eq. (2.13). Then, we expand our analysis with different kernels 

frequently used in the literature. Andrews’ (1991) paper deals with the properties of different 

kernel functions for estimating spectral density. He estimates spectral density at frequency zero 

by Bartlett, Parzen, Tukey-Hanning and the quadratic spectral (QS) kernels. We estimate the 

variance ratios by the same kernels as in Andrews (1991) and weigh the k-order autocorrelations 

of the first difference of the real log art index of the form 
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2 2
k j P
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where κ is the kernel function and it is equal to 

 

Bartlett:   BT

1 x 1,
κ

0 otherwise

 − ≤
= 


 

 

Parzen:  ( )

2 3

3

PR

1 6 x 6 x for 0 x 1 / 2,

κ 2 1 x for 1 / 2 x 1,

0 otherwise

 − + ≤ ≤

= − ≤ ≤



 

 

Tukey Hanning: 
( )( )

TH

1 cos πx / 2 for x 1,
κ

0 otherwise

 + ≤= 


 

 

Quadratic spectral:  
( )

( ) ( )QS 2

sin 6πx / 525
κ cos 6πx / 5

6πx / 512 πx

 
= − 

 
, where 

 

x=j/k. Andrews finds that the quadratic spectral (QS) kernel is optimal in terms of Mean Squared 

Error (MSE) and the Bartlett kernel is inferior with respect to the others. On the other hand, 

Newey and West (1994) find no evidence preferring the QS or any other kernels and they argue 

that only bandwidth selection matters and the choice of kernel is of secondary importance. 

Besides the standard kernel estimators and the Cochrane procedure, the adjusted forms of the 

kernel estimators are also considered here as Kendall and Stuart state that the estimated 

autocorrelations are biased in small samples. Similarly to Eq. (2.15) the expected values of each 

kernel estimator is calculated assuming white noise with zero expected value and unit variance 

and the standard kernel estimators are deflated with the associated values, these corrections later 

appear as Type 1 adjustments. We run Monte Carlo studies to verify Kendall and Stuart proof on 

the expected value of sample autocorrelations. We simulate a 134-year-long white noise 

sequence 80,000 times and find that autocorrelations have less negative expected value than -

1/(T-j) at large lags. Based on the simulated expected value of autocorrelations we form Type 2 

adjustment. 
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After the selection procedure described above we simulate the candidate ARMA processes plus a 

white noise 1,000 times each. MSE is determined as the sum of squared bias and the variance of 

the estimation averaged through all the calculated VRk, that is 

 

( ) ( )( )
30

2
k k

k 1

1
MSE Bias VR Var VR

30 =

= +∑ .    (2.18) 

 

MSE based on Eq. (2.18) for all the investigated processes are presented in Table 2. The squared 

biases are calculated with respect to the theoretical variance ratios which are based on  

 

2
k k

2
k j j

j 0 j 0

VR a / a
= =

 
=  
 
∑ ∑        (2.19) 

 

where ajs are the coefficients of the moving average representation of each ARMA model and 

the variance is simply the variance of the Monte Carlo variance ratios. We calculate VRk up to 

lag 30 because the theoretical values are very close to their limits at k=30, see Table 1. 
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Table 2 Mean Squared Errors of variance ratios of the simulated processes 

 ARMA(i,j) Cochrane Bartlett Bartlett_adj1 Bartlett_adj2 Parzen Parzen_adj1 Parzen_adj2 Tukey Tukey_adj1 Tukey_adj2 QS QS_adj1 QS_adj2
White noise 0.16 0.13 0.16 0.16 0.10 0.12 0.12 0.15 0.19 0.18 0.20 0.27 0.26

(0,9) 0.04 0.12 0.12 0.12 0.10 0.10 0.10 0.13 0.13 0.13 0.16 0.16 0.16
(0,10) 0.04 0.12 0.12 0.12 0.10 0.10 0.10 0.13 0.13 0.13 0.16 0.16 0.16
(0,17) 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.10 0.10 0.10 0.13 0.13 0.13
(0,19) 0.07 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.12 0.12 0.12 0.14 0.14 0.14
(1,9) 0.18 0.11 0.15 0.15 0.16 0.20 0.20 0.14 0.18 0.18 0.11 0.16 0.15
(1,11) 0.05 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 0.10 0.11 0.11 0.13 0.14 0.14
(2,7) 0.09 0.09 0.10 0.10 0.11 0.13 0.12 0.10 0.11 0.11 0.10 0.11 0.11
(2,10) 0.04 0.11 0.12 0.11 0.10 0.10 0.10 0.12 0.12 0.12 0.15 0.15 0.15
(2,11) 0.04 0.11 0.11 0.11 0.10 0.10 0.10 0.12 0.12 0.12 0.15 0.15 0.15
(2,15) 0.06 0.12 0.12 0.12 0.11 0.12 0.12 0.13 0.14 0.14 0.15 0.16 0.16
(3,10) 0.05 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13
(3,11) 0.04 0.11 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.13 0.13 0.13 0.15 0.16 0.16
(4,7) 0.06 0.10 0.12 0.12 0.11 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.12 0.15 0.14
(4,18) 0.06 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.15 0.16 0.16 0.16 0.17 0.17
(5,10) 0.05 0.13 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16 0.15 0.17 0.17
(5,12) 0.06 0.13 0.14 0.14 0.13 0.14 0.14 0.15 0.16 0.16 0.16 0.18 0.18
(6,7) 0.04 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.14 0.13
(6,8) 0.05 0.03 0.04 0.04 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.06 0.06
(6,9) 0.06 0.11 0.13 0.12 0.13 0.14 0.14 0.13 0.15 0.14 0.13 0.15 0.15
(7,1) 0.05 0.11 0.13 0.13 0.11 0.12 0.12 0.12 0.14 0.14 0.13 0.16 0.15
(7,3) 0.05 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.14 0.15 0.15
(7,4) 0.05 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0.15 0.14
(8,2) 0.18 0.19 0.25 0.25 0.16 0.19 0.18 0.20 0.26 0.26 0.25 0.39 0.37
(8,3) 0.06 0.13 0.15 0.15 0.13 0.15 0.15 0.15 0.17 0.17 0.15 0.19 0.18
(9,1) 0.05 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.13 0.12 0.13 0.14 0.14
(9,3) 0.05 0.10 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.12 0.14 0.14
(9,8) 0.06 0.11 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.13 0.15 0.15 0.13 0.16 0.16
(10,3) 0.05 0.12 0.14 0.13 0.14 0.14 0.14 0.14 0.16 0.16 0.15 0.17 0.17
(10,6) 0.06 0.12 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.14 0.16 0.16
(11,5) 0.05 0.12 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.14 0.17 0.16
(11,6) 0.06 0.12 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.14 0.16 0.16
(12,2) 0.07 0.12 0.14 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.16 0.15 0.14 0.17 0.16
(12,4) 0.06 0.11 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.14 0.16 0.16
(12,7) 0.07 0.12 0.14 0.14 0.13 0.15 0.15 0.14 0.16 0.16 0.14 0.17 0.17
(12,8) 0.07 0.12 0.15 0.14 0.13 0.15 0.15 0.15 0.17 0.17 0.15 0.18 0.18
(19,3) 0.13 0.17 0.22 0.22 0.15 0.17 0.17 0.18 0.23 0.23 0.22 0.33 0.32

Ave 0.07 0.11 0.13 0.13 0.12 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.17 0.16  
Notes: This table shows the MSE (Mean Squared Error) through the 36 simulated 
models plus a white noise model which has the same variance as that of the art 
returns’. The squared biases are measured up to lag 30 and with respect to the 
theoretical values at each lag. The theoretical values of variance ratios are calculated 

by 
2

k k
2

k j j
j 0 j 0

VR a / a
= =

 
=  
 
∑ ∑ , where ajs are the coefficients of the moving average 

representation of each ARMA model. The variance of the point estimates at each lag is 
obtained from Monte Carlo simulations. The MSE is the average of sum of squared 
bias and variance. 
 

The two adjustments induce almost identical results in Table 2, based on MSE. We find that the 

Cochrane estimator outperforms the kernel estimators on average. The Cochrane estimator has 

negligible bias, although its variance is not the lowest, the Bartlett, the Parzen estimators and 

their adjusted forms and the standard Tukey-Hanning estimator have lower variance than the 

Cochrane method. However, because of the preferable bias property, we propose using the 

Cochrane method.  
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In the case of the random walk process it is striking that the Cochrane method is neither the best 

in terms of the squared bias, nor the variance; however the squared bias is zero up to five 

decimals. Investigating the random walk model11, all the estimators have very low bias, 

especially the Type 2 adjusted estimators, the Parzen and the Cochrane estimators. However, the 

variance is relatively high compared with the stationary processes, which is not surprising since 

the variance of the estimators grows with the size of the random walk component (see Cochrane, 

1988). It is interesting that none of the estimators can replicate the theoretical variance ratios 

around lag 6-10. Figure 8 shows the average squared bias functions of the Cochrane method and 

the Tukey kernel, the average is calculated for all models listed in Table 2. 

 

Figure 8 Average squared bias functions of the best and the worst models 
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11 The first difference of the random walk is the white noise which has been simulated. 
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Notes: shows the average squared bias function for the Cochrane (1988) procedure 
and the Tukey-Hanning kernel in Graph A and B respectively. The average is 
calculated of 36 simulated ARMA plus the random walk models with respect to the 
theoretical values at each lag. The theoretical values of variance ratios are calculated 

by 
= =

 
=  
 
∑ ∑

2
k k

2
k j j

j 0 j 0

VR a / a , where ajs are the coefficients of the moving average 

representation of each ARMA model. 
 

 
The Cochrane method performs the best, and the Tukey-Hanning kernel the worst from the 

bias point of view. However, as Figure 8 shows at lag 6-10 not even the best method in bias 

terms can replicate the theoretical values properly. All the squared bias functions are similar to 

the ones seen in Figure 8. The bias is almost negligible except around lag 6-10. This result holds 

for all the models through all the estimators. 

We find that in terms of MSE the Cochrane method performs best, thus later only this 

method will be applied. 

 

 

II.3.3. The size of the random walk component in US art auction prices (1875-2008) 

 

We choose the best model for describing art prices based on the R squares of regressions of 

art price variance ratios on simulated variance ratios. There are nine ARMA models out of the 36 
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simulated ones which can replicate the behavior of art price variance ratios. They are 

summarized in Table 3. 

 
Table 3 The estimated variance ratios 

k\ARMA(i,j)

VR stdev VR stdev VR stdev VR stdev VR stdev VR stdev VR stdev VRstdev VR stdev VR stdev
1 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
2 0.71 0.10 0.76 0.10 0.75 0.10 0.74 0.10 0.75 0.10 0.68 0.09 0.68 0.09 0.67 0.14 0.64 0.08 0.65 0.09
3 0.65 0.11 0.74 0.12 0.73 0.12 0.66 0.12 0.69 0.13 0.64 0.12 0.63 0.11 0.60 0.19 0.57 0.10 0.60 0.11
4 0.60 0.12 0.71 0.11 0.71 0.11 0.68 0.13 0.72 0.14 0.65 0.12 0.64 0.12 0.62 0.18 0.61 0.10 0.63 0.12
5 0.51 0.11 0.57 0.11 0.57 0.11 0.60 0.15 0.65 0.15 0.58 0.14 0.57 0.12 0.51 0.15 0.52 0.12 0.55 0.13
6 0.48 0.12 0.49 0.10 0.50 0.10 0.59 0.15 0.62 0.16 0.55 0.13 0.54 0.12 0.46 0.12 0.53 0.13 0.54 0.12
7 0.47 0.12 0.47 0.10 0.47 0.10 0.58 0.14 0.62 0.15 0.54 0.13 0.53 0.11 0.46 0.11 0.55 0.13 0.52 0.12
8 0.38 0.11 0.41 0.10 0.41 0.11 0.51 0.14 0.54 0.14 0.45 0.13 0.44 0.11 0.39 0.12 0.49 0.14 0.43 0.11
9 0.38 0.11 0.44 0.11 0.45 0.11 0.50 0.13 0.52 0.13 0.45 0.12 0.44 0.11 0.42 0.12 0.51 0.13 0.43 0.11
10 0.32 0.10 0.43 0.11 0.44 0.11 0.42 0.12 0.46 0.13 0.40 0.12 0.39 0.11 0.41 0.12 0.46 0.14 0.38 0.11
11 0.30 0.10 0.42 0.12 0.43 0.12 0.39 0.12 0.40 0.13 0.36 0.13 0.36 0.11 0.39 0.13 0.43 0.14 0.35 0.11
12 0.28 0.10 0.42 0.12 0.42 0.12 0.35 0.11 0.38 0.13 0.36 0.13 0.35 0.12 0.40 0.13 0.42 0.14 0.35 0.12
13 0.29 0.10 0.41 0.13 0.41 0.13 0.34 0.12 0.37 0.13 0.37 0.14 0.37 0.12 0.39 0.13 0.42 0.15 0.36 0.12
14 0.30 0.11 0.41 0.14 0.41 0.13 0.35 0.12 0.38 0.14 0.38 0.15 0.38 0.13 0.38 0.14 0.42 0.15 0.37 0.13
15 0.28 0.11 0.40 0.14 0.40 0.14 0.34 0.13 0.38 0.15 0.39 0.16 0.38 0.14 0.37 0.14 0.42 0.16 0.37 0.14
16 0.28 0.11 0.40 0.15 0.40 0.14 0.32 0.13 0.39 0.16 0.39 0.17 0.38 0.15 0.36 0.15 0.41 0.16 0.37 0.15
17 0.28 0.12 0.40 0.15 0.40 0.15 0.33 0.14 0.39 0.16 0.39 0.18 0.38 0.15 0.36 0.16 0.40 0.16 0.38 0.15
18 0.28 0.12 0.39 0.16 0.40 0.15 0.33 0.15 0.39 0.17 0.39 0.18 0.38 0.16 0.36 0.16 0.40 0.17 0.38 0.16
19 0.29 0.13 0.39 0.16 0.39 0.16 0.34 0.15 0.40 0.18 0.39 0.19 0.38 0.16 0.37 0.17 0.39 0.17 0.38 0.17
20 0.28 0.12 0.39 0.17 0.39 0.16 0.35 0.16 0.40 0.19 0.40 0.20 0.38 0.17 0.37 0.18 0.39 0.18 0.38 0.17
21 0.28 0.13 0.39 0.17 0.39 0.16 0.36 0.17 0.40 0.19 0.40 0.21 0.38 0.17 0.38 0.18 0.39 0.18 0.38 0.18
22 0.27 0.13 0.39 0.18 0.39 0.17 0.36 0.18 0.41 0.20 0.40 0.21 0.38 0.18 0.38 0.19 0.38 0.18 0.38 0.19
23 0.28 0.13 0.39 0.18 0.39 0.17 0.37 0.18 0.41 0.21 0.40 0.22 0.38 0.19 0.38 0.19 0.38 0.19 0.38 0.19
24 0.27 0.13 0.38 0.19 0.39 0.18 0.38 0.19 0.41 0.21 0.40 0.22 0.38 0.19 0.37 0.20 0.38 0.19 0.39 0.20
25 0.27 0.13 0.38 0.19 0.38 0.18 0.38 0.20 0.41 0.22 0.40 0.23 0.38 0.20 0.37 0.20 0.38 0.20 0.39 0.20
26 0.28 0.14 0.38 0.20 0.38 0.18 0.39 0.21 0.42 0.23 0.41 0.24 0.38 0.20 0.37 0.21 0.38 0.20 0.39 0.21
27 0.27 0.14 0.38 0.20 0.38 0.19 0.39 0.22 0.42 0.24 0.41 0.25 0.38 0.21 0.37 0.21 0.38 0.20 0.39 0.22
28 0.27 0.14 0.38 0.21 0.38 0.19 0.39 0.22 0.42 0.24 0.41 0.25 0.39 0.21 0.38 0.22 0.38 0.21 0.39 0.22
29 0.29 0.16 0.38 0.21 0.38 0.19 0.40 0.23 0.42 0.25 0.41 0.26 0.39 0.22 0.38 0.22 0.37 0.21 0.39 0.23
30 0.29 0.16 0.38 0.22 0.38 0.20 0.40 0.24 0.42 0.25 0.41 0.27 0.39 0.22 0.38 0.23 0.37 0.21 0.39 0.23

R² 0.93 0.970.96 0.97 0.98 0.95- 0.96 0.97 0.96

MMAGI (0,9) (0,10) (0,19) (3,10) (3,11)(1,11) (2,10) (2,11) (2,15)

 
Notes: This table shows the variance ratios (VR) and their standard deviation (stdev) of Art Price Index 
(API) and the nine simulated models which can replicate the behavior of the art index. In the last row the 
R²s can be found from the regressions of the API variance ratios on the variance ratios of the simulated 
models. The estimations are conducted by Cochrane’s (1988) method. 

 

The models in Table 3 can almost fully replicate the API variance ratios and they are 

statistically not different from the art price variance ratios. The best model is the ARMA(2,11) 

based on the R2s. The variance ratios of this model and the associated standard errors can be 

found in Figure 9. 
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Figure 9 Monte Carlo simulation of the best fitting ARMA model for describing art returns 
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Notes: This figure shows the variance ratios and associated Monte Carlo one-standard-
error-band of the simulated ARMA(2,11) model. The variance ratios of the Art Price 
Index are also drawn in the figure. The estimations are performed by Cochrane’s 
(1988) procedure. 

 

The variance ratios of the ARMA(2,11) model declines up to k=12 where it is 35%, in 

contrast with 28% which is the variance ratio of the API at the same lag; however, the difference 

is not significant.  

Care should be taken when interpreting the rejection of the random walk hypothesis as the 

rejection of efficient pricing. Lucas (1978) shows that the rational asset prices do not need to 

follow martingale sequence, of which the random walk is a special case. Therefore, it is not 

necessary to interpret the rejection of random walk as market inefficiency, although the results 

may be interpreted as a rejection of some economic model of efficient price formation. 

One can imagine an art market which is not perfectly frictionless and the prices differ from 

fundamental values as results of shocks. If the shocks have persistent effect on prices, for 

example because they follow an autoregressive process, it implies negative autocorrelations. This 

assumption has a theoretical counterpart on the stock market. Summers (1986) shows that stock 

prices not necessarily reflect rational valuations and they can take long swings from fundamental 

values; however, asset prices return to the fundamental value in the long run which generates 

negative autocorrelation in the returns. 

Why is the transitory component so important? Works of art are typical long run investments 

because of the huge transaction costs (up to 20-30% of the market value considering the buyer’s 
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and the seller’s premium) and low liquidity. Mean reversion in returns have a crucial impact on 

portfolio decision since long run investments may have time diversification effects. Samuelson 

(1963) shows that independent repeated games induce increasing variance measured in dollars. If 

prices are mean reverting, that is, showing negative autocorrelation in the long run, it is rational 

to invest more with long investment horizons because of time-diversification effects. On the 

other hand, if there is significant transitory component in asset prices, rational economic agents 

are reluctant to tie decision to current market valuations. An investment strategy that suggests 

buying when prices have dropped significantly and selling when prices have surged significantly, 

makes sense on a market where prices have a transitory component. 

Another possible explanation can be the overreaction of collectors as following DeBondt and 

Thaler (1985, 1987) Mei and Moses (2005) and Pesando and Shum (2007) point out. This 

property can be in relation with the stylistic risk described in Goetzmann (1993). If there is a 

shift in investors’ taste, it can cause large negative autocorrelations. Supposing a positive shock 

for a particular work of art (for example an artist attracting a large number of collectors after a 

successful exhibition), the demand increases dramatically and investors may overreact; however, 

when collectors focus on another work of art, valuation may drop significantly generating lower 

returns and negative autocorrelations in realized returns. 

Another interpretation for the temporary component in art prices, although it would induce 

positive autocorrelation, can be that experts who set the price estimates or investors who 

purchase the works of art, are subjected to ‘rule of thumb learning’, as they anchor their current 

valuations to the previous sales price (see Beggs and Graddy, 2005). 

 

 

II.4. Time varying components in the US auction prices 
 

We have reasons to assume that price formation of art works is not stationary or at least the 

random walk component should be more important as it is studied on the stock market. We 

check three possible structural breakpoints, 1935, 1945 and 1973. 

Before 1935 the data are sparse and this might have undesirable effects on our estimation. 

Mei and Moses (2002) argue that the lack of data points can induce spurious negative 

correlations in art returns. It is well-documented in the literature that asset prices follow different 
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processes in the pre- and in the post-World War II eras. Fama and French (1988), for example, 

measure a more significant stationary component in stock prices for the period before 1940. And 

finally, we investigate the post 1973 period because there is a significant change in the 

institutional background of the art market, as price estimates and their wide publication are 

introduced in 1973. Since then the major auction houses have provided a low and a high estimate 

of the value of each lot. Mei and Moses (2005) argue that these estimates have an economically 

and statistically important effect on art prices because auctioneers’ price estimates are biased 

upward and investors are credulous consistent with studies on stock markets. Higher high 

estimate results in higher sales price and generates lower future returns. They argue that upward 

bias is persistent over a period of 30 years because of agency problems and rational learning 

cannot eliminate it. 

 

Figure 10 Variance ratios (VR) of the Art Price Index for the period 1875-2008 and 1875-1934 
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Notes: This figure shows the variance ratios (VR) of the Art Price Index for the period 
1875-2008 and 1875-1934. The asymptotic one standard error band belongs to the 
VRs for the period 1875-1934. The estimations are performed by Cochrane’s (1988) 
procedure. The asymptotic standard errors are calculated by ( ) ( )= 0.5

VR VR* 4k / 3Tσ . 

 

Figure 10 shows the variance ratios up to lag 30 of art prices for the period of 1875-1934. We 

measure somewhat lower random walk component for the data excluding years after 1934; 

however, the difference is within two standard errors so statistically not significant. The variance 
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ratio declines up to lag 12 where it takes the value 22% which is six percentage points lower than 

the same measure for the longer times series. We can conclude that before 1935 art prices have 

the same characteristics as for the whole period. We have to point it out that the possible bias 

caused by sparse data before 1935 can drive the results for both sample periods. 

Frey and Pommerehne (1989) argue consistent with our results that up to World War II, 

superior knowledge of art, in particular expert knowledge of paintings, could have helped to 

achieve a higher return than someone who picked auctioned paintings simply by chance. 

Systematic winners could be those ones who can influence collector’s taste; however, there is no 

evidence of the existence of this capability. 

 

Figure 11 Variance ratios (VR) of the Art Price Index for the period 1875-2008 and 1935-2008 
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Notes: shows the variance ratios of the Art Price Index for the period 1875-2008 and 
1935-2008. The asymptotic two standard error band belongs to the variance ratios for 
the period 1875-2008. The estimations are performed by Cochrane’s (1988) 
procedure. The asymptotic standard errors are calculated by ( ) ( )= 0.5

VR VR* 4k / 3Tσ . 

 

Figure 11 shows that the art market has significantly higher random walk component after 

1935. Two explanations can be imagined: 

− the estimation before 1935 is not reliable because of sparse data in the Mei-Moses Fine 

Art Index but in this case the random walk component is biased downward for the full 

sample size. 



II. Random walk theory of US art prices 

 46 

− there is a structural change in the art market after World War II and it has a significant 

effect on the estimation for the period of 1935-2008. 

As the estimation is quite noisy, probably because of the small sample size, we cannot find a 

lag from which the variance ratio can be thought constant. The variance ratio has a minimum 

value of 61% at k=21 which is almost two standard errors from the same measure for the whole 

sample. A fairly good estimate for the weight of the random walk component is 70-75%. The 

associated standard errors are large; it is partly because of the small sample size and partly 

because of the large random walk component12. The magnitude of standard errors is too large for 

our results to be conclusive on random walk hypothesis; however, we can confirm that price 

formation is significantly different before and after 1935. 

Figure 12 shows the variance ratios at different lags for the period 1875-1944; extending the 

data by ten years does not change the extent of the random walk component. It is not 

significantly different either from the measure for the period of 1875-1934 or from the measure 

of the whole sample.  

                                                 
12 The asymptotic standard errors grow in the function of size of the random walk component since 

( ) ( )= 0.5
VR VR* 4k / 3Tσ . 
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Figure 12 Variance ratios (VR) of the Art Price Index for the period 1875-2008 and 1875-1944 
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Notes: This figure shows the variance ratios of the Art Price Index for the period 
1875-2008 and 1875-1944. The asymptotic one standard error band belongs to the 
variance ratios for the period 1875-2008. The estimations are performed by 
Cochrane’s (1988) procedure. The asymptotic standard errors are calculated by 

( ) ( )= 0.5
VR VR* 4k / 3Tσ . 

 
We perform the Cochrane estimator also for the period from 1945 to 2008 and find that the 

size of the random walk component is even larger than the one for the period from 1935 to 2008 

(see Figure 13). The past 64 years of the art prices are characterized by random walk process 

which means the weak-form efficiency of the art market cannot be rejected. 
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Figure 13 Variance ratios (VR) of the Art Price Index for the period 1875-2008 and 1945-2008 
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Notes: This figure shows the variance ratios of the Art Price Index for the period 
1875-2008 and 1945-2008. The asymptotic one standard error band belongs to the 
variance ratios for the period 1875-2008. The estimations are performed by 
Cochrane’s (1988) procedure. The asymptotic standard errors are calculated by 

( ) ( )= 0.5
VR VR* 4k / 3Tσ . 
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Figure 14 Variance ratios (VR) of the Art Price Index for the period 1875-2008 and 1875-1973 
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Notes: This figure shows the variance ratios of the Art Price Index for the period 
1875-2008 and 1875-1973. The asymptotic one standard error band belongs to the 
variance ratios for the period 1875-2008. The estimations are performed by 
Cochrane’s (1988) procedure. The asymptotic standard errors are calculated by 

( ) ( )= 0.5
VR VR* 4k / 3Tσ . 

 
Figure 15 Variance ratios (VR) of the Art Price Index for the period 1875-2008 and 1973-2008 
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Notes: This figure shows the variance ratios of the Art Price Index for the period 
1875-2008 and 1973-2008. The asymptotic one standard error band belongs to the 
variance ratios for the period 1875-2008. The estimations are performed by 
Cochrane’s (1988) procedure. The asymptotic standard errors are calculated by 

( ) ( )= 0.5
VR VR* 4k / 3Tσ . 



II. Random walk theory of US art prices 

 50 

 

Finally, we check the last possible structural breakpoint: 1973. Figure 14 shows that the 

estimation excluding the post-1973 period almost coincides with the estimation for the whole 

sample. 

The last 36 years of the art market can be described by random walk hypothesis (see Figure 

15). The variance ratio does not decline below unity, so we can conclude that weak-form of 

market efficiency has been held since at least 1973. 

It is hard to detect the year from which the market becomes efficient as at least since 1945 we 

cannot reject the random walk hypothesis. The size of the random walk component increases 

with the starting year of our analysis: the later we start, the larger the random walk component is. 

The smaller permanent component before 1935 can be due to poor data quality since if we 

include the years before 1935, no matter when we finish our analysis, the results are very similar. 

The introduction of price estimates in 1973 does not cause inefficiency in the art market; 

however, we know the estimates are biased. One can say that despite the biased estimates more 

investors have been attracted to the market. One of the aims of the launch of price estimates was 

just the attraction of small individual collectors. So we believe, although the price estimates are 

biased, they did help to establish an efficient market by flooding it with new participants. 

Besides this factor, there are many reasons why the market changes in the post-war era. Before 

World War II the art market was dominated by a number of rich nobles and tycoons who 

collected works of art and some art dealers. In the post-war era, along with the spread of open-

economies and globalization, the market became more accessible to small investors. 

Care should be taken interpreting our results for the whole US art market; however, Candela 

and Scorcu (2001) investigate the dealers’ market and find that the prices are non-stationary, 

they are integrated of order one, which is not contradictory to our findings, at least not from 

1945. On the other hand, we have to note based on Candela and Scorcu (2001) that prices are 

more unstable on the auction market because collectors might be driven by euphoria causing 

aggressive bidding and winners’ course. The severe price differences between the two markets 

might be eliminated by arbitrage transactions by dealers on both markets. If we analyze the 

prices of both markets sequentially, there is a casual link from the auction market to the dealers’ 

market as auction prices represent a benchmark for galleries (see Candela and Scorcu, 2001). As 

another point of view, Hutter et al. (2007) find that the aggregate price level of the dealers’ 
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market is higher than that of the auction market in contemporary arts. The yearly price 

developments show similar upward patterns for both dealer and auction markets, but dealer 

prices are stickier in their downward movements. 

 

 

II.5. Concluding remarks on the pricing of the US art auctions 
 

We find that in our sample period of 1875-2008, the US art prices follow neither a pure 

random walk, nor a pure stationary process. The Cochrane (1988) variance ratio declines up to 

lag 12 where it takes the value of 28% which is more than two standard errors from unity and 

zero so we can reject either a null hypothesis of pure random walk or a null of pure stationary 

process. Based on the studied ARMA processes, art returns are closest to an ARMA(2,11) on 

which art prices would contain a 35% random walk component and a 65% stationary component. 

We identify structural breakpoints in our data testing 1935, 1945 and 1973. Before 1935 the 

RSR estimation of Mei Moses Fine Art Index is based only on a few data points which can result 

in spurious negative autocorrelation (see Mei and Moses, 2002). The choice of 1945 as the 

starting date of the post-war era is an obviously possible structural breakpoint, which is 

commonly used in the literature. Finally, we choose 1973 because of the introduction of price 

estimates. Mei and Moses (2005) argue that these estimates are upward biased; therefore, they 

potentially influence the art price formation. If we exclude the first 60 years from our data, the 

random walk hypothesis cannot be rejected. The first 60 years of the dataset; however, exhibit 

similar result to the one obtained for the whole sample period. There is no significant difference 

between our results, if we choose 1935, 1945 or 1973 as the starting point of our estimates. If we 

choose 1935 as the starting date, the random walk component is approximately 75%, on which 

we cannot reject the random walk hypothesis. If we start our test with 1945 or 1973, we obtain 

an even higher random walk component; however, the standard errors are much higher, partly 

because of the higher random walk component, and partly because of the smaller sample size. 

These estimations are statistically not different, and based on none of them can we reject the null 

hypothesis of random walk. 

The significant difference of art price formation before and after 1935 has many possible 

causes. One is that the art market has experienced institutional changes since 1935. Along with 
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globalization and the introduction of price estimates, the market expanded and, new investors 

appeared, so the structural change is an established explanation. The other cause can be the 

unreliable price estimates in the RSR regressions before 1935 which cause spurious negative 

autocorrelation in art returns and therefore smaller variance ratios. Summarizing the results, the 

below statements can be drawn: 

• Based on mean square errors, for estimating the variance ratio of the art market, the 

Cochrane (1988) method is the optimal. 

• The US art prices have large stationary component between 1875 and 2008; this 

component is responsible for the 72% of the variance of the returns, on which the 

random walk of art prices can be rejected. 

• The components of the US art prices are time varying. Since 1935 or 1945 the weak-

form efficiency of the US art market cannot be rejected; however, the efficiency of 

periods prior to that is violated due to the sparse data and the social and economic 

circumstances of the pre-World War II era. The efficiency of the US art market is not 

violated in the period 1973-2008; nevertheless, since 1973 auction houses have 

published upward biased price estimates. 
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III. 
Wine as an alternative investment 

 

We analyze fine wines as financial assets using Liv-ex indexes. The weak-form efficiency 

tests based on ARMA spectral estimation show mixed results. The efficiency cannot be rejected 

for a typical wine portfolio, but for others. The inefficiency could provide arbitrage 

opportunities; however, this result is not supported by asset pricing tests. Masterpieces – luxury 

wines – show no significant performance over the broader fine wine market. Investment grade 

wines have a significant role in portfolio diversification and are proved to be safe havens during 

recessions because of the studied low correlation with the stock market and the long run 

independence from the stock market. 

 

 

III.1. Introduction to fine wine market 
 

The opportunities of modern investments are continuously broadening. Newer and newer 

alternative investments are being sought which are ready to be invested in and held along with 

the known instruments, and which provide risk reducing opportunities. Investment in fine wines 

is good alternative to traditional investments and it has been flourishing recently. The Liv-ex 

(London International Vintners Exchange) estimates three billion dollars as being the global fine 

wine market in 2009, which is three times the volume of 2004. The Liv-ex indexes have been 

also published on Bloomberg and they are known as industry standards. 

We investigate fine wines as traditional financial assets using the Liv-ex fine wine index 

family, which includes four indexes: the Liv-ex 100 and 500 (based on the 100 and 500 most 

sought-after fine wines, respectively), the Claret Chip (based on the top-rated Bordeaux First 
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Growths), and the Investables (mimicking a typical fine wine portfolio). As a first step, the 

weak-form efficiency of the fine wine market is tested. We apply variance ratio tests estimating 

autoregressive moving average (ARMA) spectral density, and find that the Investables exhibits 

random walk, thus the weak-form efficiency cannot be rejected. On the other hand, based on the 

other indexes we reject the nullhypothesis; however, we have to note that the history of these 

series is significantly shorter than that of the Investables index. The rejection of the weak-form 

efficiency implies that there can be arbitrage opportunities; however asset pricing tests do not 

support this result. The CAPM and the Fama-French regressions show that there is no significant 

abnormal return and wine premium exhibits low correlations with the returns of the CRSP value-

weighted index. This result shed some light on the role of wine investment in portfolio 

diversification; that is, adding fine wines to a pure stock portfolio can reduce overall portfolio 

risk. In addition, in favor of holding fine wines in a portfolio, we find that even the long run 

relationship between wine and stock market returns can be rejected using Johansen (1991) 

cointegration tests. 

Similarly to other collectibles, wine market experts frequently recommend to their clients to 

invest in “masterpieces”; that is, in the most sought-after, First Growth wines. When considering 

expensive pieces of art, discerning whether or not the most costly examples under or outperform 

the market as a whole, is a common topic of study. Therefore, we measure the performance of 

the most expensive wines using the Claret Chip index. The Sharpe ratios show that the most 

expensive fine wines underperform the others in the period of January 2004 – February 2010. If 

we focus on this issue in an asset pricing setting, we can conclude that none of the wine indexes 

show significant abnormal performance, thus the “wine masterpieces” are not favored with 

respect to their cheaper counterparts. In addition, if we apply a single-factor model capturing the 

market movements of the fine wine market by the Liv-ex 500, which is the broadest wine index 

in the Liv-ex family, none of the subindexes exhibit significant performance confirming the 

results derived under the asset pricing frameworks. Our results concerning the “wine masters” 

are in accordance with the findings of Fogarty (2006) on the Australian market: the most 

expensive wines, rated as Exceptional or Outstanding on the Langton’s scale, have the highest 

rate of return with the highest risk. However, they are variance with Burton and Jacobsen (2001) 

who argue the most expensive Bordeaux reds have favorable risk-return characteristic over the 
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general market, and partly at variance with Jaeger (1981) who finds the least expensive red 

Bordeaux and California Cabernet wines have higher returns and higher risk. 

 

 

III.1.1. The market for wines 

 

Wine market studies mainly concentrate on wine price formation, investigating the impact of 

weather conditions (e.g. frost, hail, rainfall, temperature), sensory variables (e.g. taste, texture, 

odor), label characteristics (e.g. vintage, chateaux, bottle size, color) and wine rating from a 

leading critic (e.g. Robert Parker, Jancis Robinson, Wine Spectator points), see e.g. Di Vittorio 

and Ginsburgh (1995) and Ashenfelter et al. (1995), Combris et al. (1997). Wine rating, 

especially the Robert Parker points, is an important determinant of wine prices (see Jones and 

Storchmann, 2001; Cardebat and Figuet, 2004). Robert Parker rating points assign a score to 

Bordeaux wines between 0 and 100. Those wines are eligible for insertion in the Liv-ex indexes 

which obtain a sufficiently high score. Fogarty (2007) argues that good vintages in which it is 

worth investing can be discovered in advance, because the weather conditions and the wine 

rating are known before bottling. 

On the other hand, several papers assessing wine returns with respect to the risk-free rate or 

stock market returns; however, only a few take the risk into account as well. Literature on wine 

returns shows mixed results. Krasker (1979) finds no evidence for risk premium over the period 

of 1973-1977 studying Bordeaux and California Cabernet Sauvignon wines. This is in contrast to 

Jaeger (1981) who finds a risk premium in excess of 12%; however, Jaeger estimates the wine 

storage costs significantly lower than Krasker. Weil (1993) reports wine returns of approx. 9.5% 

which can be up to 11% if the portfolio only contains Bordeaux wines over the period of 1980-

1982; however, these returns are also significantly lower than the returns of NYSE stocks over 

the same period. Fogarty (2006) finds that the return to storing premium Australian wine is 

probably superior to the return to Bordeaux wine during the period 1989Q4 to 2000Q4. Sanning 

et al. (2007) shows on theoretical basis that wine investments should return at least as much as 

equity investments, and in some cases even more, all of which is consistent with the findings of 

Jaeger (1981), though not with Weil (1993) and Krasker (1979). On the other hand, theoretically 
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a high rate of return can be supported by the fact that young wines are considered unpleasant to 

consume, so there is an incentive to buy new wines and store them (Ashenfelter et al., 1995). 

Fogarty (2007) argues that these studies understate the role of wine as an investment vehicle 

because they rely on analysis of broad wine market indexes; nevertheless, typical wine investors 

hold only high-end wines produced in the best vintages. A study that includes all the vintages 

biases downward the return of a typical wine investor. 

Obviously, storage and insurance cost can be high and trading is also more expensive than on 

the capital markets. In the UK and Australia, buyer’s premium for a bottle of wine bought on an 

auction can be as high as 15%, but it is not less than 10%; seller’s premium is at least 10% 

(Fogarty, 2007). On the other hand, for example in the UK and in Australia, the wine investment 

is not taxed contrary to other traditional financial assets such as equities and bonds and the tax 

benefit is about the same order of magnitude as the extra trading and the storage costs. 

Concerning the wine market efficiency, Ashenfelter et al. (1995) argue that there are active 

markets for both young and mature wines; similar to the stock market where there are markets 

for new issues and a secondary market. Surprisingly, the weather conditions which determine the 

quality of the vintage play no role of setting the price of new wines. Generally, bad vintages are 

overpriced and good vintages are underpriced when they are young. This phenomenon takes up 

to ten years to vanish following the vintage. Rational buyers should avoid bad vintages and 

concentrate only good vintages if they aim to store wines as an investment. Ashenfelter et al. 

(1995) state that the market for old vintages is relatively efficient; however, the market for new 

wines is very inefficient. 

The index methodology applied in wine market studies can be divided into three categories: 

hedonic price index (see e.g., Combris et al., 1997; Di Vittorio and Ginsburgh, 1995, Fogarty, 

2006), repeat sales index (see e.g., Sanning et al., 2007, Masset et al., 2010) and a composite 

index by selecting a set of items whose prices are measured. The latter index methodology 

requires high market liquidity. In the case of Liv-ex indexes, an organized wine market provides 

transaction data; therefore, index estimation is not necessary and they can be compiled by simply 

assessing the prices of the components at the end of each month. Trading costs on the Liv-ex 

exchange is much cheaper than on OTC markets for wines; they offer 2.75% commission for 

associate members and 2% for full members with a fix cost of GBP 500 and 1,500 per annum, 

respectively. The tax benefit, which is currently 18% for individuals with over GBP 10,100 
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realized capital gains in the UK (tax year 2009-2010), amply more than compensates for the 

higher trading costs. On the other hand, a wine investor faces relative illiquidity with respect to 

traditional financial assets and short sale constraints which obviously generates significant costs, 

thus we do not calculate with the tax benefit analyzing the wine returns. 

 

 

III.2. Wine market data 
 

We use the Liv-ex index family which includes four wine indexes calculated on Liv-ex 

transaction data. The index methodology presented in this section is based on Liv-ex index 

descriptions. 

The Liv-ex 100 Fine Wine Index, which is calculated monthly and available from July 2001, 

follows the price movement of 100 of the most sought-after fine wines with strong secondary 

market. The index consists of mainly red Bordeaux wines which have a 91.33% weight as of 

January 2009; however, it also considers Bordeaux white wines and other regions such as 

Burgundy, the Rhone, Champagne and Italy. The index is based on Liv-ex Mid Prices and 

weighted to account for original production levels and the weights are decreasing as the wine 

ages. In this way the weighting captures the impact of each component on the overall market in a 

similar manner as the value-weighted index calculation in the cases of stocks. Wines inserted in 

the index, have to hold a rating of 95-point or above and attract a sufficiently liquid market on 

Liv-ex. Recent vintages traded on En Primeur market are excluded, only bottled wines which are 

physically delivered in the UK are eligible. Index revision is scheduled every quarter and 

conducting by the valuation committee. When the wine is 25-years old, it is removed from the 

index as the liquidity vanishes due to the low quantity available. 

To ensure robustness, the Mid Price is calculated by the average of the current highest bid 

price and the lowest offer price on the Liv-ex trading platform. If a transaction was executed on 

Liv-ex within the last 30-days and the transaction price is between the bid-ask spread, then it is 

used as the Mid Price. Each price which is used for the index calculation is verified by the 

valuation committee. 

The Liv-ex 500 Fine Wine Index, which is available from January 2001, is a price weighted 

index. This index is the widest in the Liv-ex family aiming to represent the whole wine market. 
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Contrary to the Liv-ex 100, any commonly traded wine is eligible, thus popular Bordeaux wines 

that are excluded from the more stringent Liv-ex 100 criteria are included. Most wines in the 

index are from Bordeaux which is a current state of the market; although, wines from Burgundy, 

the Rhone, Champagne, Port, Italy and the New World are also eligible. Only the most recent 

vintages are included (nine in the case of red Bordeaux, five for all other regions). The 2007 

vintage is currently the newest; the 2008s are scheduled to be included in January 2011 which is 

also the case for the other three indexes. This index reflects the performance of a general 

merchant’s stock. The Liv-ex 500 Fine Wine Index is based on the Current Best List Price (the 

cheapest) of the last 30 days for each component. Liv-ex collects data on listings of its members 

and even of the wider market on a regular basis, meaning it has access to the most up-to-date 

prices available. The valuation committee annually selects the eligible wines to best reflect the 

broader wine market. The components are changed in January adding the most recent vintage 

and removing the oldest one. There is no minimum rating points required; however, the included 

wines have to attract a strong secondary market. 

The Fine Wine Investables Index in the Liv-ex family tracks the performance of a typical 

wine investment portfolio. The index components include only Bordeaux red wines from the 

most acknowledged 24 chateaux. Wines are included if they are from the last 15 vintages; 

however, strong vintages qualify which are post-1982. The top eight chateaux – the five First 

Growths13, Ausone, Cheval Blanc and Petrus – must reach at least 90 points via Robert Parker, 

while the others need 95 points. They must also be physically available in the UK market, so En 

Primeurs are excluded; vintages are added upon physical availability each July. The index is 

price weighted and calculated by Liv-ex Mid Prices with some adjustments: reduced weights 

applied if a vintage reaches 15 years; and in the case of Petrus and Ausone, because of low 

production levels. However, Liv-ex has been calculating Mid Prices for selected wines from 

2001, the index is back-filed to January 1988. Component prices from the pre-Mid Price era are 

based on historical prices which are collected from leading fine wine dealers. 

The Liv-ex Claret Chip Index is constructed of the most expensive, top-rated Bordeaux First 

Growths only wines. The index is price weighted using Liv-ex Mid Price and calculated weekly. 

                                                 
13 This classification is prepared for the 1855 Exposition Universelle de Paris. Bordeaux Wine Official 
Classification of 1855of classify the best Bordeaux wines. The best of the best wines are assigned to Premier Cru, 
which originally contains only four wines, Château Latour, Château Lafite Rothschild, Château Margaux and 
Château Haut-Brion. The list remained unchanged until finally Mouton Rothschild was promoted to Premier Cru 
status in 1973. 
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It includes only physically available, less than 15 years old Bordeaux Left Bank First Growths 

wines (no En Primeur) which have an in-bottle score of 95 or above from Robert Parker. The 

index components are reviewed according to the qualifying criteria every six months in 

December and June. (A more detailed index methodology can be found on the Liv-ex website.) 

Besides the Liv-ex indexes we use data series from the Global Financial Data. We change the 

GBP denominated indexes at the monthly GBP/USD exchange rate and deflate with the US CPI. 

The monthly risk-free rate and stock market data are obtained from CRSP database. 

 

 

III.3. Wine market efficiency 
 

We investigate the efficiency of wine market in three contexts. First of all, the weak-form 

efficiency is tested using variance ratio tests. Secondly, we test the CAPM (Sharpe, 1964) and 

the Fama and French (1996) three-factor model. Finally, we examine the under/outperformance 

of masterpieces. 

 

 

III.3.1. Weak-form efficiency of the wine market 

 

We apply two unit root tests, the Augmented Dickey-Fuller (1979) (ADF) and the Phillips-

Perron (1988) (PP) tests on the four real USD denominated Liv-ex indexes. We deflate the 

indexes with the US CPI to filter our data of possible unit root in the CPI and then take the 

logarithm of wine prices. Cheung and Lai (1997) show that the PP test is more powerful than the 

ADF. Elliott et al. (1996) and Dufour and King (1991) show that local GLS detrending of the 

data yields substantial power gains. Therefore, we apply the GLS detrending in conjunction with 

an autoregressive spectral density estimator at frequency zero to the PP tests to enjoy the non-

negligible size and power gains which is motivated by the findings of Perron and Ng (1998). 

They show that unit root tests which apply spectral density estimation at frequency zero, gain 

power if autoregressive spectral estimation is used instead of standard kernel estimates. 

Furthermore, Ng and Perron (2001) show that the modified AIC (Akaike Information Criterion) 
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leads to substantial size improvements over standard information criteria in all the unit root tests 

considered, thus we use it for lag selection. We include intercept and trend as well in the ADF 

test equations as we find that there is a significant trend in each series. Thus, we apply ADF test 

with linear trend and constant. The PP test is also run on the GLS detrended data with AR 

spectral density estimation and modified AIC lag selection. 

Table 4 reports the p-values of the unit root tests. We find that the unit root nullhypothesis 

cannot be rejected in none of the cases but the Liv-ex Investables if the PP test is applied at 

conventional significance levels. 

 
Table 4 Unit root tests of the Liv-ex indexes 

ADF PP No. of obs.

Liv-ex 100 0.379 0.672 104

Liv-ex 500 0.510 0.285 110

Liv-ex Investables 0.137 0.038 266

Liv-ex Claret Chip 0.559 0.740 74  

Notes: This table shows the p-values of the Augmented Dickey-Fuller (ADF) and the 
Phillips-Perron (PP) unit root tests of each Liv-ex index. 

 

Based on the unit root tests, the weak-form efficiency of the wine market cannot be rejected; 

however, we have to note that these tests have low power against particular alternative 

hypothesis. The most interesting alternative hypothesis in our point of view would be a process 

which has a random walk and a stationary component as well. Poterba and Summers (1987) 

propose choosing 60% significance level for one who wants to minimize the sum of Type I and 

Type II errors and if we accept this suggestions, our results are not conclusive on the 

nullhypothesis. Based on ADF tests, the random walk hypothesis can be rejected only in the 

cases of Liv-ex 100 and the Liv-ex Investables indexes at 60% level, while the PP test rejects the 

Liv-ex 500 and the Investables.  

This finding motivates the thorough study of the components of wine prices. It is possible that 

unit root tests are not at fault when they are unable to reject the nullhypothesis because there is 

indeed a random walk component in wine prices; however, they are not conclusive in particular 

alternative hypothesis of random walk with stationary component. 

Beveridge and Nelson (1981) prove that every first-difference stationary process can be 

decomposed to a pure random walk and to a stationary process. Asset returns are considered 

stationary in literature so we applied the same tests as in Table 4 on the logreturns of the Liv-ex 
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indexes and find that they are indeed stationary. Cochrane (1988) shows that the size of the 

random walk component can be measured by variance ratio which is the variance of the first 

difference of the random walk component to the variance of wine returns; that is, the variance of 

the first difference of log wine prices. He shows that the variance of the first difference of the 

random walk component is equal to the spectral density of the returns at frequency zero; 

therefore, we estimate the spectral density using autoregressive moving average (ARMA) 

estimator. A pure random walk process exhibits unit variance ratio, that of a pure stationary 

process declines to zero and a process with both stationary and random walk components has 

variance ratio between zero and unity in the case of negative autocorrelation and variance ratio 

above unity in the case of positive autocorrelation. 

Let represent the following ARMA process the wine returns (r t), i.e. the first difference of the 

log wine prices (∆Pt)  

 

 t t 1 t 1 2 t 2 p t p t 1 t 1 2 t 2 q t q
ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆP r P P ... P ...∆ α ∆ α ∆ β ∆ ε β ε β ε β ε− − − − − −= = + + + + + + .  (3.1) 

 

In this case, the ARMA spectral estimator of the frequency zero spectrum is 
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where 2ˆ εσ  is the residual variance (see e.g., Gray and Woodward, 1986), thus the variance ratio is  
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2
P∆σ  is the variance of r t (see Cochrane, 1988). We calculate the standard errors of the 

ARMA spectral density estimator by the delta method (see e.g., Greene, 2002, pp. 70); that is, let  
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the vector of estimated parameters of ARMA regression in Eq. (3.1) and  
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is the variance of ( )ˆf b  which is in our case the zero spectrum. 

We estimate different ARMA processes on the return of wine indexes and select the best 

fitting models based on the Schwarz information criterion (SIC) conditional the Q-statistics of 

the residuals show no autocorrelation. The best two models for each index can be seen in Table 

5. 

 

Table 5 ARMA spectral density estimation of wine returns 

adj R² SIC AR(1) AR(2) AR(3) MA(1) MA(2) MA(3) MA(4) MA(5) MA(6) VR
0.190 -3.517 0.339 0.214 0.008 0.004 4.193 1.963

(0.001) (0.032)
0.289 -3.389 -0.462 -0.509 -0.772 0.803 1.169 1.411 0.567 0.572 0.352 0.007 0.002 3.398 0.805

(0.041) (0.000) (0.000) (0.001) (0.000) (0.000) (0.003) (0.001) (0.005)
0.092 -4.130 0.239 0.232 0.003 0.001 3.270 0.738

0.014 0.017
0.138 -3.980 -1.076 -0.604 1.325 1.128 0.617 0.584 0.365 0.409 0.003 0.001 3.558 1.001

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.003) 0.004 0.036 (0.001)
0.210 -3.031 0.320 0.265 0.015 0.004 7.063 1.743

0.007 0.026
0.297 -3.016 -0.252 -0.297 0.370 0.657 0.974 0.011 0.005 5.362 2.460

(0.032) (0.013) (0.003) (0.000) (0.000)
0.020 -3.319 0.211 0.003 0.001 1.067 0.163

0.001
0.086 -3.316 1.458 -1.099 0.185-1.317 0.981 0.004 0.001 1.319 0.242

(0.000) (0.000) (0.003) (0.000) (0.000)

Liv-ex 
Investables

Liv-ex 
Claret Chip

Liv-ex 500

Liv-ex 100

0f 0( f )σ (VR )σ

 

Notes: This table represents the two best fitting estimated ARMA processes for each 
wine index. The adjusted R2 and the Schwarz information criterion (SIC) are presented 
in the first two columns, then the ARMA parameters and their associated standard 
errors can be found. In the last four columns the zero spectrums and the variance ratios 
(VR) and their standard errors are shown. 

 

We apply the spectral density estimation described in Eq. (3.2) for the selected models. Lo 

and MacKinlay (1988) show that the variance ratio is asymptotically normally distributed under 

the H0 of random walk. As the variance ratios are more than two standard errors from zero, we 

can reject a nullhypothesis of pure stationary process. There are different views about the 

relation of random walk hypothesis to the efficient market hypothesis. Early studies, most 

prominently Fama (1965) argues that efficient markets are associated with random walk in asset 
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prices. Contrary to the random walk hypothesis, Keim and Stambaugh (1986), Campbell (1987), 

French et al. (1987), Campbell and Shiller (1988) and Lo and MacKinlay (1988) find 

predictability in asset returns. Fama and French (1988) argue that mean reversion or stationary 

component in asset prices is not necessary related to irrationality but that there are shocks to the 

expected returns which are independent of the rational forecasts of dividends; that is, the shock 

has no long-term effect on asset prices. Such a shock causes slowly-decaying component in stock 

prices and long-term negative autocorrelation in stock returns since the shock to the expected 

returns must be offset by the opposite adjustment of the market prices. On the other hand, 

DeBondt and Thaler (1985) state that the mean reversion in stock prices is a result of investors’ 

overreaction. 

Our results in Table 5 show that a nullhypothesis of pure stationary process can be rejected at 

any usual significance level since the variance ratios are more than two standard errors from zero 

in each case. The standard errors are relatively large because of the presence of large random 

walk component (see Cochrane, 1988). The two models on Liv-ex 100 index returns show mixed 

results on a nullhypothesis of a pure random walk model since the AR(2) model cannot reject the 

H0; however, based on the ARMA(3,6) we can reject it as the VR is more than two standard 

errors from unity. We have to note that the second model is more accurate as both its adjusted R2 

and the SIC are preferable. As the VR of the latter model is well above unity, the Liv-ex 100 

wine returns exhibit positive autocorrelation over long horizons. The VRs of the Liv-ex 500 are 

significantly higher than unity based on both models showing positive autocorrelation. The two 

calculated VRs show different results for the Claret Chip index, as based on the AR(2) model, 

the returns are positively correlated; however, the random walk of the most prestigious Bordeaux 

wine prices cannot be rejected based on the ARMA(3,2) model. Finally, the random walk 

hypothesis of the Liv-ex Investables Index cannot be rejected based on both models. We have to 

note that the Liv-ex Investables Index has the longest history, thus the ARMA modeling is the 

most precise in this case; the ARMA models for the other indexes are based on relatively short 

time series. The Investables Index looks back more than twenty years, thus it is more useful to 

judge whether or not wine prices follow a random walk. The positive autocorrelation; that is, 

along with that, the rejection of the random walk hypothesis in the cases of the other indexes can 

be due to the relative illiquidity of Bordeaux wines. Lo and MacKinlay (1988) find positive 

autocorrelation in the US stock returns and provide an explanation for that. They argue that the 
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positive autocorrelation is mainly a property of small capitalization stocks because they are not 

traded continuously. One can imagine that there is a normal return of Bordeaux wines in return 

for their risk; that is, there is a common or market factor which generates a return with positive 

expected value. If there is a day when a certain wine is not traded, the return of that day, which 

has a positive expected value is accumulated to the return of the next day when the wine is back 

on the market generating autocorrelated returns. Lo and MacKinlay show that a 50% probability 

of non-trading on a certain day causes only 17% autocorrelation in weekly returns. If we assume 

that a process has a first-order autocorrelation of 17% and zero at higher lags, the variance ratio 

is higher by 37% compared to that of a pure random walk process. As we use monthly returns 

and not weekly, the impact of non-trading is less significant since it is not so likely that a certain 

type of wine does not appear on the market for a month. And even if it is the case that non-

trading causes positive autocorrelation in wine returns, it cannot explain a variance ratio well 

above unity.  

Another, probably more possible explanation for positive autocorrelation can be that the 

market for new wines is not efficient. However, since the weather conditions determine the 

quality of the vintage in advance, it has no impact on setting the price of new wines which results 

in underpricing in the cases of good vintages and overpricing in the cases of bad vintages (see 

Ashenfelter et al., 1995). Fogarty (2007) argues that prices of collectibles do not depend on the 

manufacturing costs once they appear on the secondary market; however, the pricing on primary 

market is strongly related to the manufacturing costs neglecting the effect of the vintage. This 

pricing fad takes up to ten years to vanish. Liv-ex holds only good vintages in the indexes and 

holding them for a maximum of 20-25 years as only these wines attract sufficiently liquid 

secondary market. Considering that a minimum of 40% of the eligible wines are less than 10 

years old and these wines are underpriced as Ashenfelter et al. (1995) argue, it is not striking to 

see significant positive autocorrelation in wine returns causing variance ratios above unity. If the 

market of mature wines is efficient, showing no autocorrelation in wine returns, and that of 

young wines is inefficient, resulting in positive autocorrelation, the wine returns for the whole 

market will exhibit positive autocorrelation as we find in the case of Liv-ex 100, 500 and Claret 

Chip indexes. Another possible explanation for the experienced inefficiency jointly with the 

previous one can be the short sale constraints. Investors can go short only on those wines which 

are held by them; there is no derivative asset which can be sold. Not allowing short sales powers 
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the positive autocorrelation since selling the overpriced wines would result in negative 

autocorrelation. 

On the other hand, in favor of our results, Jovanovic (2007) argues that rational bubbles 

frequently occurs on the markets of non-renewable resources such as high-end wines, which 

cause continuous price increase in the long run, thus positive autocorrelation in the returns. 

 

 

III.3.2. The performance of the wine market 

 

The efficiency can be investigated from another point of view; equilibrium models suggest 

that assets should return according to their priced risks. In a single factor setting there is only one 

priced risk factor: the market risk. Fama and French (1996) argue that the CAPM is not able to 

fully describe the stock returns and show that besides the market risk, there are two other risk 

factors, namely the small firm (SMB) and the relative distress (HML) premia. Following Mei 

and Moses (2005) and Sanning et al. (2007) we apply the CAPM and the Fama-French three-

factor model on wine returns and investigate the significance of the Jensen (1968) alphas.  
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Table 6 Equlibrium models on wine returns 

adj R² C p Rm-Rf p SMB p HML p E( r ) σ( r ) S
0.106 0.008 0.183 0.324 0.124
0.138 0.008 0.132 0.360 0.106 -0.003 0.045 0.003 0.109
0.022 0.007 0.083 0.115 0.325
0.039 0.007 0.073 0.147 0.226 -0.002 0.123 0.001 0.191
0.162 0.009 0.260 0.525 0.076
0.189 0.010 0.207 0.621 0.066 -0.006 0.035 0.001 0.637
0.003 0.006 0.120 0.089 0.456
0.011 0.006 0.156 0.131 0.304 -0.001 0.145 0.001 0.296

CRSP value-
weighted

0.527 4.363 0.121

adj R² C p Rm-Rf p SMB p HML p E( r ) σ( r ) S
0.203 0.007 0.304 0.509 0.054
0.240 0.008 0.224 0.625 0.036 -0.006 0.025 0.000 0.958
0.121 0.006 0.237 0.277 0.036
0.189 0.006 0.151 0.379 0.006 -0.005 0.004 0.000 0.970
0.162 0.009 0.260 0.525 0.076
0.189 0.010 0.207 0.621 0.066 -0.006 0.035 0.001 0.637
0.199 0.007 0.274 0.466 0.049
0.231 0.008 0.197 0.572 0.031 -0.005 0.029 0.000 0.980

CRSP value-
weighted

0.150 4.620 0.032

Panel A - full sample

Liv-ex 100 0.846 4.562 0.185

Liv-ex 500 0.689 3.189 0.216

Liv-ex Claret Chip 1.009 5.824 0.173

Liv-ex Investables 0.631 4.653 0.136

Panel B - Jan. 2004 - Feb. 2010

Liv-ex 100 0.809 5.084 0.159

Liv-ex 500 0.810 3.563 0.227

Liv-ex Claret Chip 1.009 5.824 0.173

Liv-ex Investables 0.783 4.698 0.167

 

Notes: This table shows the results of the CAPM and the Fama-French three-factor 
models for the four wine indexes for the full sample in Panel A and for the period 
January 2004 – February 2010 in Panel B. The parameters are estimated by OLS and 
the p-values calculated using the Newey-West (1994) hetersoskedasticity and 
autocorrelation consistent standard errors. In the last three columns the mean, the 
standard deviations of wine returns and the CRSP value-weighted index and the 
Sharpe ratios can be seen. 

 

The estimated models induce very low adjusted R2s for the full sample period (see Table 6 

Panel A) and what is apparent from the results is that the market risk premium is significant at 

none of the regressions at the 95% level. This result induces that fine wines can play a significant 

role in portfolio diversification as they exhibit very low correlation with stock returns. The 

Jensen alphas are not significant, thus wines do not under or outperform the US stocks at 95% 

level of significance. Extending the market risk factor with the Fama-French factors do not 

change the estimated parameters significantly, the HML factors are not significant at any usual 

level of significance, the SMB factors only significant in the regressions of Liv-ex 100 and 

Claret Chip indexes. 
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As the wine indexes are different in length we re-estimate the asset pricing models in Table 6, 

Panel B for the period January 2004 – February 2010. The adjusted R2s become higher and the 

market risk factor has significant explanatory power at 95% level except in the Claret Chip 

regression. The Jensen alphas and the HML factors are significant in none of the cases. This 

result is contrary to the assertion of Sanning et al. (2007) who find that wines outperform the 

stock market exhibiting significant Jensen alphas of 0.75% per month. The SMB factors are 

significantly negative with about the same magnitude in each Fama-French regression, thus 

wines show similar behavior as large capitalization stocks. 

The market risk is the least significant in the case of the Investables index in the full sample 

regressions. It can be possible that the data are not so reliable before January 2001 since Liv-ex 

has started to collect mid-prices since then. Previously data are based on merchants’ price 

collections. On the other hand, it is also possible that market risk of fine wines is time-varying 

and in the past six years it exhibits higher correlation with the stock market. 

 

 

III.3.3. Underperformance of wine ‘masterpieces’? 

 

Numerous studies argue that art masterpieces defined as the most expensive pieces of art out 

or underperform the broader market. Pesando (1993) and Locatelli Biey and Zanola (2002) show 

that masterpieces outperform the cheaper pieces and the market as a whole. Goetzmann (1996) 

finds no evidence on significant performance and Mei and Moses (2002) argue that masterpieces 

significantly underperform the market. Since the wine market is also a collectible market and it 

has common characteristics with the art market, it is worth analyzing the performance of the 

most expensive wines in comparison with the cheaper ones. We are aware of only a few studies 

which deal with this topic, and those that do, only deal with this topic to some extent. Fogarty 

(2006, 2007) finds that the most prestigious wines yield more than cheap ones but with higher 

risk. Burton and Jacobsen (2001) argue that the 1982 vintage portfolio outperforms the Dow 

Jones Industrial Average with its best return among different vintages in the period of 1986-

1996. The 1982 vintage was the best in the past several decades, thus the Bordeaux wines from 

the 1982 vintage are among the most expensive ones; therefore it provides some evidence in 
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favour of outperformance of master-wines. On the other hand, Jaeger (1981) finds the least 

expensive red Bordeaux and California Cabernet wines have higher returns and higher risk. 

Dealers frequently recommend their clients to buy the most expensive wines, i.e., the first 

growth wines because of their superior performance. As the components of the Claret Chip index 

are the most expensive wines, we are able to measure their performance relative to the others. 

The mean and the standard deviations of the index risk premia and the Sharpe ratios can be 

seen in Table 6. However, the Claret Chip index has the highest return; this is associated with the 

highest risk as well confirming the results of Fogarty (2006, 2007). If full sample is considered 

(Table 6 Panel A), the Claret Chip index has not the highest Sharpe ratio, but the Liv-ex 500 has 

it and Liv-ex 100 has an also somewhat higher Sharpe ratio. We have to note that comparing 

Sharpe ratios for different holding periods can be misleading, thus in Table 6, Panel B we 

recalculate them for the same holding period. In this case, the the Liv-ex 500 index has the 

highest Sharpe ratio for the period January 2004 – February 2010 and, Liv-ex 100 has the lowest; 

however, still the Claret Chip index has the highest return and risk. This result is contrary to the 

result of Burton and Jacobsen (2001) who find that the most expensive wines have a favorable 

risk-return characteristic with respect to the cheaper ones. 

In the full sample period, from January 1988 to February 2010, the CRSP value-weighted 

index underperforms all the Liv-ex indexes as it fetches lower returns with about the same 

magnitude of risk. This underperformance is even more significant for the period January 2004 – 

February 2010 (Table 6, Panel B). It seems that fine wines are not so much impacted by the 

market correction that started with the collapse of Lehman Brothers in 2008; however, they 

benefit from the bull market before 2008 at least to the same extent as US stocks. It seems 

plausible that in the current crisis that fine wines are safe havens during recessions. 

Finally, we can compare the performance of the Liv-ex 100, Liv-ex Claret Chip and the Liv-

ex Investables indexes with respect to the wider Liv-ex 500 index. We apply a single-factor 

model where the Liv-ex 500 index premium catches the wine market movements in a similar 

manner like a broad stock index in the index model of the CAPM. 
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Table 7 Performance of the narrower wine indexes 

adj R² C p p
Liv-ex 100 0.702 0.000 0.872 1.179 0.000
Liv-ex Claret Chip 0.620 0.003 0.556 1.342 0.000
Liv-ex Investables 0.780 0.000 0.845 1.145 0.000

 Jan. 2004 - Feb. 2010

Lx500R

 

Notes: This table shows single factor models of Liv-ex 100, Claret Chip and 
Investables indexes where the Liv-ex 500 is the wine market proxy. The RLx500 is the 
risk premium of the Liv-ex 500 index. 

 

The results in Table 7 show that none of the Liv-ex subindexes perform inferior or superior to 

the wine market as a whole since the intercepts are not significantly different from zero. Using 

the CAPM or the single factor wine market model none of the stringent sub-indexes exhibit 

significant performance, so we confirm the results of Goetzmann (1996) who find no 

underperformance of masterpieces on the art market. However, the Sharpe ratios for the period 

January 2004 – February 2010 show some preference for the Liv-ex 500 index; that is, investing 

in the wider wine market is beneficial with respect to the less diversified investments in the most 

expensive wines. 

 

 

III.4. The role of wine investments in portfolio diversification 
 

The equilibrium models in the previous section show that wine returns do not exhibit strong 

correlations with stock returns; that is, wine returns in the short run do not comove with the stock 

market. In this section we investigate the long run behavior of wine prices with respect to the 

stock market prices. Cointegration analysis (Engle and Granger, 1987) can shed some light on 

the role of wine investment in portfolio diversification from another point of view. If two time 

series are cointegrated, they tend not to diverge in the long run; that is, in the short run they 

might deviate from each other but they revert in the long run. The first difference of the log 

CRSP value-weighted index and that of the wine indexes, is that they are stationary; that is, they 

are integrated of order one, thus cointegration can be tested. If the stock index and the wine 

indexes show cointegration, it means they have long run relationships that decrease the role of 
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fine wines in portfolio diversification. We apply the Johansen (1991) test forming pairs of the log 

CRSP index and each log wine index.  

 

Table 8 Johansen cointegration tests between wine and stock market indexes 

Nominal Series
Hypothesized

No. of CE
Lag Eigenvalue

Trace 
Statistic

p
Max-Eigen 

Statistic
p

None 4 0.125 17.598 0.372 12.832 0.342
At most 1 4 0.048 4.766 0.630 4.766 0.630

None 3 0.140 20.490 0.202 15.512 0.167
At most 1 3 0.047 4.978 0.600 4.978 0.600

None 5 0.198 20.100 0.221 14.307 0.234
At most 1 5 0.085 5.793 0.487 5.793 0.487

None 3 0.031 11.725 0.831 8.146 0.808
At most 1 3 0.014 3.580 0.802 3.580 0.802

Real Series
Hypothesized

No. of CE
Lag Eigenvalue

Trace 
Statistic

p
Max-Eigen 

Statistic
p

None 4 0.128 18.037 0.341 13.171 0.314
At most 1 4 0.049 4.865 0.616 4.865 0.616

None 3 0.127 18.915 0.286 14.039 0.252
At most 1 3 0.046 4.875 0.614 4.875 0.614

None 5 0.207 21.077 0.176 15.049 0.191
At most 1 5 0.089 6.028 0.457 6.028 0.457

None 3 0.031 11.299 0.858 8.192 0.804
At most 1 3 0.012 3.107 0.864 3.107 0.864

Liv-ex 100

Liv-ex 500

Liv-ex Claret Chip

Liv-ex Investables

Panel B

Panel A

Liv-ex 100

Liv-ex 500

Liv-ex Claret Chip

Liv-ex Investables

 

Notes: This table shows the trace and the maximum-eigenvalue statistics and their 
associated p-values (see Johansen, 1991) for nominal series in Panel A and for real 
series in Panel B. The cointegration tests are performed between the CRSP value-
weighted index and each Liv-ex index. The lag selection in the vector error correction 
models are based on the Schwarz information criterion, the cointegration equation 
includes constant and trend as well. 

 

We apply both the trace and the maximum-eigenvalue statistics on each pair. The results can 

be seen in Table 8 for nominal series in Panel A and for real series in Panel B. Both statistics 

show that there is no cointegration between the stock and the wine market, thus the linear long 

run relationship between the two markets can be rejected. This result shows clear evidence that 

long term investors, like pension funds or hedge funds which have the opportunity to invest in 

alternative assets, can benefit from holding wines in their portfolios. 
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III.5. Concluding remarks on fine wine market efficiency 
 

Concerning the weak-form wine market efficiency, we find that the random walk hypothesis 

of Investables index cannot be rejected. The returns of the other three indexes exhibit large 

positive autocorrelation resulting variance ratios above unity, which means besides the random 

walk a stationary component characterizes wine prices. This result can be explained by the 

relative illiquidity of wines; by the inefficiency of young wines; or by the rational bubbles of 

non-renewable resources. 

Contrary to the results of variance ratios, applying the CAPM and the Fama-French three-

factor model no significant alphas are measured, so wine market efficiency cannot be rejected in 

this sense. Based on asset pricing models, none of the stringent indexes are favored with respect 

to the wine market as a whole; furthermore, in the period January 2004 – February 2010, the 

broadest wine index has the highest Sharpe ratio. These results provide evidence that “master-

wines” do not have superior performance.  

In analyzing wines as an alternative asset, it seems plausible that fine wines are safe havens 

during recessions. This assumption is supported by the low correlation with the stock market and 

the long run independence from the stock market. The results of our investigations can be 

summarized in the following statements: 

• The weak-form efficiency of the Liv-ex Investables index which is a benchmark 

portfolio of a typical wine investor, can not be rejected in the period January 1988 - 

February 2010. 

• “Master” wines do not outperform the broader market and the efficiency of fine wines 

cannot be rejected based on the equilibrium models. 

• Fine wines have a role in portfolio diversification; on the one hand, since wine returns 

exhibit low correlation with stock market returns and on the other hand, there is no 

long run equilibrium between wine and stock prices. 
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IV.  

Baedeker guidebook as an alternative 
investment 

 

We analyze the price behavior of Baedeker guidebooks issued between 1828 and 1945 in 

English, French and German. In this chapter we investigate to what extent the efficient pricing, 

which is proved for liquid equity market with numerous investors and low transaction costs, 

characterizes this market which has low volume, low liquidity and a small number of 

participants. The compiled repeat sales index of eBay hammer prices show that there is a 

common factor in Baedeker guidebook prices. We find no evidence on the frequently studied 

underperformance of masterpieces (defined as the most expensive guidebooks). The price levels 

of the Baedeker markets of the US, UK and the Continental Europe are significantly not 

different, thus the law of one price cannot be rejected. Based on the CAPM, the expected returns 

of Baedekers are in equilibrium with the priced market risk. On the whole, this narrow segment 

of collectible markets exhibit strikingly efficient pricing. 

 

 

IV.1. The Baedeker market 
 

In this chapter we analyze the price behavior of German, English and French Baedeker 

guidebooks issued between 1828 and 1945. In the past 30 years there have been many works 

dealing with collectible prices, but to our best knowledge there has been no study on the prices of 

Baedeker guidebooks. We analyze the Baedeker prices and returns based on the hammer prices 

of successful eBay auctions from a financial economics point of view. We investigate how much 
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the efficient pricing, which is proved for liquid market with numerous investors and low 

transaction costs, characterizes this market which has a low volume, low liquidity and a small 

number of participants. We estimate different indexes to track the price fluctuations of Baedekers 

which will be used for testing the efficiency. We analyze the efficiency from different points of 

view (underperformance of masterpieces, the law of one price and equilibrium asset pricing 

models) and confirm the efficient pricing even in this not frictionless market. Our results shed 

some light on the pros and cons of Baedeker investments. 

The prices of Baedekers vary heavily: it can be as low as only a few dollars. However, the 

rarest copies can even be sold for several thousands of dollars via online auctions. Collectors 

have the possibility to compile a diversified portfolio from Baedeker guidebooks, since the 

auction markets always have a quite large number of items for sale (approximately 100 online 

auctions run on eBay in parallel, 24 hours a day, and there are numerous ordinary book auctions 

worldwide, which dedicate special sections for Baedekers). However, we have to note here that 

the market depth is not comparable to that of a traditional financial asset, thus this market is not 

suitable for large institutional investors such as pension funds, hedge funds and mutual funds. 

Although, it is rather a market for collectors, it makes sense to investigate this market from a 

financial point of view in order to gain better insights into how collectible markets actually work. 

In this chapter we first show that there is a common factor in Baedeker guidebook prices 

using repeat sales regressions (the detailed methodology is described in Chapter II.2.2). Using 

our estimation of repeat sales Baedeker index, we compare its return with the S&P 500 and the 

CRSP value-weighted return index. The correlations between the Baedeker returns and the 

returns of stock indexes are highly significant, 47.37% and 45.57% respectively, which confirms 

Goetzmann’s (1993) finding on the art market; that is, the demand for antique guidebooks 

increases with the collectors’ wealth. This result also shows that investing in Baedeker 

guidebooks provides some diversification opportunity as the correlations are well below unity. 

We find no evidence on the underperformance of the most expensive Baedekers. The 

“masters” do not underperform the returns of cheaper Baedekers. On the other hand, if we follow 

Mei and Moses’ (2002) procedure; that is, we estimate the weighted repeat sales regression by 

adding an explanatory variable of log purchase price, whose parameter estimation is the 

elasticity, then this highlights the underperformance from another point of view: a 10 % increase 
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in purchase price is expected to lower quarterly returns by 0.18 %. In our view; however, 

contrary to Mei and Moses, this result does not confirm the underperformance of masterpieces, 

since the estimated negative elasticity does not only refer to masterpieces but also to non-

masters. It is more likely that the significant negative elasticity is evidence of the winners curse 

(Rock, 1986) or of the irrational exuberance (DeBondt and Thaler, 1985; Shiller, 2000). The 

equilibrium asset pricing models (the CAPM and the Fama-French three-factor model), in 

accordance with the other results, do not prove the underperformance of masterpieces. 

The law of one price can be investigated in our data; however, somewhat differently from 

the tests in the literature which focus on the price level differences between auction houses or 

between countries, we investigate the possible differences between auctions denominated in 

different currencies. Since the USD denominated auctions are on ebay.com, while the EUR 

auctions are mainly on ebay.de and on ebay.fr and the GBP ones are on ebay.co.uk, this test is 

similar to the one which would compare the US guidebook market with the UK and the 

Continental European markets. Of course, everybody from all around the world can take part in 

all the auctions either as a seller or a buyer who has a registered eBay account. However, this 

does not mean there is a significant departure from traditional offline auctions. 

If we measure everything in US dollars, then the returns of Baedekers sold in USD 

outperform by 1.1 percentage point the euro ones; however this result is only significant at 93% 

level. The returns of euro and British pound auctions do not alter significantly. To decide on 

whether or not the slightly significant outperformance measured in USD is due to the fact that 

the auction was in the USA not in Europe, it is worth analyzing the composition of the index. As 

a first step, price indexes are estimated for each language. Based on the language indexes, it can 

be concluded that German guidebooks are more expensive, while the French ones are cheaper 

and the English editions’ price level do not significantly differ from that of the whole market. 

The returns of language indexes explain the returns of the whole market and the returns of the 

EUR index, thus the composition determines the price level of the market. On the other hand, the 

components are not able to describe the USD and GBP returns, which is a strange fact 

considering that these are also part of the market and the whole market is characterized by the 

constituents. If the returns of the market are explained by the returns of currency indexes, the 

GBP and USD factors are not significant which, in our view, means the two indexes are biased. 

Besides all of these, the price level of the market is determined by the composition; that is, the 
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proportion of German, English and French Baedekers being sold. The outperformance of USD 

auctions also can be explained by the composition. Thus the better performance of USD auctions 

is likely to be partly due to the bias, and partly due to the different compositions of the markets, 

thus the law of one price is not violated in the investigated period.  

Finally, in this chapter we apply the standard CAPM (see e.g., Sharpe, 1964) to test the 

efficiency of the Baedeker market as a whole by adding a constant term for measuring the Jensen 

(1968) alpha which, we will see, is statistically meaningless in our models. Thus we state that the 

efficiency of the Baedeker market cannot be rejected. Care has to be taken interpreting these 

results, since the market depth in contrast to the capital markets is very thin. On the other hand, 

similarly to Pesando (1993) who concludes investigating the Picasso print market, we state that 

the Baedeker market is remaining a “market for collectors”; however, this market also can be 

characterized by most of the theoretical and empirical findings of traditional financial markets. 

 

 

IV.2. Compiling a Baedeker market index 
 

We apply the RSR method which can be estimated in the form 
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where r i  is the logreturn during the holding period for guidebook i; that is, the return 

accumulated between bi (time of the purchase) and si (time of the sale), Pi,b, Pi,s are the purchase 

and the sales price of the guidebook i respectively, Bt is the logprice index in period t and εi  is 

the disturbance term of the estimated regression (see e.g., Pesando, 1993).  

Collins et al. (2009) argue that art indexes (either based on RSR or hedonic regressions) 

can be biased due to non-randomness in data selection. There is a high portion of unsold items at 

auctions which is excluded from the dataset. Collins et al. (2009) propose the Heckman style 
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correction to override the sample selection bias. Unfortunately, there are no buy-ins available for 

our research, therefore it is not possible to apply the Heckman style correction at the current 

stage of the research. 

Another approach is proposed by Locatelli Biey and Zanola (2005) who introduce a novel 

approach for estimating art indexes using the procedure of Case and Quigley (1991) and Carter 

Hill et al. (1997). They apply a hybrid model combining the RSR and the hedonic regression 

using the seemingly unrelated regression procedure. They show that the confidence interval for 

the estimated index is tighter than for either the RSR or the hedonic regression. We are not able 

to use the hedonic procedure since we have no sufficient data for a hedonic specification. 

Estimating the net guidebook returns seems to be problematic because transaction costs are 

excluded, and in contrast to stocks and bonds, these can be quite high (5-10 % of the value of the 

item including the insertion fee, the seller's premiums and the fee of wire transfer14) and there is 

a significant theft and fire risk (and hence insurance costs) and cleaning costs involved in 

investing in collectibles (see Ashenfelter and Graddy, 2003). On the other hand, works of art 

have some non-monetary dividend yield considering the aesthetic pleasure and the social status 

of the owner (Goetzmann, 1993). It is worth noting that because of the out-of-date content of the 

antique Baedekers, we do not take into account the use value of the guidebooks but the provided 

pleasure of the owner. However, some owners may use them to compare the state of a certain 

area at the date of the edition and today. We accept Goetzmann’s assertation (1993), thus we 

assume that non-monetary returns and the excessive costs associated with investing in 

collectibles are balanced. 

 

 

IV.3. Baedeker market data 
 

Our data are obtained from Åke Nilson, the editor of the bdkr.com. The data include all the 

Baedekers issued between 1828 and 1945 and are successfully auctioned at ebay.com or at its 

                                                 
14 The insertion fee is the cost of listing an item on eBay. Payment for eBay auctions is generally through PayPal 
which charges 1.9-2.9% for online immediate payments. Buyers prefer paying through PayPal, since they are 
eligible for buyers’ protection program only if they pay this way. 
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local counterparts (Australian, Austrian, Canadian, English, French, German and the Italian) 

from 1 January 2005 to 31 December 2009. The data include live auctions which are very similar 

to the ones held by auction houses, bidding is allowed only in a short period and the lots for sale 

are coming sequentially. On the other hand, the data exclude ‘buy it now’ transactions which are 

sale offers and can be taken immediately by one click. The inclusion of the latter data in the 

analysis could distort the picture since sellers’ offers might not reflect the market price 

properly.15 

All the auctions have two unique identification numbers; one which numbers consecutively 

the subsequent auctions and another one, the sales reference number of the auction site. 

However, all the auctions are followed during the bidding period which is typically a one-week 

period, only the successfully auctioned items are saved in the database. Excluding the burned 

auctions16 obviously generates selection bias (Collins et al., 2009); however it is worth noting 

that it would probably introduce more significant bias if we include reserve prices or highest bids 

which do not meet the reserve prices. Beadekers are not unique pieces so the survivorship bias 

which could emerge from burned auctions is not as severe as in the case of paintings or other 

unique goods. However, it can be imagined that after a failed auction some collectors do not feel 

like selling their items, thus they disappear from the market for some time. 

The buy-in rate17 is 48.9% which is higher than that of on the art market, for example, it is 

about one-third for the impressionist paintings (see e.g., Ashenfelter, 1989). 

All the Baedeker editions have an alphanumerical Hinrichsen ID which is from the 

Hinrichsen catalogue which is a standard bibliography among collectors and specialized 

merchants; the latest being issued in 1992. The first character of the ID is a capital letter, D 

stands for the German, E for the English and F for the French editions. Most of the guidebooks 

ran into many revised editions in different languages, the numerical part of the Hinrichsen ID 

varies with the editions. The Hinrichsen catalogue also includes a price range for almost all the 

copies. These prices are originally in German marks but bdkr.com converts them to euros and 

then adjusts to a more up-to-date version. We use the bdkr.com guideline prices for data cleaning 

                                                 
15 If they offer a Baedeker for a price much higher than the market price, no one would buy it, thus it would have no 
effect on price formation but underpriced offer would bias the returns upward. 
16 These auctions are failed, either because they do not meet the reserve prices or there is no bid at all, thus these 
items are unsold. 
17 The number of unsold items to the number of all the auctions (successful and unsuccessful). 
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purposes only because they have not been actualized since 2005; however, we believe they can 

be thought of as indicative prices. Guideline prices are prices you might expect to have to pay for 

a copy in ‘bdkr.com condition’. There are reasons why the prices in real transactions may vary 

from that. Some dealers have large stocks of Baedekers, and the buyer may be willing to pay 

surcharge for the convenience finding the wanted edition immediately. There are dealers not 

specialized in Baedekers, and some may have low costs and require less mark-up. The indicative 

prices of bdkr.com are set from a market survey of about 10,000 books during the autumn and 

winter of 2004-2005. On average a Baedeker guidebook is sold for about one third of the 

indicative price; however, the rarest editions can achieve even more than the bdkr.com prices. 

We apply a simple price-check to Hinrichsen and the bdkr.com prices in order to clarify which 

authority on the subject has more significant predictive power in auction prices. We calculate the 

sum of squared errors in both cases and find that the guideline prices result in an almost 35% less 

error in forecasting auction prices. 

Those auction prices which are not in euros are exchanged right after the auction at the 

actual rate to be found at xe.com. We use dollar denominated market indexes, such as the Center 

for Research in Security Prices (CRSP) value-weighted index and the S&P500 for our analysis; 

therefore, we decide to exchange the euro prices to US dollar at the daily official EUR/USD 

closing price. There are 18,095 sales entries in the database, the language manuals are 

excluded.18 Unfortunately, we have no information about the condition of the guidebooks 

successfully auctioned, which is a fact, without employing adjustments, that would have a 

serious impact on our estimations. Similarly to Pesando (1993), or Pompe (1996) we use the 

repeat sales regression method which is adequate if we compare the purchase and the sale prices 

of the same item which means that they are not only the same editions (language, title and the 

date of issue match) but their other features, such as the conditions are the same. 

We summarize those features which can affect the pricing of Baedekers based on 

bdkr.com. The Baedeker guidebooks have been often exposed to wear and tear, since it was 

designed for everyday use, as an essential traveling guide. Sometimes a book was used for 

making quick notes, or even used as beer mat. A common, eye-catching defect is that the spine is 

                                                 
18 We assume that all the successful auctions ended in executed deals; however, we have to note that there is a small 
portion of auctions which are not executed because the buyer or the seller changes his mind. A successful auction is 
equivalent to a sale and purchase contract which means both parties have the right to force the deal; however, as the 
value of Baedekers is not so high, suing by either party is not so likely. 
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damaged, in which case, the book’s value is significantly lower. The other perceptible 

characteristic is the brightness of the gilding. In most of the editions there is very bright title 

gilding; however, some editions, in the 1920s, were made with lower quality materials. 

The spine is the most vulnerable part of the book. A flaw in the spine starts as cracks down 

the hinges, and eventually, parts of the spine can even fall off. Sometimes binding restoration of 

high standards can be seen; occasionally this may include parts of the original spine and cover; 

however, this tends to significantly decrease the value of the book. Defects might be found on 

the inside covers as well. Even if the outer side of the spine is still intact, the inside may be 

damaged, for example, the endpaper which is glued to the binding might be departing from its 

neighboring leaf, which could result in the book falling apart. With regards to pricing a book, the 

most important factor of all is whether or not all of the maps and plans are present. It usually 

happens that someone has cut out a map to display it separately. 

We use the bdkr.com guideline prices for data cleaning purpose, so it is essential to 

understand how the ‘bdkr.com condition’ is defined. “Its spine must be intact, unless it is older 

than, say, 1880, but then it may only be starting at the hinges, no major breaks would be 

acceptable. It should not be excessively faded. The gilding, on the other hand, may be dim – this 

is unavoidable for some editions. There may be some staining on the cover, if it is not too 

obtrusive, but no stains on pages. However, we do not mind pencil annotations, as long as they 

are not excessive. Ink, except perhaps for the owner’s name, is not on, though. Some foxing of 

pages may be unavoidable, but any loss of paper would be a strong minus point. All maps, plans 

and panoramas must be present, as must all bound-in appendices. One might tolerate the loss of a 

loose supplement, especially when it is known that it is rarely present. Normally, we would not 

tolerate detached maps or pages, but if the book is very old, we might make an exception. There 

may be short tears in folded maps or panoramas, but nothing major. A book that is in this 

condition would probably be called ‘good’ to ‘very good’ in an Anglo-Saxon bookshop, or 

‘Zustand 2’ in German-speaking countries.” (Åke Nilson, Collecting Baedekers, bdkr.com) 
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IV.3.1. Data cleaning process 

 

As we argue above, Baedeker guidebooks greatly vary in condition and we are not aware 

of the features other than prices and editions of each book auctioned successfully, thus we have 

to apply a procedure which can lower the impact of condition uncertainty on price variation. 

Calculating return between the price of a book which is in perfect condition and the book which 

is about to fall apart, does not make too much sense. We have to ensure that the prices we are 

comparing are in reference to books which have features as close to each other as possible, 

otherwise it would introduce serious bias in our estimations. 

We elaborate a data cleaning process which tries to lower the bias emerging from variation 

in asset condition. First of all, the books which have the same Hinrichsen ID are filtered and 

assigned to groups. Each group identifies editions which are in the same language (the first 

character of the Hinrichsen ID is identical), issued in the same year and about the same region. 

Unfortunately, this grouping procedure is not sufficient to estimate repeat sales regressions. 

Although, the books under the same Hinrichsen ID were exactly the same when they were 

printed; they vary greatly in quality as they are aging. To overcome this problem we employ the 

following procedure: if two consecutive transactions which have the same Hinrichsen ID; that is, 

a repeat sale provides at least 15% quarterly gain/loss during the holding period on average, we 

remove the transaction which is further from the bdkr.com prices. Then, we reform the sales 

pairs from the consecutive transactions under the same Hinrichsen ID. Returns from the narrower 

database are calculated and if a pair ensures at least a 15% gain or loss, the transaction whose 

price is further from the bdkr.com prices is removed. This procedure repeats till there are price 

pairs which would gain or lose 15% or more on average during the holding period. We assume 

that an average 15% quarterly return cannot be due to solely price appreciation, but is more 

likely to be at least partly due to differences in condition. It does not mean that a 15% quarterly 

gain or loss is not allowed at all, but we assume that during the whole holding period, which is 

3.21 quarters on average in our database, such a gain or loss cannot be maintained simply by 

price appreciation or depreciation. It is worth noting that some auctions can be deleted which 

reach outstanding prices, not because of quality differences but, for example, because of 
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investors’ irrational exuberance or the winner’s curse (see, e.g., Pesando and Shum, 2007). On 

the other hand, we should have to delete these auctions even if we were aware of the conditions 

of guidebooks because these are extreme events and cannot be explained by market movements. 

These events do not characterize the whole market, they are exceptional, mainly one-time events, 

and thus it would be misleading to include these returns in a market index calculation. The RSR 

market price index can only capture rational market comovements, thus it cannot explain such 

extreme events. It is not unusual that stock market index providers also use adjustments because 

of extreme events, for example, the weight of Volkswagen AG in the DAX was limited in 2008 

when there was market speculation that Porsche wanted to takeover the company. 

After the data cleaning process, 4,676 hammer prices remain in our database and we can 

identify 3,309 price pairs. Pesando (1993) calculates semiannual returns for modern prints, and if 

a particular print is sold more than once in given half year, its average price is used to construct 

each matched pair of sales. We follow his methodology and use average prices instead of single 

prices when an edition is auctioned more than once in a given quarter. After the data cleaning we 

have 2,616 items auctioned in EUR, 1,193 in GBP, 853 in USD, 13 in AUD and only one in 

CHF. 

 

 

IV.4. Pricing of Baedekers 
 

We apply the WRS estimator on our data and estimate a quarterly price index. Table 9 

reports our results, Bt is the logprice index, Bt-Bt-1 is the logreturn in period t and SE(Bt)  and 

SE(Bt-Bt-1) are the associated standard errors respectively. The R2 of the regression is only 

11.10% which is relatively low; however, our model is significant, thus there is a common factor 

in Baedeker guidebook prices. The reason for the weak fitting of the estimated regression partly 

can be due to the variation in the condition of guidebooks which has been only partially handled 

using our data cleaning procedure. Although, we are aware of the shortcomings of this problem, 

without exact information of the condition, this bias cannot be eliminated totally. However, the 

variation in condition can bias our estimates, it is not likely to introduce an obvious significant 

up/downward bias, since there are price pairs in the database which generate large positive 
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returns possibly because the sales price reflects a book in better condition than the purchase one 

and there are large negative returns possibly because the purchase price reflects a book in 

significantly better condition than the sales one, thus there might be biased repeat sales on both 

sides. If the occurrences of downward and upward biased repeat sales are random, as we assume, 

the overall impact on the estimations can be negligible. 

Figure 16 shows the estimated price index, the S&P 500 and the CRSP value-weighted 

return index. The correlations between the Baedeker returns and the returns of stock indexes are 

highly significant, 47.4% and 45.6% respectively. This result confirms Goetzmann’s (1992) 

finding on the art market; that is, the demand for antique guidebooks increases with the 

collectors’ wealth. The diversification role of Baedekers is not negligible since the studied 

correlations are well below unity. 

 

Table 9 The estimated Baedeker logprice index and its logreturns 
Quarter
1Q05 0.000 0.000
2Q05 0.057 0.046 0.057 0.046
3Q05 -0.010 0.042 -0.067 0.042
4Q05 0.015 0.040 0.025 0.039
1Q06 0.077 0.039 0.062 0.036
2Q06 0.031 0.041 -0.046 0.035
3Q06 0.124 0.042 0.093 0.039
4Q06 0.147 0.040 0.023 0.037
1Q07 0.061 0.040 -0.086 0.033
2Q07 0.039 0.040 -0.022 0.034
3Q07 0.098 0.042 0.059 0.035
4Q07 0.124 0.040 0.026 0.035
1Q08 0.125 0.041 0.001 0.033
2Q08 0.047 0.045 -0.078 0.039
3Q08 0.025 0.044 -0.022 0.042
4Q08 -0.169 0.046 -0.194 0.042
1Q09 -0.267 0.044 -0.098 0.041
2Q09 -0.155 0.044 0.111 0.041
3Q09 -0.308 0.054 -0.153 0.051
4Q09 -0.080 0.058 0.228 0.063

t t 1B B−−tB ( )tSE B ( )t t 1SE B B−−

 
Notes: This table shows the results of the estimated weighted repeat sales (WRS) price 
index for Baedeker guidebooks for the period January 1, 2005 – December 31, 2009. 
Bt is the logprice index for the end of tth quarter, Bt-Bt-1 is the logreturn in period t and 
the SE(Bt) and the SE(Bt-Bt-1) are the associated standard errors respectively. 
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Figure 16 The estimated logprice index 
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Notes: This figure shows the estimated weighted repeat sales (WRS) price index for 
Baedeker guidebooks (solid line), the S&P 500 (dashed line) and the Center for 
Research in Security Prices value-weighted return index (dash-dotted line) 
respectively for the period January 1, 2005 – December 31, 2009. 

 

 

IV.4.1. Testing the underperformance of masterpieces 

 

The masterpieces effect is tested in numerous studies on various collectibles (see e.g., 

Pesando, 1993; Goetzmann, 1993; Mei and Moses, 2002; Ashenfelter and Graddy, 2003, etc.). 

This phenomenon is based on the market belief that masterpieces defined as the most expensive 

items outperform their cheaper counterparts. We define the masterpieces as the most expensive 

guidebooks; all the Baedekers which are in the upper decile by price are masterpieces. This 

means that all the books which have been successfully auctioned for more than $167.34 are 

masterpieces in our database. The WRS estimation based on Eq. (4.1) is extended with a dummy 

variable for masterpieces which takes the value one if the item is a masterpiece and zero 

otherwise. The masterpieces dummy is multiplied by the holding period (si-bi) to be able to 

estimate quarterly returns, thus the estimated regression is as follows: 
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( )
i

i

s
i ,s

i t t i i master ,i i
t bi ,b

P
r ln B X α s b D ε

P =

 
= = + − +  

 
∑  ,   (4.2) 

 

the results are presented in Table 10. Masterpieces do not tend to under or outperform the others 

since the master dummy is significantly not different from zero. In accordance with our results 

Pesando (1993) in the case of modern prints, while Goetzmann (1993) and Ginsburgh et al. 

(1995) in the case of paintings do not find any evidence on under/outperformance of 

masterpieces. On the contrary, Mei and Moses (2002) find significant underperformance of 

masterpieces; however, their methodology is different from ours, which will be applied later. 

 
Table 10 Underperformance of masterpieces 

Quarter
α -0.001 0.004 -0.001 0.004
1Q05 0.000 0.000
2Q05 0.059 0.043 0.059 0.043
3Q05 -0.019 0.039 -0.078 0.040
4Q05 0.028 0.037 0.047 0.037
1Q06 0.079 0.036 0.051 0.034
2Q06 0.040 0.039 -0.039 0.033
3Q06 0.129 0.040 0.089 0.037
4Q06 0.154 0.037 0.025 0.035
1Q07 0.068 0.038 -0.086 0.032
2Q07 0.062 0.038 -0.006 0.032
3Q07 0.114 0.040 0.052 0.033
4Q07 0.130 0.038 0.016 0.033
1Q08 0.139 0.039 0.009 0.031
2Q08 0.035 0.043 -0.103 0.037
3Q08 0.035 0.042 -0.001 0.040
4Q08 -0.167 0.044 -0.201 0.040
1Q09 -0.257 0.042 -0.091 0.040
2Q09 -0.157 0.042 0.100 0.039
3Q09 -0.314 0.051 -0.157 0.048
4Q09 -0.059 0.056 0.255 0.059

t t 1B B−−tB ( )tSE B ( )t t 1SE B B−−

 
Notes: This table shows the results of the estimated weighted repeat sales (WRS) price 
index for Baedeker guidebooks adding a dummy (α) for the masterpieces (all the 
Baedekers which are in the upper decile by price) for the period January 1, 2005 – 
December 31, 2009. Bt is the logprice index for the end of tth quarter, Bt-Bt-1 is the 
logreturn in period t and the SE(Bt) and the SE(Bt-Bt-1) are the associated standard 
errors respectively. R2=11.83%. 
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Now we investigate Mei and Moses’ (2002) procedure; that is, we estimate the WRS 

regression by adding the log purchase price as an explanatory variable and estimate a new 

parameter which, in their view, can highlight the underperformance from another point of view, 

thus 

 

( )
i

i

s
i ,s

i t t i i i ,b i
t bi ,b

P
r ln B X γ s b ln P ε

P =

 
= = + − +  

 
∑     (4.3) 

 

is to be estimated, where γ is the elasticity of guidebook prices which is normalized for one 

quarter by multiplying by the holding period, (si-bi). The results can be seen in Table 11. The 

estimated elasticity in Eq. (4.3) is -0.018 (SE: 0.002), which means a 10% increase in purchase 

price, is expected to lower quarterly returns by 0.18%. This result has the same sign but different 

magnitude comparing with the one estimated by Mei and Moses (2002), as they find that a 10% 

increase in purchase price lowers the expected annual return by 0.1%. Contrary to Mei and 

Moses, we argue that the negative elasticity is rather a sign of winners curse (Rock, 1986) or 

irrational exuberance (DeBondt and Thaler, 1995), thus in our view, enthusiastic collectors are 

bidding up the price way too high which induce lower future returns. This assertion does not 

affect on masterpieces only but on all the other cheaper items. 
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Table 11 The underperformance of masterpieces based on price elasticity 

Negyedév
γ -0.018 0.002 -0.018 0.002
1Q05 0.000 0.000
2Q05 0.124 0.045 0.124 0.045
3Q05 0.119 0.042 -0.005 0.042
4Q05 0.215 0.043 0.097 0.039
1Q06 0.367 0.046 0.151 0.036
2Q06 0.384 0.051 0.018 0.035
3Q06 0.545 0.055 0.161 0.038
4Q06 0.632 0.058 0.087 0.036
1Q07 0.631 0.064 0.000 0.034
2Q07 0.686 0.069 0.054 0.034
3Q07 0.818 0.075 0.133 0.035
4Q07 0.922 0.080 0.104 0.035
1Q08 0.989 0.086 0.067 0.033
2Q08 0.995 0.094 0.006 0.039
3Q08 1.042 0.099 0.047 0.041
4Q08 0.918 0.105 -0.124 0.042
1Q09 0.913 0.112 -0.004 0.041
2Q09 1.084 0.117 0.171 0.040
3Q09 1.010 0.127 -0.074 0.050
4Q09 1.296 0.134 0.285 0.061

t t 1B B−−tB ( )tSE B ( )t t 1SE B B−−

 

Notes: This table shows the results of the estimated weighted repeat sales (WRS) price 
index for Baedeker guidebooks adding the logprice as an explanatory variable whose 
parameter estimation is the price elasticity (γ) for the period January 1, 2005 – 
December 31, 2009. Bt is the logprice index for the end of tth quarter, Bt-Bt-1 is the 
logreturn in period t and the SE(Bt) and the SE(Bt-Bt-1) are the associated standard 
errors respectively. R2=14.78%. 
 

The results of testing the masterpieces effect are not contradictory. The returns of masters 

are not significantly different from non-masters; however, an increase in hammer prices 

significantly lower the future expected returns but this latter result is not exclusively valid for 

masterpieces but for all the Baedekers. 
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IV.4.2. Law of one price 

 

In this subsection we investigate whether or not the law of one price is breached. We 

reestimate the Eq. (4.1) by adding two dummy variables; one for the GBP, one for the USD with 

EUR reference point (it is not possible to estimate parameters for the AUD and the CHF auctions 

because of insufficient number of observations), that is 

 

( )( )
i

i

s
i ,s

i t t i i GBP,i i USD,i i i
t bi ,b

P
r ln B X s b β GBP β USD ε

P =

 
= = + − + +  

 
∑ , (4.4) 

 

where multiplying by (si-bi) normalize the estimated parameters to quarters. 

 Those returns are excluded from the data estimating Eq. (4.4) which are calculated from 

different currency denominated sales, thus for example, the sales pairs where the first transaction 

occurred in USD then the second in EUR are dropped out. Thus 2029 returns are used for 

estimating Eq. (4.4), the results can be seen in Table 12. The estimated parameters for the USD 

and GBP dummies measure their relative performance with respect to EUR auctions. At 95% 

level, none of the dummies are significant. The USD sales fetch 1.1 percentage points higher 

return than the euro ones on average at 93% level of significance. The returns of GBP auctions 

are not different from that of the euro ones at any usual significance level. 
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Table 12 Testing the law of one price. 
Quarter SE SE
GBP -0.005 0.006 -0.005 0.006
USD 0.011 0.006 0.011 0.006
1Q05 0.000 0.000
2Q05 0.103 0.060 0.103 0.060
3Q05 0.091 0.055 -0.011 0.052
4Q05 0.071 0.054 -0.020 0.049
1Q06 0.157 0.051 0.086 0.045
2Q06 0.195 0.058 0.038 0.045
3Q06 0.238 0.056 0.043 0.049
4Q06 0.272 0.053 0.034 0.044
1Q07 0.156 0.055 -0.117 0.040
2Q07 0.175 0.054 0.019 0.040
3Q07 0.169 0.056 -0.006 0.042
4Q07 0.152 0.054 -0.017 0.042
1Q08 0.225 0.055 0.074 0.039
2Q08 0.061 0.060 -0.164 0.046
3Q08 0.089 0.058 0.028 0.050
4Q08 -0.111 0.060 -0.201 0.048
1Q09 -0.230 0.058 -0.119 0.047
2Q09 -0.076 0.059 0.154 0.045
3Q09 -0.237 0.072 -0.161 0.060
4Q09 -0.106 0.069 0.131 0.071

t iB / β t t 1 iB B / β−−

 
Notes: This table shows the results of the estimated weighted repeat sales (WRS) price 
index for Baedeker guidebooks adding two dummies for the USD and GBP 
denominated auctions for the period January 1, 2005 – December 31, 2009. Bt is the 
logprice index for the end of tth quarter, Bt-Bt-1 is the logreturn in period t and the 
SE(Bt) and the SE(Bt-Bt-1) are the associated standard errors respectively. The index is 
calculated in USD. R2=15.51%. 

 

To decide on whether or not the slightly significant outperformance measured in USD is 
due to the fact that the auction was in the USA not in Europe, it is worth analyzing the 
composition of the index. As a first step, we also estimate indexes for each currency (see Table 
13); based on the estimates, the returns of different currencies do not exhibit significant 
differences, this result would rather show that the law of one price is intact, thus the price levels 
of Baedeker guidebooks not differ by countries. 
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Table 13 Estimated price indexes for the EUR, GBP and USD denominated auctions. 

Quarter
1Q05 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2Q05 0.075 0.061 0.054 0.055 -0.080 0.101
3Q05 0.033 0.058 0.015 0.049 0.078 0.097
4Q05 0.068 0.056 -0.035 0.050 0.015 0.102
1Q06 0.108 0.053 -0.025 0.061 -0.067 0.088
2Q06 0.075 0.059 0.026 0.053 0.115 0.093
3Q06 0.228 0.061 -0.020 0.055 -0.036 0.091
4Q06 0.210 0.054 0.117 0.051 0.149 0.096
1Q07 0.111 0.056 0.027 0.055 0.076 0.098
2Q07 0.100 0.054 0.060 0.056 0.299 0.097
3Q07 0.063 0.059 0.163 0.051 0.107 0.093
4Q07 0.123 0.054 0.021 0.057 0.186 0.088
1Q08 0.173 0.056 0.150 0.053 0.194 0.089
2Q08 -0.003 0.064 0.099 0.062 0.161 0.105
3Q08 0.067 0.058 0.131 0.055 -0.094 0.105
4Q08 -0.115 0.060 -0.225 0.055 -0.317 0.116
1Q09 -0.228 0.058 -0.066 0.061 -0.115 0.095
2Q09 -0.124 0.058 -0.064 0.059 -0.053 0.096
3Q09 -0.328 0.079 -0.084 0.069 -0.070 0.098
4Q09 -0.082 0.071 -0.097 0.139 -0.057 0.259
R²
Mean
St. dev.
Sharpe
EUR
GBP
USD

0.224 1.000 0.396
-0.048 0.396 1.000

-0.037 -0.044 -0.020
1.000 0.224 -0.048

-0.004 -0.005 -0.003
0.117 0.116 0.147

EUR GBP USD

0.123 0.131 0.183

tB ( )tSE B tB ( )tSE B tB ( )tSE B

 
Notes: This table shows the results of the estimated weighted repeat sales (WRS) price 
index for EUR, GBP and USD quoted Baedeker guidebooks for the period January 1, 
2005 – December 31, 2009. Bt is the logprice index for the end of tth quarter, Bt-Bt-1 is 
the logreturn in period t and the SE(Bt) and the SE(Bt-Bt-1) are the associated standard 
errors respectively. The mean and st. dev. is the average and the standard deviation of 
the logreturns of the given index. The last three rows of the table shows the correlation 
matrix of the returns of the currency indexes. The indexes are calculated in USD. 

 

Figure 17 shows the estimated indexes for each currency denominated auctions based on 

Table 13. Looking at Figure 17, the indexes move together and no significant 

under/outperformance can be observed. The correlation matrix in Table 13 shows that the index 

returns do not always move in the same direction; however, it has to be noted that correlations 

take into account only the short run linear relationships. If we look at Figure 17, it can be seen 

that the indexes cross each other repeatedly; that is, it is possible that they differ in the short 
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term, but in the long run they revert to each other. Such processes are often called cointegrated in 

the literature (see e.g., Engle and Granger, 1987). Based on the Johansen (1991) test, the 

cointegration cannot be rejected in any of the possible pairs formed of the currency indexes at 

any usual significance level, which means price indexes always revert to each other on the long 

run.19 

 

Figure 17 Weighted repeat sales price indexes by currency. 
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Notes: Estimated weighted repeat sales (WRS) price indexes for the EUR (solid line), 
GBP (dash-dotted line) and the USD (dashed line) denominated Baedeker auctions. 
The indexes are calculated by the weighted repeat sales (WRS) procedure in USD. 

 

Additionally, we estimate three subindexes, one for each language; the results can be seen 

in Table 14 and on Figure 18. The French Baedekers underperform the market and the German 

and English editions as well. The risk-to-reward ratio is highest for the German copies and only 

the returns of these guidebooks outperform the market significantly. The USD returns 

outperform the euro auctions based on the estimated parameter in Eq. (4.4) and however, not 

significantly but also on the Sharpe ratio (see Table 14). 

                                                 
19 We do not present the statistics and p-values of the Johansen test here; however, they are available upon request. 
Cointegration can be tested as the processes are integrated of order one, which is verified by ADF (Augmented 
Dickey-Fuller) test. We have to note that the database contains only five years of data which rather can be thought of 
as of mid run than long run, thus the results of the Johansen test is rather indicative; however, Figure 17 also seems 
to support our view of cointegration, thus the results of the tests do not seem to be contradictory. 
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Table 14 Estimated price indexes for German, English and French Baedekers. 

Quarter
1Q05 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2Q05 0.262 0.081 -0.115 0.063 0.047 0.109
3Q05 -0.005 0.080 -0.072 0.055 0.080 0.072
4Q05 0.141 0.076 -0.039 0.052 0.027 0.070
1Q06 0.204 0.075 -0.131 0.051 0.117 0.065
2Q06 0.140 0.077 0.005 0.053 0.034 0.076
3Q06 0.335 0.085 -0.009 0.050 0.150 0.085
4Q06 0.351 0.075 0.075 0.052 0.071 0.075
1Q07 0.181 0.075 0.008 0.055 0.069 0.074
2Q07 0.285 0.078 0.021 0.051 -0.141 0.073
3Q07 0.241 0.082 0.127 0.053 -0.104 0.078
4Q07 0.336 0.078 0.100 0.051 -0.038 0.071
1Q08 0.303 0.078 0.112 0.055 0.017 0.075
2Q08 0.250 0.084 0.008 0.063 -0.135 0.079
3Q08 0.237 0.081 -0.027 0.060 -0.101 0.087
4Q08 0.037 0.087 -0.237 0.063 -0.282 0.082
1Q09 -0.114 0.083 -0.273 0.060 -0.313 0.082
2Q09 0.104 0.083 -0.235 0.061 -0.356 0.077
3Q09 -0.126 0.107 -0.316 0.065 -0.429 0.106
4Q09 0.318 0.099 -0.100 0.126 -0.527 0.102
R²
Mean
St. dev.
Sharpe
D
E
F

D E F

0.135 0.179 0.201
0.017 -0.005 -0.028
0.185 0.100 0.092
0.090 -0.053 -0.300
1.000 0.393 0.098
0.393 1.000 0.005
0.098 0.005 1.000

tB ( )tSE B tB ( )tSE B tB ( )tSE B

 
Notes: This table shows the results of the estimated weighted repeat sales (WRS) price 
index for EUR, GBP and USD quoted Baedeker guidebooks for the period January 1, 
2005 – December 31, 2009. Bt is the logprice index for the end of tth quarter, Bt-Bt-1 is 
the logreturn in period t and the SE(Bt) and the SE(Bt-Bt-1) are the associated standard 
errors respectively. The mean and st. dev. is the average and the standard deviation of 
the logreturns of the given index. The last three rows of the table shows the correlation 
matrix of the returns of the language indexes. The indexes are calculated in USD. 
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Figure 18 Estimated weighted repeat sales (WRS) price indexes 
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Notes: Estimated weighted repeat sales (WRS) price indexes for the German (dash-
dotted line), English (dashed line) and the French (solid line with circles) Baedeker 
editions. The solid line denotes the index estimated for the whole Baedeker market 
including all repeat sales. The indexes are calculated in USD. 

 

We investigate whether the relative performance of currency indexes can be explained by 

the different values of Baedekers issued in different languages; that is, whether it can be 

explained by quality differences. It can be seen on Figure 18 that German Baedekers perform the 

best, while the French the worst. As there is a difference between the performance of the editions 

with different languages, the compositions of the currency indexes can be explain the measured 

differences. Thus we apply variance analysis on currency indexes along the language specific 

indexes; that is, the returns of each currency index is regressed on the returns of language 

indexes, the results of which can be seen in Table 15. 

Table 15 The composition of the Baedeker market 

Market EUR GBP USD
-0.001 0.002 0.008 -0.009
(0.006) (0.010) (0.026) (0.033)
0.393 0.456 -0.056 -0.164

(0.033) (0.056) (0.147) (0.189)
0.326 0.290 0.613 0.722

(0.062) (0.104) (0.273) (0.350)
0.293 0.449 0.316 -0.441

(0.062) (0.104) (0.272) (0.349)
R² 0.951 0.901 0.307 0.288

Intercept

D

E

F

 
Notes: Each column shows one regression, the returns of the market and then the 
returns of the currency indexes are regressed on the returns of language indexes. The 
last row shows the adjusted R2. 
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Regarding the whole market (see the second column of Table 15) the composition is 

almost fully able to explain the market returns, which indicates that the estimation of the market 

index and language indexes seem to be robust. In the case of the EUR index, the composition 

also can describe the returns; the regression is able to describe more than 90% of the variance of 

the returns (see column three, Table 15). In the cases of the other two indexes, only 

approximately 30% of the variance can be explained by the constituents. It is striking that the 

components can describe almost perfectly the returns of the whole market and also the returns of 

the EUR auctions; however, the returns of the GBP and USD auctions, which are also 

constituents of the market, cannot be explained by them. If we regress the returns of the market 

on the returns of currency indexes; however, the R2 is over 85%, the parameters of the GBP and 

USD returns are not significant.20 In our view, this regression shows that the estimation of the 

USD and the GBP indexes are not precise. As we show in Table 13, the correlations between the 

returns of the EUR and the GBP and between the returns of the EUR and the USD auctions are; 

however, significant but not strong, thus the EUR returns cannot capture their behavior. If we 

consider that these auctions are also parts of the market and the EUR returns cannot capture the 

movements of GBP and USD returns, this should result in significant parameters in the 

mentioned regression. As this is not the case, we believe the GBP and USD indexes are not 

precise possibly because of the smaller sample size, they are based on 641 and 462 sales pairs, 

respectively. Thus the measured outperformance of US auctions in Eq. (4.4) is likely to be due to 

estimation error so the law of one price is not breached significantly. On the other hand, the 

performance of English guidebooks is not significantly different from the market (see Figure 18), 

and 85% of the sold guidebooks in USD are English editions and only 10% are German and only 

5% are French, while 67% of the EUR auctions are more expensive German, 27% are cheaper 

French and the remaining are English. Based on the composition we would expect that the EUR 

auctions exhibit slightly higher price level which would induce higher returns for the USD 

auctions, thus the measured outperformance can be also explained by the composition. As the 

shown performance can be explained by quality differences, the measured outperformance is 

hard to interpret as the breach of the law of one price. 

 

                                                 
20 We do not present the result of this regression but it is available upon request. 
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IV.4.3. Efficiency tests of the Baedeker market 

 

If collectors of Baedeker guidebooks can recoup significantly higher or lower risk-adjusted 

returns than in a broad market index (for example the Center for Research in Security Prices 

(CRSP) value-weighted index or the S&P500 index), then investing in these assets can be said to 

be either favored or unfavored. We regress the risk premium of the Baedeker market index on 

the risk premium of the CRSP value-wieghted index; that is we estimate the indexmodel of the 

CAPM (Sharpe, 1964) in the form 

 

( ) ( )
Baedeker,t f ,t CRSP,t f ,t t

ˆ0,015 0,468r r r r

0,014 0,225

ε− = + − +
    (4.4) 

 

(in the paranthesis the Newey-West heteroskedasticity and autocorrelation consistent standard 

errors can be seen). We use the return of the one-month Treasury bill as a risk-free rate. The R2 

of Eq. (4.4) is only 18.33% and the market risk factor is just significant at the 95% level.21 The 

intercept of the equation is not significantly different from zero, which means that the efficiency 

of the market cannot be rejected. The estimated parameters are very similar to the ones obtained 

by Pesando (1993) on modern prints: he estimates beta of 0.43 with respect to the S&P 500 and 

an insignificant alpha. In his work the R2 is only 14.1%. However, Goetzmann (1993) does not 

estimate CAPM but measures the correlation coefficient between the art and stock market returns 

for a much longer period. Between 1716 and 1986 he estimates a 67% correlation coefficient 

which would induce an approximately 0.45 beta (supposing that the constant term is not 

significant) which is close to our estimate. Hodgson and Vorkink (2004) estimate a lower beta 

(0.251) and R2 (5.1%) on the returns of Canadian painting using the MSCI Canada as the market 

proxy. 

 Following Mei and Moses (2005) we rerun the CAPM also on masterpieces. Here we 

consider all the guidebooks which are in the upper tierce by price to be able to estimate a reliable 

                                                 
21 Following the methodology of Mei and Moses (2005) and Sanning et al. (2007) besides the CAPM we apply the 
Fama-French (1996) three-factor model on the risk premium of the Baedekers. As adding the new factors do not 
improve the goodness of fitting of the regression, we do not present this result here; however, it is available upon 
request. 



IV. Baedeker as an alternative investment 

 95 

index. The estimated index values can be seen in Table 16. The CAPM regression on the risk 

premium of the master index is shown by Eq. (4.5).  

 

( ) ( )
Mester ,t f ,t CRSP,t f ,t t

ˆ0,018 0,871r r r r
,

0,055 0,630

ε− = + − +
    (4.5) 

 

the R2 is 10.1%. Not even the master Baedekers exhibit significant performance with respect to 

the CRSP value-weighted portfolio; however, whet is eye-catching is that the masterpieces have 

much higher market risk than the whole market. Contrary to our results Mei and Moses (2005) 

estimate significant negative alpha on masterpieces and also on non-masters; however, the latter 

is smaller in magnitude. 
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16. táblázat The estimated master Baedeker log price index 

Negyedév
1Q05 0.000 0.000
2Q05 0.247 0.090 0.247 0.090
3Q05 0.144 0.079 -0.102 0.077
4Q05 0.345 0.072 0.200 0.063
1Q06 0.302 0.078 -0.043 0.060
2Q06 0.405 0.077 0.102 0.062
3Q06 0.385 0.089 -0.020 0.074
4Q06 0.459 0.076 0.074 0.071
1Q07 0.343 0.078 -0.116 0.059
2Q07 0.325 0.077 -0.018 0.060
3Q07 0.370 0.074 0.045 0.056
4Q07 0.432 0.076 0.061 0.054
1Q08 0.372 0.080 -0.059 0.058
2Q08 0.457 0.084 0.084 0.068
3Q08 0.526 0.082 0.069 0.070
4Q08 0.168 0.086 -0.358 0.071
1Q09 -0.032 0.085 -0.200 0.076
2Q09 0.391 0.080 0.423 0.075
3Q09 -0.070 0.114 -0.461 0.106
4Q09 0.556 0.096 0.626 0.115

t t 1B B−−tB ( )tSE B ( )t t 1SE B B−−

 

Notes: This table shows the results of the estimated weighted repeat sales (WRS) price 
index for Baedeker masterpieces (defined as the most expensive tierce) for the period 
January 1, 2005 – December 31, 2009. Bt is the logprice index for the end of tth 
quarter, Bt-Bt-1 is the logreturn in period t and the SE(Bt) and the SE(Bt-Bt-1) are the 
associated standard errors respectively. The indexes are calculated in USD. 
R2=19,81%. 

 

Despite the fact that the underperformance of the Baedekers is not significant, there are 

other costs of investing in old guidebooks. The Baedeker market is illiquid with respect to the 

stock market, thus an investor rationally requires higher returns on Baedekers because of their 

higher liquidity risk (Amihud and Mandelson, 1986; Chordia and et al., 2000a and 2000b; Pástor 

and Stambaugh, 2003; Mei and Moses, 2005). Furthermore, there are substantial costs associated 

with trading on the guidebook market and the costs of storage and insurance against fire and theft 

are not negligible. If these extra costs and risks are compensated by the non-monetary returns, 

we can say the Baedeker market does not underperform the stock market; however, we can only 

assume that the extra costs and benefits are balanced. Determining the value of the non-

pecuniary returns is problematic if not impossible but it is certainly beyond the scope of the 

dissertation.. The non-monetary returns could be measured by the rental cost of Baedekers, but 
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the rental market of antique guidebooks does not exist, thus there are no data to conduct such a 

calculation.22 Ashenfelter and Graddy (2003) argue that the non-pecuniary benefits can be 

substantial for large art portfolios. Assuming that the same is true for the Baedeker market, we 

can say that this market is efficient. 

 

 

IV.5. Concluding remarks on Baedeker pricing 
 

We first show that there is a common factor in the prices of Baedeker guidebooks using 

repeat sales index compilation. The returns of the Baedeker index exhibits high correlation with 

the S&P 500 and the CRSP stock index, 47.37% and 45.57% respectively, which confirms 

Goetzmann’s (1993) finding on the art market; that is, the demand for antique guidebooks 

increases with the collectors’ wealth and it also indicates that the Baedekers can play a 

significant role in portfolio diversification.  

We find no evidence on the underperformance of masterpieces as the returns of 

masterpieces are not significantly different from non-masters. However, it is true that we find a 

similar negative price elasticity as Mei and Moses (2002) on the art market; a 10% increase in 

purchase price, is expected to lower quarterly returns by 0.18%., but in our view this does not 

confirm the underperformance of masterpieces unambiguously, since this refers to all the 

Baedekers; that is, if the price increases, then the future expected returns decrease. The estimated 

price elasticity is rather an evidence for the winners curse or the irrational exuberance; thus if the 

enthusiastic collectors overbid, they can expect lower returns. 

We also estimate one price index for each currency (EUR, USD, GBP).Based on the 

currency indexes, the law of one price is not breached in the relation between the UK and 

Continental Europe. However, price level difference can be shown between the US and 

Continental Europe, this result is only slightly significant. The price difference causes the returns 

of auctions hammered down in the US to outperform the returns of European auctions. In our 

view, this result cannot be interpreted as a breach of the law of one price since there are quality 
                                                 
22 Ashenfelter and Graddy (2003) argue that they are unaware of any attempt to measure the non-monetary returns 
on art markets. 
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differences between Baedekers sold in different markets. The composition; that is, the number of 

sold German English and French guidebooks to the total number of sold Baedekers determines 

the returns of the market. As the composition can explain the outperformance of the USD 

auctions, thus the measured price level difference cannot be interpreted as the breach of the law 

of one price. Besides the composition effect, the outperformance of the USD returns can be 

caused by the estimation error of the USD index, which also shows that the law of one price is 

not violated. 

Although, the depth of the Baedeker market is really thin, thus institutional investors are 

not likely to participate in it, and the market is illiquid and collectors have to face significant 

trading costs, the standard asset pricing models (CAPM, the three-factor model) show that the 

efficiency of the Baedeker market cannot be rejected. Based on all of these, the following 

statements can be drawn: 

• Based on the index estimated by the repeat sales regression, Baedeker guidebooks 

commove along with a common factor. 

• We have not found any evidence which would be against the efficiency; the “master 

effect”; that is, the underperformance of masterpieces can be rejected and the law of 

one price is not breached. These results are supported by the estimates of the 

equilibrium models (CAPM and Fama-French model) on which the efficient pricing 

cannot be rejected. 
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V. 
Conclusion 

 
After presenting a broad-spectrum of collectibles and surveying the existing literature on the 

collectibles market in Chapter I; in Chapter II US art auction prices are investigated based on 

weak-form efficiency tests. Prices of art pieces auctioned in the most prestigious auction houses 

exhibit neither a pure random walk, nor a pure stationary process in the period of 1875-2008. 

The Cochrane (1988) variance ratio becomes flat from lag 12 where it is approximately 28%, as 

the variance ratio follows normal distribution asymptotically and it is more than two standard 

errors from unity and zero, either a nullhypothesis of pure random walk or a null of pure 

stationary process can be rejected. The art prices are significantly not different from an 

ARMA(2,11) which means in the full sample period the stationarity cannot be rejected. 

The US art prices exhibit time-varying components; before 1935 the data are sparse in the 

Mei Moses Fine Art Index, which can result in spurious negative autocorrelation (see Mei and 

Moses, 2002), thus the size of the stationary component can be larger, and that of the random 

walk component smaller due to this property either for an analysis on the full sample size or on 

data prior to 1935. On the other hand, it also can be that the structural breakpoint is dated back to 

1945 because of political and economic institutionally changes in the post-war era. Finally, 1973 

is also tested as a breakpoint as price estimates are introduced in art auctions at that time. Mei 

and Moses (2005) show that price estimates tend to be upward biased which influence collectors 

as they are credulous. Excluding the first 60 years from our data, the random walk hypothesis 

cannot be rejected. The first 60 years of the dataset, however, exhibit similar results to the one 

obtained for the whole sample period, and thus the story of the sparse data is plausible. However, 

the other two stories cannot be rejected, as there is no significant difference between our results, 

if we choose 1935, 1945 or 1973 as the starting point of our estimates. 1935 as the starting date 
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results in a random walk component of about 75%, on which the random walk hypothesis cannot 

be rejected. If we start our test with 1945 or 1973, we obtain an even higher random walk 

component; however, the standard errors are higher along the higher estimates, partly because of 

the size of the random walk components, and partly because of the smaller sample size. These 

estimations are statistically not different, and based on none of them can we reject the null 

hypothesis of random walk. 

In Chapter III the global fine wine market is analyzed using the Liv-ex indexes. We find that 

the random walk hypothesis of the Liv-ex Investables portfolio cannot be rejected but the other 

Liv-ex portfolios, the Liv-ex 100, 500 and the Claret Chip exhibit contrarian results; the returns 

of them are positively autocorrelated resulting in variance ratios above unity, which means 

besides the random walk component a stationary component must be present in fine wine prices. 

Inefficiency of the investment grade wine market can be explained by the relative illiquidity of 

wines compared to the stock market; by the inefficiency of young wines; that is, good vintages 

tend to be underpriced and bad vintages tend to be overpriced when they are young (see e.g., 

Ashenfelter et al., 1995); or by the rational bubbles of non-renewable resources (see Jovanovic, 

2007). 

Contrary to the mixed results of variance ratios, employing the CAPM and the Fama-French 

three-factor model no significant alphas are measured, thus the efficiency of the wine market 

cannot be rejected in these settings. Based on asset pricing models, none of the stringent indexes 

are favored with respect to the wine market as a whole as all of them produce alphas not 

significantly different from zero; furthermore, in the period January 2004 – February 2010 the 

broadest wine index has the highest Sharpe ratio. These results provide evidence that “master-

wines” do not have superior performance and the frequent recommendations of experts to buy 

the most expensive wines you can afford can be questioned. 

That fine wines proved to be safe a haven during recessions, is a finding that is also supported 

also by our study as we measure very low correlation with the stock market. There is no long run 

equilibrium between wine and stock prices, thus they can diverge even in the long run; this result 

is the consequence of no cointegration between wine and stock prices. 

Finally, in Chapter IV we analyze Baedeker pre-World War II antique guidebooks from a 

financial point of view. Applying repeat sales regression we show that there is a common factor 

in the prices of Baedeker guidebooks. The returns of the Baedeker index exhibits high 
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correlation with the S&P 500 and the CRSP stock index, 47.4% and 45.6% respectively, which is 

in accordance with Goetzmann’s (1993) finding on the art market; that is, the demand for antique 

guidebooks increases with the collectors’ wealth.  

Concerning the underperformance of masterpieces, we cannot show this phenomenon. The 

returns of “master” Baedekers are significantly not different from the “non-masters”. If we 

follow the methodology of Mei and Moses (2002) then we also measure negative price elasticity; 

a 10% increase in purchase price, is expected to lower quarterly returns by 0.18%. However, we 

think that this result is evidence of the winners curse (Rock, 1986) and of the irrational 

exuberance (DeBondt and Thaler, 1985; Shiller, 2000), since it refers to all the Baedekers and 

not only to “masters”. If we measure the performance of “masters” in an asset pricing setting, we 

can conclude that the performance of “masters” is not significantly different from that of “non-

masters”.  

We cannot document the breach of the law of one price; however, there is a slightly 

significant price level difference between the guidebook market of the USA and Continental 

Europe. On the other hand, we argue that this difference can be explained partly by estimation 

errors and partly by the composition of the markets, thus this result cannot be interpreted as the 

breach of the law of one price. 

Finally, the standard asset pricing models (CAPM, the three-factor model and the four-

factor model) show that the efficiency of the Baedeker market cannot be rejected despite the 

facts that the market depth is really thin, thus institutional investors are not likely to participate 

on it; the market is illiquid and collectors have to face significant trading costs. 
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Tömörítvény 
 

Az amerikai mőkincs-aukció árakban varianciahányados tesztek segítségével megmérjük a 
véletlen bolyongás nagyságát. Mérésünk alapján állítjuk, hogy az amerikai mőkincs árak 1875 
és 2008 között nagy stacioner komponenssel rendelkeznek, a hozamok varianciájának 
72%-áért a stacioner komponens a felelıs. A nagy stacioner komponensnek köszönhetıen a 
mőkincs árak véletlen bolyongása elutasítható. A komponensek nagysága strukturális törések 
miatt idıben változó; az 1935 utáni adatokon végzett tesztek alapján már nem lehet 
elutasítani a véletlen bolyongást és így a gyenge szintő hatékonyságot. A változó 
komponensméreteknek több oka lehet, egyrészt 1935 elıtt viszonylag kevés aukció került 
feljegyzésre és így az ez elıtti mővészeti indexértékek megbízhatósága kisebb, másrészt a 
második világháborút követıen intézményi változások mentek végbe a világ tıkepiacain, 
harmadrészt 1973-ban bevezették az amerikai aukciókon a szakértıi becsértéket. A mérések 
során alkalmazott becslések közül Cochrane (1988) módszere bizonyult az átlagos 
négyzetes hiba szempontjából optimálisnak felülmúlva a gyakran alkalmazott 
kernelbecsléseket. 

A minıségi borárakat befektetéselméleti szempontból a Liv-ex indexek segítségével 
vizsgáljuk. A hatékonyság gyenge szintjének ARMA spektrál tesztjei vegyes eredményeket 
mutatnak. Egy átlagos borgyőjt ı portfóliójának gyenge szintő hatékonysága méréseink 
szerint nem utasítható el, ettıl eltérı összetételő portfólióké azonban már igen. A 
hatékonyság sérülése arbitrázs lehetıségeket rejthet magában, ezt az eredményt azonban nem 
támogatják az egyensúlyi eszközárazási modellek. A „mesterborok” – a legdrágább minıségi 
borok – teljesítménye nem különbözik szignifikánsan a piac egészétıl, azaz a 
„mesterdarabok” alulteljesítésének hipotézisét elvetjük.  A befektetési kategóriájú 
boroknak kitüntetett szerepe lehet a portfólió diverzifikációban, mivel alacsony a 
korrelációjuk a részvénypiaccal, hosszú távon a két piac független egymástól. A 
diverzifikációs szerepet erısíti, hogy a minıségi borok még recessziós idıszakban is 
értékállóak és menedéket jelenthetnek a volatilis részvénypiacoktól.  
Az 1828 és 1945 között angol, francia és német nyelven kibocsátott Baedeker útikönyvek 
ármozgását az eBay leütési árakból ismételt tranzakciók regressziójával (RSR) készült index 
alapján tanulmányozzuk. A Baedeker útikönyvek árai egy közös faktor alapján mozognak. A 
„mester-példányok” (a legdrágább útikönyvek) alulteljesítését nem tudjuk kimutatni. A 
„mesterek” a Baedeker piac egészét nem teljesítik alul és nem mutatnak szignifikáns 
abnormális teljesítményt a CAPM vagy a Fama-French háromfaktor modell esetében sem. 
Az egységes ár elve nem sérül, ugyan gyengén szignifikáns eltérés kimutatható az Egyesült 
Államok és a Kontinentális Európa árszínvonalának tekintetében, azonban ez valószínőleg 
részben becslési hiábnak tudható be, részben pedig a piac összetételével magyarázható. 
Egyensúlyi modellek alapján, az útikönyv piac hatékonysága nem vethetı el.
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I.  

Bevezetés 
 

Az értekezés fókuszában az alternatív befektetési lehetıségek, azon belül a győjthetı 

tárgyak pénzügyi, befektetéselméleti vizsgálata áll. Minden olyan befektetési céllal tartott 

eszköz, amely nem sorolható a tradicionális pénzügyi eszközök közé, azaz nem részvény, 

kötvény, vagy pénzpiaci termék, alternatív befektetési eszköznek minısül. Precízebben 

fogalmazva a disszertáció az alternatív befektetési eszközök egy szegmensére, a győjthetı 

eszközök piacára koncentrál. Ezek az eszközök egyfelıl hasonlítanak a nyersanyag piachoz, 

amely az ingatlanok mellett piaci érték alapján az alternatív befektetési eszközök legnagyobb 

hányadát adja. Másfelıl, a legnagyobb különbség, hogy a győjthetı tárgyaknak nincs, vagy csak 

csekély használati értékük van, azaz a használatból eredı kényelmi hozamuk konvergál zéróhoz. 

Ezek az eszközök a kényelmi hozam mellett azonban egyéb, pénzben nem mérhetı hozamokat is 

nyújtanak, amely származhatnak a tulajdonos társadalmi státuszából vagy esztétikai élvezetébıl 

is (Goetzmann, 1993). A győjthetı tárgyak széles spektrumot fednek le, ide tartoznak a 

festmények, nyomatok, bélyegek, érmék, kerámiák, fényképek, bútorok, könyvek, borok, stb. 

Meg kell jegyezni, hogy szinte az összes győjthetı tárgy lehetne egyben fogyasztási cikk is, 

azonban az értekezés csak a befektetési kategóriára szorítkozik. Például a borok esetében csak 

néhány bor éri el a befektetési kategóriát, fıként a bordeaux-i, burgundi, portói, néhány olasz, 

argentin, ausztrál, chilei és kaliforniai pincék borai érik el ezt a minıséget. A győjthetı tárgyak 

nem feltétlen antik dolgokat jelentenek, például a baseballkártyákat, egyes bélyegeket, érmeket, 

bábukat kifejezetten limitált mennyiségben gyártanak, hogy ezzel csábítsák a győjtıket a piacra 

(pl. Burton és Jacobsen, 1999). Az új minıségi borok és a kortárs képzımővészet szintén nem 

antik alternatív befektetési lehetıségek. 
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Egy a győjthetı tárgyakról szóló disszertáció nem kerülheti meg, hogy mind volumenében, 

mind pedig piaci érték alapján a két legnagyobb szegmenst, a festményeket és a borokat 

részletesen tárgyalja. Az artmarketmonitor.com szerint 2008-ban a mőkincspiac nagyjából 40 

milliárd dolláros volt, ami 10 milliárdos csökkenés a 2007-es rekord évhez képest 

(összevetésképpen az internetes hirdetési piac 2008-ban 30 milliárd dolláros volt). Anthony 

Maxwell, a Liv23-ex munkatársa szerint a minıségi borpiac forgalma nagyjából három milliárd 

dollár volt 2009-ben. Az értekezés a két legfontosabb piac mellett, egy speciális szegmensre 

fókuszál, az antik Baedeker útikönyvek piacára. A Baedekereket eddig senki nem vizsgálta 

befektetési szempontból, igaz ez a piac töredékét sem teszi ki az említett két legfontosabbnak, 

azonban érdekes lehet egy ilyen kis piac árazódását is figyelemmel követni, hiszen ezáltal 

betekintést nyerhetünk a győjthetı tárgyak piacainak mőködésébe. Azt mondhatjuk, hogy ha a 

győjthetı tárgyak legkisebb szegmense is hatékony árazódást mutat, akkor joggal tételezhetjük 

fel, hogy az ennél nagyobb, likvidebb, több győjtı által követett piacok árazása is hatékony. 

A győjthetı tárgyaknak a részvénypiachoz hasonlóan szintén van elsıdleges és másodlagos 

piaca, ami ugyanúgy, mint az IPO- (initial public offering – elsıdleges piacra lépés) és a 

másodlagos részvénypiac (pl. Ruud, 1993; Lowry és Shu, 2002) különbözıen mőködnek 

hatékonyság szempontjából. Az új borok például, amelyeket közvetlenül a borház értékesít 

általában félreárazottak; a jó (rossz) évjáratok alulárazottak (túlárazottak) (Ashenfelter és tsai., 

1995). Van azonban egy lényegi különbség a részvények és a borok elsıdleges árazása között, 

még pedig az, hogy a borok elsıdleges értékesítésekor csak csekély bizonytalanság van a bor 

jövıjét illetıen (pl., Fogarty, 2007), nem úgy, mint a részvények esetén, ahol a jövıbeli 

jövedelemtermelı-képességet illetıen jelentıs kockázatok állnak fent az IPO során. A 

festmények például ilyen értelemben közelebb állnak a részvényekhez, mivel a jövıbeli 

értékeltségük nagyban függ a győjtık ízlésétıl, ami nem igazolt, hogy teljes bizonyossággal 

befolyásolható lenne (pl., Baumol, 1986). Ha egy mővész kimegy a divatból, akkor munkái 

könnyen elértéktelenedhetnek és eltőnnek a piacról (Goetzmann, 1993). A rossz évjáratú borok 

szintén gyorsan eltőnnek a piacról (Ashenfelter és tsai., 1995; Fogarty 2006). 

A győjthetı tárgyak likviditásának alacsony szintje elemzésükkor komoly problémát 

jelent. A tradicionális pénzügyi eszközök árfolyam-alakulását leggyakrabban egy fix vagy 

változó kosarú indexszel szoktuk követni. A változó kosárnak megvan az az elınye, hogy 

                                                 
23 London International Vintners Exchange 
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könnyen tud alkalmazkodni a piaci viszonyok megváltozásához, például új kibocsátások 

kerülhetnek be az index kosarába. Egy likvid piac indexe egyszerően számolható a komponensek 

folyamatos vagy idınkénti ármegfigyelésének segítségével. Általában valamilyen súlyozást 

használnak az indexszámításhoz, a leggyakoribb a piaci vagy értéksúlyozású S&P 500 vagy 

CRSP) és az egyenlısúlyozású (S&P 500 Equally Weighted Index) index, de találhatunk 

ársúlyozúsra (Dow Jones Industrial Average) is példát. A likviditás hiánya miatt, a győjthetı 

tárgyak esetében ez az út azonban nem járható. A győjthetı tárgyakkal többnyire ritkán 

kereskednek, ezért az árak megfigyelése csak szabálytalan idıközönként lehetséges. Ennek 

eredményeként becslést kell alkalmazni, ha illikvid győjthetı tárgyak, vagy azokból képzett 

portfólió árfolyamát szeretnénk vizsgálni. Alapvetıen két módszert alkalmazhatunk az 

indexbecslésre; az egyik a hedonikus regresszió, a másik pedig az ismételt tranzakciók 

regressziója (repeat sales regression, RSR). Az hogy melyik módszer használata az elınyösebb, 

az a rendelkezésre álló adatok jellegétıl, részletezettségétıl, minıségétıl, illetve a vizsgált 

eszköz alapvetı jellemzıitıl függ. A hedonikus árazáshoz szükség van egy megfelelıen definiált 

árazó függvényre, amely a győjthetı tárgy tulajdonságain alapul. A festmények esetében egy 

ilyen hedonikus függvény változói lehetnek a méret, az alapanyag, a technika, a mővész, a kor, 

az aláírás megléte, életben van-e a mővész, van-e provenance-a (tulajdonképpen a festmény 

hitelesített életútja: kik voltak a tulajdonosok, hol volt kiállítva, stb.) és hogy korábban hol 

értékesítették (pl. Buelens és Ginsburgh, 1993; Agnello, 2002). Gyakran elıfordul, hogy nem 

minden változó értékét dokumentálják az aukció lezártakor, utólag azonban szinte lehetetlen 

összegyőjteni ezeket az információkat. A gyenge adatminıség miatt önkényesen definiált 

hedonikus specifikáció félrevezetı lehet, mivel a kimaradt változók torzíthatják a becslést. A 

hedonikus módszer feltételezi a változók állandóságát, ami meg kell jegyezni, hogy erıs feltevés, 

hiszen a győjtık ízlése idırıl-idıre változik. 

Ha a hedonikus módszer megfelelı adat hiányában nem alkalmazható, egy másik 

lehetséges módszer, a már említett RSR. Ennek a módszernek akkor elınyös a használata, ha az 

adott tárgy nem egyedi, vagy ugyan egyedi, de ugyanaz a győjthetı tárgy többször is szerepel az 

adatbázisban. Az RSR a vételi és eladási árak összehasonlításával becsüli az indexet, vagy 

ugyanazon tárgy eladási és vételi árával (egyedi tárgy esetén), vagy két olyan különbözı tárgy 

eladási és vételi árából becsüli az indexértéket, amelyek minden tulajdonságukban megegyeznek. 

Az RSR regressziónak a legfıbb elınye a hedonikus módszerrel szemben, hogy nem egy 
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önkényesen választott függvénytıl függ. Hátránya pedig az, hogy nem veszi figyelembe az 

összes tranzakciót, csak azokat, amelyek olyan tárgyakra vonatkoznak, amelyek legalább kétszer 

megjelennek az adatbázisban. Ez felfelé torzíthatja az indexet, hiszen például azok a győjthetı 

tárgyak, amelyek kimennek a divatból, azaz jelentıs árvesztést követıen teljesen eltőnnek a 

piacról nem kerülnek bele az indexbe (Frey és Pommerehne, 1989; Goetzmann, 1996). Azért 

érdemes ehhez hozzátenni, hogy ennek csak akkor van jelentısége, ha az adott tárgy pont a 

vizsgálat idıszakában megy ki a divatból és tőnik el a piacról. A múzeumoknak történı 

értékesítés szintén kiesik, hiszen nem lesz újraértékesítés, ez valamelyest csökkentheti a 

felülbecslést, mivel általában az ilyen aukciók leütési ára igen magasak lehetnek. Az RSR 

eredményesen használható nem egyedi győjthetı tárgyak (például érmék, bélyegek, könyvek, 

nyomatok, stb.) piaci indexbecsléséhez. Mind a hedonikus, mind pedig az RSR módszer mérési 

hibát hordoz magában, azaz tradicionális pénzügyi eszközökkel ellentétben ezek az indexek csak 

közelítik a piac tényleges mozgását. 

Ha már egy árindex rendelkezésünkre áll, akkor a pénzügyi piacokon szokásos tesztek 

elvégezhetıek, annyi megjegyzéssel hogy a már említett mérési hiba csökkentheti a tesztek 

erısségét (lásd pl. Roll, 1977). A hatékonyság vizsgálatok több évtizede számtalan írással a 

kutatások középpontjában állnak. Fama (1970) definiálta elsıként a hatékony piacokat, 

amelyeknek három különbözı szintjét különböztette meg: 1, a hatékonyság gyenge szintje, akkor 

áll fent, ha technikai elemzéssel, azaz múltbeli adatok vizsgálatával várhatóan nem lehet 

abnormális (a kockázatért járó hozam feletti többlet) hozamra szert tenni; 2, a piac félerıs 

szinten hatékony, ha nyilvános információk segítségével nem lehet többlethozamot realizálni; 3, 

a piac erıs szinten hatékony ha az exkluzív, bennfentes információk segítségével sem érhetı el 

abnormális hozam. A tradicionális pénzügyi eszközök piacának hatékonyságának különbözı 

szintjeivel számos tanulmány foglalkozik, de az utóbbi két-három évtizedben az alternatív 

befektetések ebbıl a szempontból is középpontba kerültek, a nyersanyagokat többek között 

Rausser és Carter (1983), Crowder és Hamed (1993), Beck (1994), Gülen (1998) vizsgálta, 

Locke (1986), valamint Case és Shiller (1989) az ingatlanokat, a késıbbiekben pedig részletesen 

bemutatjuk a győjthetı tárgyakról szóló szakirodalmat. 

Fama (1965 és 1970) elsı tesztjeiben nem tudta elutasítani a hatékony piacok hipotézisét. 

DeBondt és Thaler (1989) így összegezte Fama elsı munkáit: „Az elsı rövid távú korrelációkkal 

foglalkozó empirikus vizsgálatok, amelyek Fama (1965) arra a megállapítására vezettek, hogy a 
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részvényárak elırejelezhetetlenek, legalábbis modern standardok szerint, kis mintás próbákon 

alapultak. Fama kutatása azt vizsgálta, vajon van-e autokorreláció a napi árfolyamváltozások 

között a 30 Dow Jones Industrial Average komponens esetében 1957 és 1962 között. Annak 

ellenére, hogy Fama szignifikáns pozitív autokorrelációt talált, arra a következtetésre jutott, hogy 

a korreláció túl kicsi ahhoz, hogy bármilyen közgazdasági jelentısége is legyen. Az idıszak 

hosszát és a vizsgált részvények számát növelve új minták kerültek elı. French és Roll (1986) 

például megismételte Fama tesztjeit az 1963-1982 közötti idıszakra vonatkozóan az összes 

NYSE és AMEX részvényre. A napi hozamokban szignifikáns negatív autokorrelációt találtak.” 

Poterba és Summers (1987) nemzetközi részvényeket vizsgálva a gyenge hatékonyságnak 

ellentmondóan rövid késleltetésekre pozitív, míg hosszúakra negatív autokorrelációt mért. 

Varianciahányados tesztek alapján megmutatták, hogy a részvényárakban a véletlen bolyongás 

mellett van egy átmeneti komponens is, amely a havi hozamok varianciájának több mint a feléért 

felelıs. Az átlaghoz való visszatérés jelenségére két magyarázatot vázoltak fel: 1, idıben változó 

várható hozamok; 2, lassan eltőnı árazási hiba, ami valószínőleg kereskedési zajnak köszönhetı. 

Állításuk szerint egy 50%-os átmenti komponens nehezen magyarázható kockázati faktorok 

segítségével. Fama és French (1988) szerint befektetési lehetıségek halmazának sztochasztikus 

változása a várható hozamok változását okozza, ami pedig magyarázhatja az éves 

részvényhozamokban megfigyelhetı autokorrelációt. Ha feltesszük, hogy a várható hozamokat 

sokkok érik, de ezek függetlenek az osztalékok racionális elırejelzésétıl, akkor ezeknek nincs 

hosszú távú hatása az eszközárakra. Egy ilyen sokk lassan eltőnı komponenst hoz létre a 

részvényárakban és hosszú távon negatív autokorrelációt a részvényhozamokban, mivel a 

várható hozamokat érı sokkokat a piaci árak ellentétes változása kell, hogy kiegyenlítse. A 

kisvállalatok esetében és az 1940 elıtti idıszakra nagyobb stacioner komponenst mértek (Fama 

és French, 1988). 

Keynes (1936) állítása szerint „sok olyan szempont bekerül a piaci értékelésbe, ami 

semmiképpen nem releváns a várható hozam szempontjából”. Ha elfogadjuk ezt az állítás és azt 

feltételezzük, hogy a félreárazásnak van egy határa, akkor ez spekulációs kényszer hatása alatt 

megint csak átlaghoz való visszatéréshez kell, hogy vezessen az eszközárakban. Merton (1987) 

azt állítja, hogy a negatív autokorreláció jelenléte a piaci értékelés hibáját jelzi. DeBondt és 

Thaler (1985) szerint a részvényárak átlaghoz való visszatérése leginkább a befektetık 

túlreagálásának köszönhetı. 
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Annak ellenére, hogy számos munka született a piaci hatékonyság tesztelésérıl, ezek a 

tanulmányok fıként a részvény-, hitel-, deviza- és nyersanyagpiacokról szólnak. A győjthetı 

tárgyak hatékonyságát vizsgáló írások elsısorban az egyensúlyi árazásra, a mestermővek 

alulteljesítésére és az egységes ár elvének megsértésére helyezik a hangsúlyt, az árakat, mint 

folyamatot kevéssé vizsgálják. 

I.1. A győjthetı eszközök árazódása 
 

Pesando (1993) a tıkepiaci árazódás modelljét alkalmazva (Capital Asset Pricing Model, 

CAPM) nem talált bizonyítékot arra, hogy az S&P 500-hoz képest a Picasso nyomatok 

szignifikáns többletteljesítményt mutatnának. Mei és Moses (2002) egyfaktoros CAPM-et 

alkalmazott mőtárgyhozamokon és hasonló következtetésre jutott, mint Goetzmann (1993), azaz 

a részvénypiacot követi a mőkincspiac24, magyarázatuk szerint a mőkincsek iránt támasztott 

kereslet a győjtık vagyonától függ, amelyet viszont szignifikánsan befolyásol a tıkepiaci 

teljesítmény. 

Sanning és tsai. (2007) írásukban RSR borhozamokat vizsgált CAPM és Fama-French 

háromfaktor modell segítségével, amelyben arra a megállapításra jutottak, hogy a borok 

felülteljesítik a részvényeket, mivel 0,75% havi Jensen (1968) alfát mértek az 1996-2003-as 

idıszakban. Ez az eredmény nem áll összhangban Erdıs és Ormos (2010d) eredményeivel, akik 

a minıségi borpiacon nem mértek szignifikáns teljesítményt az 1988-2009-es idıszakban. 

Sanning és tsai. megmutatták, hogy a befektetési kategóriájú borok alacsony korrelációt 

mutatnak a kockázati faktorokkal, ezért a portfólió diverzifikáció jó eszközéül szolgálhatnak, ezt 

az eredményt más adatbázis alkalmazásával Erdıs és Ormos (2010d) is alátámasztotta. Sanning 

és tsai-val ellentétben Burton és Jacobsen (2001) szerint csak az 1982-es évjáratból összeállított 

portfólió teljesíti felül a Dow Jones Industrial Averaget az 1986-1996-os idıszakban. 

Erdıs és Ormos (2010g) a kutatásai alapján arra a következtetésre jutott, hogy az antik 

Baedeker útikönyvek piacának hatékonysága nem vethetı el a CAPM, a három-, vagy 

négyfaktor (Carhart, 1997) modell alapján. 

                                                 
24 A mőkincspiacot a disszertációban a lehetı legbıvebben kell értelmezni, a teljesség igénye nélkül ide tartoznak a 
festmények, nyomatok, szobrok, plasztikák, kerámiák, mőbútorok, szınyegek, érmék, bélyegek, fényképek, stb. A 
mőkincspiacba csak befektetési céllal tartott győjtemények tartoznak bele. A dolgozatban gyakran a festmények 
helyett mőkincset használok, meg kell azonban jegyezni, hogy ez nem jelent lényeges különbséget, mivel piaci érték 
alapján a festmények teszik ki ennek a kategóriának a túlnyomó többségét, sıt mi több az egyes mőkincsek és a 
festmények árai közel együtt mozognak (lásd késıbb részeletesen a II.2. alfejezetben). 
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I.2. Az átlaghoz való visszatérés és a győjthetı tárgyak gyenge szintő hatékonysága 
 

Pesando (1993) rövid távon pozitív, míg hosszú távon negatív autokorrelációt mért hasonlóan 

a korábban részvénypiacokon mért eredményekhez. Frey és Pommerehne (1989) vizsgálataik 

alapján a mőkincs hozamok normalitását elvetették az 1635-1961-es idıszakban és Baumol 

(1986) eredményével ellentétben megkérdıjelezték, hogy az árak teljesen véletlen folyamatot 

követnének. A részvénypiacokról készített tanulmányokhoz hasonlóan a győjthetı tárgyak 

piacán is megosztottak a kutatók atekintetben, hogy a negatív autokorreláció konzisztens-e a 

hatékony piacok elméletével, azaz az árazódás racionális-e. Mei és Moses (2002) szerint az 

átlaghoz való visszatérés (a negatív hosszú távú korreláció) a győjtık túlreagálásának 

köszönhetı, ugyanúgy, mint ahogy a részvénypiacok esetében DeBondt és Thaler (1993) 

állította. Mei és Moses (2005) egy újabb tanulmányában az irracionális árazódás nézetét erısítve 

azt állítják, hogy az aukciós házak szakértıi árbecslése25 felfelé torzít, amely hatással van a 

győjtıkre, mivel azok hiszékenyek, csak úgy, mint a részvénypiaci befektetık. Minél magasabb 

a becsérték, annál magasabb lesz az eladási ár és annál alacsonyabb a jövıbeli hozam. A 

megbízó-ügynök probléma miatt a túlértékelés hatása 30 évig tetten érhetı a mőkincs árakban, 

amit a racionális tanulás sem tud eltüntetni. Mei és Moses eredményei konzisztensek a 

részvénypiacon mértekkel, Womack (1996) például azt állítja, hogy a részvénypiaci stratégák 

ajánlásai torzítottak, sokkal inkább vételt ajánlanak, mint eladást. Capstaff és tsai. (1998) szerint 

az erdeményelırejelzések is általában optimisták, különösen hosszútávon. Michaely és Womack 

(1999) megmutatta, hogy az információkat manipulálják a befektetésbanki ipar és a befektetık 

közötti ügynök probléma miatt. A manipulálásnak viszont komoly hatása van a jövıbeli árakra, 

az IPO-k hosszú távú alulteljesítése pozitív kapcsolatban áll az információ manipulálásával 

(Ritter, 1991; Teoh és tsai., 1998). 

DeBondt és Thaler (1993) nézetével megegyezıen Pesando és Shum (2007) bizonyítékot 

talált a tızsdemámorra (irrational exuberance) a Picasso nyomatok esetében is: Sally és Victor 

Ganz ötdarabos Picasso nyomatgyőjteményének 1997-es New York-i Christies’s aukcióján a 

nyomatok kivétel nélkül rekord áron keltek el, azonban az ezt követı aukciókon sokkal 

alacsonyabb árakat értek el ugyanezek a darabok. A tızsdemámor lehet magyarázata az átlaghoz 

való visszatérésnek, azonban racionális érveket is lehet találni mellette. Goetzmann és Spiegel 
                                                 
25 A szakértıi becsléseket 1973-ban vezették be az Egyesült Államokban. A szakértık egy ársávot adnak meg, azaz 
egy alsó égy felsı becsértéket minden egyes aukcióra beadott tárgyra. 
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(1995) azzal magyarázza a lelkes győjtık túlfizetését, hogy magasabb az értékelési szintjük, ami 

annak a következménye, hogy többre értékelik a mőkincsek esztétikai értékét, ami a magasabb 

értékelési szint miatt elvesztett pénzügyi hozamokat kompenzálja. Ez azonban másfelıl azt is 

jelenti, hogy a mőkincs piacon nem minden vevı tisztán befektetı, hanem egyben győjtı is. A 

racionális magyarázatok mellett azonban elıfordulhat, hogy az átlaghoz való visszatérés 

következményeként a rekordárak elérése után a következı aukciókon az árak korrekción mennek 

keresztül, mint ahogy történt ez a Ganz győjtemény egyes darabjaival is. 

Az amerikai mőkincsaukciók leütési árainak véletlen bolyongását és így a gyenge szintő 

hatékonyságot nem tudta elutasítani Erdıs és Ormos (2010a) az 1935-2008-as idıszakban. A 

mőkincspiac áralakulását meghatározó komponensek azonban idıben változónak bizonyultak, 

tekintettel arra, hogy a teljes mintaidıszakra vonatkozóan (1875-2008) már el lehet utasítani a 

hatékonyság gyenge szintjét. Erdıs és Ormos (2010d) a minıségi borokra vonatkozó 

vizsgálatukban eltérı eredményekre jutottak: egy tipikus borportfólió gyenge hatékonysága nem 

utasítható el, azonban ennél bıvebb, vagy szőkebb portfólióké már igen. 

 

 

I.3. A mőremekek alulteljesítése 
 

A kereskedık, szakértık gyakran ajánláják ügyfeleiknek, hogy vegyék a lehetı legdrágább 

darabot, amit csak megengedhetnek maguknak és azt állítják, hogy például jobb egy 100 ezer 

dolláros befektetés, mint tíz darab 10 ezer dolláros (Pesando, 1993). Ez a piaci hit indította meg a 

szakirodalomban az úgynevezett „mestereffektus vizsgálását”, azaz annak a hipotézisvizsgálatát, 

hogy a remekmővek jobban teljesítenek a piac egészénél. Az irodalom megosztott atekintetben, 

hogy a mőremekek (masterpieces), amelyeket leggyakrabban az adatbázisba bekerülı legdrágább 

10-30%-ként definiálnak, hogyan teljesít az adott tárgy piacának egészéhez viszonyítva. Pesando 

(1993) RSR regresszió segítségével féléves adatokon a nyomatok esetében nem talált 

bizonyítékot a mőremekek (ebben az esetben az adatbázisban szereplı nyomatok legdrágább 10 

vagy 20%-a) piac egészéhez viszonyított felülteljesítésére. Goetzmann 1996-os írásában szintén 

nem tudta igazolni a festmény mőremekek alulteljesítését vagy felülteljesítését. Mei és Moses 

(2002) szerint ezzel szemben a legdrágább festmények szignifikánsan alulteljesítik a piac 

egészét: a leütési ár 10%-os emelkedése a 0,1%-kal csökkenti a jövıbeli éves hozamokat. Mei és 
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Moses arra a megállapításra jutott, hogy a „mőremek effektus” hasonlít a kisvállalati hatáshoz, 

amit elsıként Banz (1981), újabban pedig Moller és Zilca (2008) dokumentált a részvénypiacon. 

Elképzelhetı azonban, hogy mőremekek kevésbé kockázatosak, mivel likvidebbek, mint a nem-

mőremekek, ami kockázati szempontból a mőremekeket hasonlóvá teszi a nagykapitalizációjú 

részvényekhez. Ha ez a gondolatment helyes, akkor a mőremekek alulteljesítése nem irracionális 

és felmerül a Fama-French háromfaktor modellben szereplı méretkockázatot megtestesítı SMB 

(small minus big) faktorhoz hasonló kockázati faktor szerepeltetése a mőkincsek egyensúlyi 

modelljében. Egy ilyen kockázati faktor egyszerően megkonstruálható, mivel megegyezne a 

nem-mőremekek mőremekek feletti hozamtöbbletével. A racionális árazásnak viszont 

ellentmond Mei és Moses 2005-ös eredménye, miszerint a győjtık azért fizetnek többet a 

mőremekekért, mert alacsonyabb az egyedi vagy specifikus kockázatuk, ez azonban nem 

összeegyeztethetı a racionális árazódással, mivel a nem piaci kockázatok diverzifikálhatók, így 

nem jár értük hozamtöbblet. Itt érdemes egy pillanatra újra megemlíteni Goetzmann és Spiegel 

(1995) elméletét, ami szerint a győjtık az esztétikai hozamokat is figyelembe veszik. Az 

árazódás racionális lehet mőremekek alulteljesítése mellett is, ha azt feltételezzük, hogy az új 

tulajdonos magasabb esztétikai, esetleg társadalmi státusz hozam mellett alacsonyabb pénzügyi 

hozammal is megelégszik, hiszen ezek a vizsgálatok csak a monetáris jellegő hozamokat veszik 

figyelembe. 

Locatelli Biey és Zanola (2002) írásában a legdrágább szobrokból álló portfólió 

felülteljesítette a legolcsóbb és közepes árú portfóliókat az 1987-1995-ös idıszakban. 

Erdıs és Ormos (2010d) eredményei nem egyértelmőek a minıségi borok tekintetében. A 

2004. február – 2010. január közötti idıszakban a legbıvebben értelmezett borportfólió – Sharpe 

ráta alapján –jobb teljesítményt mutatott, mint a legdrágább borokból álló. Az egyensúlyi 

eszközárazási modellek azonban nem támasztják alá ezt az eredményt, egyik vizsgált 

borportfólió teljesítménye se mutat szignifikáns többletteljesítményt a többihez képest. 

A legdrágább Baedeker útikönyvek nem mutatnak abnormális teljesítményt (Erdıs és 

Ormos, 2010g). A „mesterkönyvek” hozama szignifikánsan nem különbözik a „nem-

mesterekétıl”. Meihez és Moseshez (2002) hasonlóan, ık is negatív árrugalmasságot becsültek: 

egy 10%-os vételár-növekedés várhatóan átlagosan 0,18%-kal csökkenti a negyedéves 

hozamokat. Mei-jel és Moses-szel ellentétben azonban szerintük ez nem csak a „mesterekre” 

vonatkozik, hanem valamennyi útikönyvre és így inkább a gyızelem átkát vagy a tızsdemámor 
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(DeBondt és Thaler, 1985; Shiller, 2000) jelenségét bizonyítja. A minıségi borokhoz hasonlóan 

az egyensúlyi modellek alapján sem tudta Erdıs és Ormos (2010g) alátámasztani a mesterek 

alul/felülteljesítését. 

 

 

I.4. Az egységes ár elvének megsértése a győjtemények piacán 
 

Az egységes ár elve alapján, a tranzakciós költségektıl eltekintve két minden 

tulajdonságában megegyezı tárgy az eladás helyétıl függetlenül ugyanannyiba kell, hogy 

kerüljön. Számos győjthetı tárgyakkal foglalkozó tanulmány arra a következtetésre jutott, hogy 

az elv sérül, mert 1, bizonyos tárgyak átlagosan az egyik országban többe kerülnek, mint a 

másikba, vagy 2, az átlagos leütési árak magasabbak az egyik aukciós háznál, mint a másiknál. 

Ashenfelter (1989), valamint Di Vittorio és Ginsburgh (1995) a boraukciókon egy harmadaik 

típust is kimutatott: az egységes ár elve sérül a minıségi bor aukciókon, mivel ugyanaz a típusú 

bor az aukció elırehaladtával egyre olcsóbban kerül leütésre. Pesando (1993) írása alapján is 

állíthatjuk, hogy az egységes ár elve sérül az 1989-1992-es idıszakban, mivel ugyanazt a Picasso 

nyomatot az Egyesült Államokban drágábban értékesítették, mint Londonban, vagy Európa más 

részein, ugyanakkor az 1977-1988-as idıszakban Pesando mérései szerint az elv fennáll. Más 

oldalról közelítve, azt is állíthatjuk Pesando nyomán, hogy az amerikai mővészek munkái 

drágábban kelnek el az USA-ban, mint máshol, valamint hogy ugyanaz a nyomat bizonyos 

aukciós házaknál drágábban kel el. Pesando és Shum (2007) egy újabb írásukban azt találták, 

hogy a Christie’s és a Sotheby’s New York-i aukciós házak különbözı árai miatt 1977 és 1992 

között sérülı egységes ár elve az 1993-2004-es idıszakban fennállt. Pesando és Shum ezen 

túlmenıen azt is megmutatta, hogy az 1977-1992 között fennálló szignifikáns eredmények közül 

csak egy állt fenn 1993-2004 között: az Egyesült Államokban, ebben az idıszakban is magasabb 

áron keltek el a Picasso nyomatok, mint Európában. Mei és Moses (2002) szignifikáns eltérést 

talált az egységes ár elvétıl; a nem a Christie’s-nél vagy a Sotheby’s-nél Amerikában leütött 

festmények hozama szignifikánsan magasabb és a Sotheby’s-nél értékesített festmények ára 

átlagosan magasabb, mint a Christie’s-nél értékesítetteké. Locatelli Biey és Zanola (2002) 

tanulmányukban a mőkincsek egészen más területérıl érkezı mőtárgyak, a szobrok árait 
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vizsgáltak az 1987-1995-ös idıszakban. Mérésük szerint a Sotheby’s-nél átlagosan magasabb 

árakon keltek el a szobrok, mint a Christie’s-nél és az átlagárak magasabbak New York-ban, 

mint Londonban. Ehhez hasonlóan Beggs és Graddy (2005) is kimutatta, hogy az árak átlagosan 

magasabbak New York-ban, mint Londonban, az 1980-1990-es idıszakban, azonban ık azt 

állítják, hogy ez az eredmény a két városban aukcióra beadott mőtárgyak minıségbeli 

különbségének köszönhetı. Ahogy Beggs és Graddy (2005) felhívta rá a figyelmet 

megkérdıjelezhetı, hogy módszertanilag mennyire korrekt az egységes ár elvének fennállását 

két olyan index összevetésével ellenırizni, amelyek komponensei különböznek. Ha például a 

Christie’s leütési áraiból becsült indexet összevetjük a Sotheby’s hasonló indexével úgy, hogy 

közben tudjuk, hogy a két aukciós házba beadott mőtárgyak minıségükben egyértelmően 

különböznek, akkor a kimutatott különbség a minıségbeli eltéréseket magyarázza. Ha feltesszük, 

hogy az összes mőtárgy ára együtt mozog, akkor megalapozott következtetést vonhatunk le, ha 

két olyan indexet hasonlítunk össze, amely összetétele eltérı. Ha azonban ez a feltevés nem 

helytálló, – ami sokkal életszerőbb – akkor az egységes ár elvének elutasítása félrevezetı lehet. 

Köztudott, hogy például azok a mőtárgyak jelentıs értékvesztést szenvednek el, amelyek 

kimennek a divatból, azaz érdemes az egységes ár elvét elvetı eredményeket óvatosan kezelni. 

Az antik Baedeker útikönyv piacon nem sérül az egységes ár elve, igaz ugyan, hogy az 

USA Baedeker piacának árszínvonala különbözik a kontinentális európaitól, bár ez az eredmény 

csak 93%-on szignifikáns (Erdıs és Ormos, 2010g). A mért árszínvonal különbség és ennek 

következtében az amerikai aukciók hozamának felülteljesítése azonban magyarázható a piacok 

eltérı összetételével, azaz a piacokon eladott útikönyvek minısége eltérı, így ez az eredmény 

nem értelmezhetı az egységes ár elvének sérüléseként. A piac eltérı összetétele mellett a szerzık 

is bizonyítják, hogy a becsült indexek becslési hibája is okozhatja a gyengén szignifikáns 

árszínvonaleltérést. 

A doktori értekezés az alábbi struktúrát követi. A második fejezetben az amerikai mőkincs 

aukciók leütési árait elemezzük gyenge szintő hatékonyság szempontjából varianciahányados 

teszt segítségével. A minıségi borárakat és azok hozamait a harmadik fejezetben tekintjük át. 

Beveridge-Nelson (1981) dekompozíciót alkalmazunk és megvizsgáljuk, hogy a borárak 

tartalmaznak-e a véletlen bolyongás mellett stacioner komponenst is. A borhozamokat 

egyensúlyi eszközárazási teszteknek is alávetjük, megvizsgáljuk a mester borok teljesítményét a 

piac egészéhez képest, végül a részvénypiac és borpiac hosszú távú kapcsolatát teszteljük 
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kointegrációs próbák segítségével. A negyedik fejezetben az antik Baedeker útikönyvek aukciós 

áraiból ismételt tranzakciók regressziója alapján indexet készítünk. Az index hozamait 

megvizsgáljuk eszközárazás szempontjából, valamint a legdrágább példányok teljesítményét 

hasonlítjuk a piac egészéhez és az egységes ár elvének teljesülését ellenırizzük. Végezetül az 

ötödik fejezet összefoglalja az értekezés eredményeit.  
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II. 
Az amerikai mőkincsaukció-árak véletlen 
bolyongása és gyenge szintő hatékonysága 

 

Nem-parametrikus varianciahányados-tesztek segítségével mérjük meg a véletlen bolyongás 

nagyságát az amerikai mőkincs-aukció árakban. A mérések során alkalmazott becslések közül 

Cochrane (1988) módszere bizonyult az átlagos négyzetes hiba szempontjából optimálisnak 

felülmúlva a gyakran alkalmazott kernelbecsléseket. Az amerikai mőkincs árak 1875 és 2008 

között nagy stacioner komponenssel rendelkeznek, a hozamok varianciájának 72%-áért a 

stacioner komponens a felelıs. A nagy stacioner komponensnek köszönhetıen a mőkincs árak 

véletlen bolyongása elutasítható. A komponensek nagysága azonban idıben változó, és 

strukturális törést is lehet azonosítani; az 1935 utáni adatokon végzett tesztek alapján már nem 

lehet elutasítani a véletlen bolyongást és így a gyenge szintő hatékonyságot. A változó 

komponensnagyságoknak több oka lehet, egyrészt 1935 elıtt viszonylag kevés aukció került 

feljegyzésre és így az ez elıtti indexértékek megbízhatósága kisebb, másrészt a második 

világháborút követıen intézményi változások mentek végbe a világ tıkepiacain, harmadrészt 

1973-ban bevezették az amerikai aukciókon a szakértıi becsértéket.  

 

 

II.1. Az amerikai mőkincsaukciók piaca 
 

Jelen fejezetben az amerikai mőkincs piacot vizsgáljuk hatékonyság szempontjából. Meg 

szeretnénk érteni a mőkincsek árfolyammozgásának folyamatát és szeretnénk megtalálni az erre 

legalkalmasabb módszertant. A vizsgált mőkincsek fıként festmények, amelyeket a legnagyobb 
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presztízső aukciós házakban értékesítettek. A véletlen bolyongást egy speciálisan megkonstruált 

indexen teszteljük, amely egyrészt a Mei Moses Fine Art Indexbıl, valamint az Artprice Global 

Index család amerikai alindexébıl áll, így mindösszesen az amerikai mőkincspiac 134 éves 

múltját nyílik lehetıségünk elemezni. Az árindex véletlen bolyongás és stacioner 

komponenseinek nagyságát, arányát (azaz, hogy ezek a hozamok varianciájának hány 

százalékáért felelısek) varianciahányados segítségével mérjük. Mivel az elemzés hosszú távra 

tekint vissza, megvizsgáltuk a komponensek változékonyságát és azt találtuk, hogy a 

komponensek nagysága idıben változik. A 134 éves mintát három egymást átfedı intervallumra 

osztottuk fel: 1935-2008, 1945-2008 és 1973-2008. 1935-re azért esett a választás, mert Mei és 

Moses (2002) azt állítja, hogy a Case és Shiller (1987) módszerével becsült index gyanús negatív 

autokorrelációja elképzelhetı, hogy az 1935 elıtti adatokban a kis mintanagyságnak (kevés 

értékesítés került be az adatbázisba) köszönhetı. A szakirodalomban 1945-tıl induló periódust 

gyakran szokták tesztelni, mint lehetséges strukturális törést definiáló idıpontot, mivel a 

második világháborút követıen a pénz- és tıkepiacok intézményi felépítése merıben 

megváltozott. Végül 1973-at az aukciós piacon bekövetkezett változások miatt teszteltük, mivel 

ettıl az évtıl kezdıdıen az amerikai aukciós házak minden beadott tárgyra szakértıi becsértéket 

adnak, amely egy alsó és egy felsı árbecslést tartalmaz, ami az érdeklıdök tájékoztatására 

szolgál. Mei és Moses (2005) szerint ezek a becslések felfelé torzítanak, és szignifikáns hatással 

vannak a befektetıkre, mivel azok hiszékenyek. 

Cochrane (1988) varianciahányados becslését a teljes mintára alkalmazva a véletlen 

bolyongás hipotézise elutasítható. Ha azonban a mintából elhagyjuk az elsı hatvan évet, akkor a 

nullhipotézist már nem tudjuk elutasítani semmilyen szokásos szignifikancia szint mellett. Az ár 

komponensek idıbeli változékonyságát indokolhatja egyfelıl a ritka adatsőrőség 1935 elıtt, 

vagy a piacok intézményi szintő változásai 1945 után. 

A fejezet az alábbi alfejezetekbıl épül fel. Elsıként a második alfejezetben az amerikai 

mőkincspiac adatait mutatjuk be és kitérünk arra is, hogy miért szükséges új indexet konstruálni. 

A harmadik alfejezetben a véletlen bolyongás nagyságának mérésére alkalmazott módszertant 

tekintjük át. A negyedik fejezetben az árkomponensek idıbeli változékonyságát mutatjuk be, 

majd az ötödikben a fejezet lezárásaként összefoglaljuk az amerikai mőkincspiaccal kapcsolatos 

eredményeinket. 
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II.2. Az amerikai mőkincs aukciók adatai  
 

A Mei Moses Fine Art Index csak 1875-tıl 1991-ig áll rendelkezésünkre, ezért kiegészítjük 

az indexet az Artprice USA Indexszel az 1992 - 2008 idıszakra, az értekezés hátralévı részében 

az összeillesztett indexre, mint Art Price Index (API) fogunk hivatkozni.26 Poterba és Summers 

(1987) részletesen ismertette, hogy bármilyen próbát is használunk a véletlen bolyongás tesztek 

ereje alacsony, ha az idısor rövid; az egyetlen lehetıség, hogy növeljük a próbák erejét az az, 

hogy annyi adatot használunk fel, amennyit csak lehetséges. Ennek érdekében kombináltuk a 

Mei Moses Fine Art Indexet az Artprice US Indexszel. Ahhoz, hogy a lehetı legmegbízhatóbb 

eredményeket kapjuk, ez a „fura” megoldás még akkor is nélkülözhetetlen, ha a két index 

összetevıi és az alkalmazott módszertanok valamelyest különböznek. Meg kell jegyezni, hogy a 

szakirodalomban nem ritka, hogy két indexet kombinálnak, amennyiben ugyanazt a piacot 

követik és módszertanuk legalábbis hasonló (pl. Goetzmann és Jorion, 1995; Jorion és 

Goetzmann, 1999). Esetünkben mindkét index ismételt tranzakciók regressziójával készült, amit 

elsıként Bailey és tsai. (1963) használtak ingatlanpiaci index becslésére, azonban mára elterjedt 

valamennyi győjthetı tárgy piaci indexbecslésére (pl., Baumol, 1986; Pesando, 1993; 

Goetzmann, 1993, 1996; Pompe, 1996; Pesando és Shum, 1996, 2007; Mei és Moses, 2002, 

2005). A Mei Moses Fine Art Index tartalmazza az összes amerikai, 19. századi, „régi mester” 

(old master), impresszionista és modern kategóriában a Sotheby’s-nél és a Christie’s-nél (illetve 

jogelıdeiknél) 1950 és 1999 értékesített festményt. Az 1875 és 1999 közötti indexértékek 4,896 

árpáron (vételi és eladási tranzakciók ugyanarra a festményre) alapulnak. Ha egy festmény 

rendelkezik úgynevezett provenance-szal, ami alapján vissza lehetett keresni az 1950 elıtti 

történetét, akkor a szerzık felkutatták a leütési árait egészen 1875-ig visszamenıleg, még akkor 

is, ha az értékesítés külföldön történt. 

Az Artprice.com jelenleg világszerte 2,900 online és offline aukciós ház adatait használja és 

a mőkincspiac egészét követi. Értékesítési adatokkal rendelkeznek szépmővészeti, dizájn, antik 

bútor, mőtárgy, ékszerek, órák, kerámiák, üvegek és más kategóriákban. Az Artprice Global 

                                                 
26 A Mei Moses Fine Art Index aktuális adatfájlja nem elérhetı, azonban Mei és Moses (2002) írásában az akkori 
indexértékeket publikálta, így azok hozzáférhetık. A Mei Moses Fine Art Index ebben a publikációban 1999-ig volt 
elérhetı, azonban 1992-tıl az Artprice USA indexet használjuk, mivel az az index sokkal nagyobb adatbázison 
alapszik, így azt feltételezzük, hogy ez az index precízebb képet fest a mőkincspiacról. 
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Index (AGI) család festmény, nyomat, szobor, fénykép és rajz aukciós eladási árakon alapszik. 

Elsı ránézésre furcsának tőnhet, hogy a Mei Moses indexet az AGI US indexszel egészítjük ki, 

mivel az utóbbi nem csak festményeket, hanem egyéb mőtárgyakat is tartalmaz. Az AGI 

családnak azonban van festmény indexe is, ami az AGI fıindexszel 99%-os korrelációt mutat az 

1990. július – 2008. decemberi idıszakban. A többi alindex is erısen korrelál a mőkincs piac 

egészével, mindegyikkel 92% feletti a korreláció, kivéve a fényképeket, ahol ez az érték 

mindössze 77%. A számított korrelációk alapján azt állíthatjuk, hogy a festmények uralják a 

piacot, ami nem meglepı eredmény, mivel magasan a festmények piaci részesedése a 

legmagasabb. Az Artprice index módszertana alapján ismételt tranzakció akkor történik, ha két 

mőtárgy értékesítésre kerül, amely ugyanattól a mővésztıl származik, méretükben azonosak, 

azonos technikával és anyagból készültek, azonos idıpontban. 

 

 

II.2.1. Lehetséges torzítások az Art Price Indexben 

 

A felhasznált adatok szelekciós és túlélési torzításoktól nem mentesek. A kiválasztási torzítás 

leginkább csak 1991 elıtti idıszakra nyomja rá a bélyegét, mivel a Mei Moses Fine Art Index 

csak a Sotheby’s és Christie’s aukciók adatait használja fel, amely csak egy szők halmaza a 

mőkincspiac tranzakcióinak. Az AGI-ban az efféle torzítás sokkal jelentéktelenebb, mivel az 

index adatszolgáltatói között megtalálható a legkisebb aukciós házaktól a legnevesebbekig szinte 

az összes piaci szereplı. 

A túlélési torzítás szintén szignifikáns lehet a Mei Moses Fine Art Indexben, mivel csak a 

legfelkapottabb festmények kerülnek be és maradnak bent az említett két top árverezı által 

biztosított piacon. A Sotheby’s és a Christie’s csak a legértékesebb, legnagyobb érdeklıdésre 

számottevı festményekkel foglalkoznak, ha egy mőtárgy kimegy a divatból és megbukik egy 

aukción, akkor nagy valószínőség szerint eltőnik a piacról és így ki is esik az indexbıl (pl. 

Goetzmann, 1993; Beggs és Graddy, 2005). A kiválasztási és túlélési torzítás miatt az aukciós 

adatokra épülı adatbázisok és így a rájuk épülı indexbecslések nem biztos, hogy megfelelıen 

tükrözik a győjtık legnagyobb kockázatát, az úgynevezett stíluskockázatot (stylistic risk). A 

mőtárgyak leütési árai a kereslettıl és a befektetık vagyonától függ. Mivel az ismételt 

tranzakciók regressziója csak árverési adatokon alapszik, ezért csak olyan mőtárgyakra fókuszál, 
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amelyek iránt széles kereslet mutatkozik. Az ismételt eladási adatbázis elképzelhetı, hogy nem 

jól tükrözi a kevésbé értékes vagy az olyan festmények ármozgását, amelyek kimentek a divatból 

(Goetzmann, 1993). Meg kell jegyeznünk, hogy ha a mőtárgyakat befektetésként kezeljük és így 

kizárjuk az elemzésbıl az ismeretlen és/vagy kortárs mővészek alacsonyan árazott alkotásait, 

akkor ezzel biztosítani tudjuk, hogy a fogyasztási célú vásárlásoknak nincs hatása az 

eredményeinkre (Hodgson and Vorkink, 2004). Ebbıl a szempontból a Mei Moses Fine Art 

Index módszertana helyes. Ugyanakkor a visszavásárlásokat (buy-in, olyan szituációt takar, 

amikor az aukció legmagasabb ajánlata nem éri el a küszöbárat) nem zárhatjuk ki az adatbázisból 

abban az esetben, ha olyan hitelterméket árazunk, amiben a mőtárgyak fedezetül szolgálnak 

(McAndrew and Thompson, 2007). 

Az adatbázisunk a kiválasztási torzítás miatt elképzelhetı, hogy a piac egészének ármozgását 

nem pontosan követi, azonban ennél jobb megoldás nem kínálkozik. Hozzá kell továbbá 

tennünk, hogy a szakirodalomban azt is dokumentálták, hogy az aukciós és a kereskedıi mőkincs 

piac ármozgásai különböznek (lásd Frey és Pommerehne, 1989). A két piac felépítését tekintve 

igen eltérı. Az aukciós piac centralizált, a tranzakciók az elıre publikált katalógus sorrendjében 

egymást követik, az ár rugalmas, így folyamatosan megtisztítja a piacot. A kereskedıi piacon a 

tranzakciók nem centralizáltak, az árakat az eladó (a galéria vagy a kereskedı) határozza meg és 

így ezek az árak ragadósak, azonban a végsı eladási árak legtöbbször egy alkufolyamat 

eredményei, de ennek rugalmassága elmarad az aukciókétól. A két piac intézményi 

különbségeinek ellenére az árazódás nem különbözik jelentısen, mivel az aukciós leütési árak 

irányadóak a győjtık és a professzionális mőkincskereskedık számára (lásd Frey and 

Pommerehne, 1989). 

Az RSR becslésnek van néhány elınye a másik gyakran használt módszerrel, a hedonikus 

árindexszel szemben. Az RSR ugyanannak a festménynek a relatív árain alapszik, így 

kiküszöböli az eszközök minıségbeli különbségeit. Azaz ez a módszer nem függ az önkényesen 

választott hedonikus specifikációtól. A módszer hátránya, hogy csak ismételt tranzakciók 

kerülnek be az indexbe, amely jelentısen leszőkíti a piaci tranzakciókat. Goetzmann (1993) arra 

hívja fel a figyelmet, hogy az aukciós adatok levágják a hozameloszlás alsó és felsı szélét; 

általában azok a festmények, amelyek ára az eladást követıen drasztikusan csökken, vagy nincs 

irántuk kereslet, kiszorulnak az aukciós piacról. A múzeumoknak ajándékozott, vagy az általuk 

vásárolt mőtárgyak hasonlóképpen kikerülnek a piacról. A győjtı eladási szándéka függ a 
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festmény várható eladási árától, amennyiben csökkent a mőtárgy ára a vételi árhoz képest, a 

tulajdonos esetleg úgy dönt, hogy nem adja el (Goetzmann 1993). A győjtık ezen magatartása 

hasonló a részvénypiacon horgonyzásnak vagy diszpozíciós hatásnak nevezett tulajdonsághoz 

(Shefrin és Statman, 1985; Odean, 1998; Kliger and Kudryavtsev, 2008). A pénzügyi 

viselkedéstan hívei azt állítják, hogy a befektetık hajlamosak a nyerı pozíciót túl hamar lezárni, 

míg a vesztes pozíciót túl sokáig tartani. 

 

 

II.2.2. A mővészeti index módszertana 

 

Az RSR-t a következı formában írhatjuk fel: 

 

i i i

i i i

s s s
i ,s

i i ,t t i ,t
t b 1 t b 1 t b 1i ,b

P
r ln r µ ε

P = + = + = +

 
= = = +  

 
∑ ∑ ∑ ,    (2.1) 

 

ahol r i az i-edik eszköz tartási periódusa alatti loghozam, azaz az a hozam, ami bi (a vétel 

idıpontja) és si (az eladás idıpontja) idıpontok között halmozódott fel, Pi,b, és Pi,s rendre a vételi 

és eladási ára az i-edik mőtárgynak, µt a t-edik idıpontban a piac átlagos hozama és εi,t a 

regresszió hibája a t-edik idıpontban (Goetzmann, 1992). Mei és Moses (2002) a (2.1)-es 

egyenletet Case és Shiller (1987) WRS (weighted repeat sales, súlyozott ismételt tranzakciók) 

módszere alapján becsülte, mivel ez kiküszöböli a logaritmus transzformáció miatti lefelé 

torzítást (Goetzmann, 1992).27 A WRS becslés egy háromlépcsıs regressziós módszer: az elsı 

lépés megegyezik a (2.1)-es egyenlet OLS becslésével28; a második lépésben az elsı regresszió 

reziduumait magyarázzuk egy konstanssal és a tartási periódus hosszával; majd a harmadik 

lépésben egy általánosított legkisebb négyzetek módszerére épülı regressziós (GLS) becslést kell 

                                                 
27 Mei és Moses (2002) a mővészeti indexet többféle módszerrel is megbecsülte. A GLS-t (generalized least squares 
– általánosított legkisebb négyzetek módszere) és Goetzmann (1992) által javasolt kétlépcsıs Bayes-i módszert is 
használták. A korreláció a Case és Shiller (1987) módszer alapján számított index és a másik két becslés között 
0,970 és 0,917, ami azt mutatja, hogy az eredmények robosztusak. Mei és Moses a Bayes-i módszerrel érte el a 
legkisebb becslési hibát, azonban az eredmények esetleges torzítása miatt végül a WRS módszer mellett döntöttek. 
28 azaz a Bailey és tsai. (1963) által alkalmazott becsléssel. 
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lefuttatni, ahol a súlyfüggvény a második lépésben kapott regresszió által elırejelzett érték 

négyzetgyökének reciproka, azaz a súlyozás fordítottan arányos a tartási periódussal.29  

Collins és tsai. (2009) azt állítják, hogy a mővészeti indexek, akár RSR, akár hedonikus 

módszeren alapulnak, torzítottak lehetnek a nem véletlen mintavétel miatt. Az aukcióra beadott 

tárgyak egy jelentıs részét nem értékesítik, mivel vagy egyáltalán nem érkezik rájuk licit, vagy a 

licitek nem érik el a minimálárat, a legmagasabb licitek pedig nem kerülnek be az adatbázisba. 

Collins és tsai. az úgynevezett Heckman-féle korrekció alkalmazását javasolják, amely kezeli a 

nem véletlen mintavétel okozta torzítást. Mei és Moses (2002) nem használja ezt a korrekciót, 

ezért indexük kiválasztási torzítástól nem mentes.30 

Locatelli Biey és Zanola (2005) Carter Hill és tsai. (1997) által kifejlesztett módszer 

használatát ajánlják mővészeti indexek becslésére, amely egy hibrid módszer; kombinálja az 

RSR és hedonikus becsléseket a látszólag szétesı regresszió (SUR – seemingly unrelated 

regression) segítségével. A szerzık bebizonyítják, hogy a kombinált becslés konfidencia-

intervalluma szőkebb, mintha a két módszert külön-külön alkalmaznánk. 

A nettó mővészeti hozamok becslése nem egyszerő feladat, mivel a tranzakciós költségektıl 

a hozamok számításánál eltekintünk és a tradicionális pénzügyi eszközökkel ellentétben ez 

jelentıs lehet (elérheti akár a 25%-ot is, figyelembe véve a vételi és eladási jutalékot). A 

kereskedési jutalékok mellett szignifikáns biztosítási (lopás, tőz)-, tisztítási- és tárolási költségek 

is felmerülnek (Ashenfelter and Graddy, 2003). Más oldalról szemlélve viszont meg kell 

                                                 
29 Goetzmann (1992), valamint Goetzmann és Peng (2001) tüzetesen tanulmányozta az RSR becslések statisztikai 
tulajdonságait. Goetzmann (1992) összehasonlította az OLS, a GLS (a súlyok a tartási periódus négyzetgyökének 
reciprokai), a WRS és különbözı Bayes-i becsléseket és arra a megállapításra jutott, hogy az RSR regresszió egy 
egyenlıen súlyozott havi részvényindex hozamának átlagát alulbecsli, míg a szórását túlbecsli. Goetzmann egy 
Bayes-i módszert ajánl az RSR napi hozamok becsléséhez, de ez kisebb felbontást választva, havi hozamoknál 
gyanús pozitív autokorrelációhoz vezetett. A Goetzmann tanulmányban az eredmények robosztusak, havi 
hozamoknál az összes becslés szinte azonos eredményeket adott, bár a WRS becslés néhány statisztika alapján 
rosszabbul teljesített. Azt feltételezhetjük, hogy a különbözı becslések közötti különbségek az éves Mei Moses Fine 
Art Index esetében még jelentéktelenebbek, mivel a regresszió illeszkedése négyzetesen javul a hozam horizont 
függvényében (lsd. Webb, 1981; Goetzmann, 1992). Meg kell jegyezni, hogy a Case-Shiller (1987) módszer 
hátránya az említett tanulmányokban csak a részvényhozamokra vonatkozik. A WRS becslés azonban alapvetıen 
illikvid eszközök indexbecslésére alkalmas, tehát az, hogy likvid eszközöknél nem teljesít jól, nem jelenti azt, hogy 
illikvid eszközöknél (pl. mőtárgyak) rosszul teljesítene, hiszen ezt a módszert éppen ilyen esetekre fejlesztették ki. 
30 Szerettük volna elvégezni a becslést a megfelelı korrekciók alkalmazása mellett, ennek érdekében felvettük a 
kapcsolatot Mei-jel és Moses-szel, valamint az Artprice.com-mal, de sajnos nem bocsátották rendelkezésünkre nyers 
adatokat. Megpróbáltuk felkutatni a hasonló lefedettséggel rendelkezı adatbázisokat is, de csak olyanokat találtunk, 
amelyek sokkal rövidebb múltra tekintenek vissza és így alkalmatlanok spektrálbecslésre, ami pedig 
nélkülözhetetlen, ahhoz hogy egy sztochasztikus folyamatban meghatározzuk a véletelen bolyongás nagyságát. 
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jegyezzük, hogy a mőtárgyaknak van nem pénzbeli hozamuk is, ha a tulajdonos esztétikai 

örömére vagy a társadalmi státusára gondolunk (Goetzmann, 1993).  

 

 

II.2.3. Az API egységgyök tesztje 

 

A következıkben arra teszünk kísérletet, hogy megvizsgáljuk, vajon az összeillesztett 

mővészeti indexünk véletlen bolyongást követ-e. A leggyakrabban használt véletlen bolyongás 

teszt az úgynevezett kibıvített Dickey-Fuller teszt (Augmented Dickey-Fuller, ADF). Az ADF 

teszt alapján az egységgyök nullhipotézist nem tudjuk elutasítani semmilyen szokásos 

szignifikancia szinten, akár szerepel konstans és/vagy trend a tesztegyenletben, akár nem. 

 

1. ábra API (Art Price Index) index értékei 1875 és 2008 között 
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Az 1. ábra alapján megállapítható, hogy az amerikai mőkincspiac az elmúlt 130 évben 

exponenciális ütemben növekedett, különösen igaz ez a 20. század közepétıl, ezért nem 

meglepı, hogy az egységgyök hipotézist nem lehet elvetni az ADF próba alapján. Az API 

nominális index tartalmazza az inflációt is, amely elképzelhetı, hogy véletlen bolyongást követ, 

viszont mivel itt a cél az, hogy a mőkincs piacról tegyünk megállapításokat, nem pedig az 

inflációról, érdemes kiszőrni ennek hatását. A fejezet hátralévı részében reálindexszel fogunk 
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dolgozni. Az API indexet a Global Financial Data USA-ra vonatkozó fogyasztói árindexével 

defláltuk.  

Elıször a logaritmusát vettük a nominális API indexnek, hogy kiszőrjük az exponenciális 

trendet, majd kivontuk belıle az amerikai fogyasztói árindex logaritmusát. Az így kapott indexen 

(2. ábra) újrafutattuk az ADF próbát egy konstanssal a tesztegyenletben, ami alapján 

változatlanul nem lehet elutasítani az egységgyök nullhipotézist. Ez azt jelenti, hogy a nominális 

API-ban lévı véletlen bolyongás komponens vagy egyáltalán nem, vagy csak részben 

tulajdonítható a fogyasztói árindexnek. 

 

2. ábra A reál API (Art Price Index) index logaritmusa 1875 és 2008 között 
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Ha az ADF tesztegyenletben a konstans mellett trend is szerepel, akkor a nullhipotézis már 

elvethetı 95%-os szignifikancia szinten. Ez az eredmény azt jelentené, hogy a reál mővészeti 

index trendstacioner. Summers (1986) megmutatta, hogy a véletlen bolyongás tesztek ereje 

kifejezetten alacsony konkrét alternatív hipotézisekkel szemben. Meg kell jegyeznünk, hogy az 

ADF teszt alkalmas annak eldöntésére, hogy az adott folyamat tisztán véletlen bolyongás-e, de 

arra nem megfelelı, hogy a tiszta véletlen bolyongással szembe állítsunk egyéb lehetıségeket, 

például egy kétkomponenső folyamatot, ami tartalmaz véletlen bolyongást és stacioner 

komponenst is. 

Poterba és Summers (1987) különbözı véletlen bolyongás tesztek erejét vizsgálva azt találta, 

hogy a varianciahányados teszt a legerısebb próba, amely felülmúlja Fama és French (1988) 
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regresszióalapú eljárását is. Ugyanakkor megjegyezték, hogy még a varianciahányados tesztek 

ereje is eléggé alacsony konkrét alternatív-hipotézissel szemben, ezért a szokásos 95%-os 

szignifikanciaszint-választás nem megfelelı. ARMA(1,1) modell Monte Carlo szimulációjával 

megmutatták, hogy ahhoz, hogy az elsıfajú és másodfajú hibákat egyszerre tudjuk 

minimalizálni, 60% körüli szignifikanciaszintet kell választani. A szerzık arra jutottak 

eredményeik alapján, hogy a varianciahányados próba a legerısebb, abban az esetben, ha 

átlaghoz való visszatérést szeretnénk tesztelni. 

Summers (1986), Poterba és Summers (1987), Cochrane (1988), Fama és French (1988), Lo 

és MacKinlay (1988) és mások is azt állítják, hogy az egységgyök tesztek ereje alacsony 

stacioner alternatív hipotézissel szemben emiatt nehéz elutasítani egy hamis véletlen bolyongás 

nullhipotézist. E rövid módszertani áttekintésnek megfelelıen a következı alfejezetekben a 

mőkincs árakat fogjuk vizsgálni stacionaritás, trendstacionaritás és véletlen bolyongás 

szempontjából. 

 

 

II.3. Az amerikai mőkincspiac hatékonyság tesztje 
 

Legyen Pt egy tiszta véletlen bolyongás folyamat α várható értékkel, azaz 

 

t t 1 tP α P ε−= + + ,     (2.2) 

 

ahol εt fehér zaj konstans varianciával és nulla várható értékkel. A folyamat k-ad rendő 

differenciájának varianciája k-val arányos: 

 

( ) ( )2
t t kVar P P kσ ε .−− =     (2.3) 

 

Mivel Pt egy log árindex, ezért Pt-Pt-k a k idıszak loghozama. Ha trendstacioner folyamatot 

feltételezünk, ami felírható 
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t k t k
k 0

P αt a ε
∞

−
=

= +∑ ,     (2.4) 

 

formába, ahol a0≡0, akkor a k-ad rendő differencia varianciája konstans 

 

( ) ( )2
t t kVar P P 2σ ε−− =     (2.5) 

 

szinten. A stacioner vagy trendstacioner idısorok k-ad rendő differenciájának varianciája nem 

függ a késleltetés nagyságától. A k-ad rendő differencia varianciájának felhasználásával a 

folyamatok jobban elemezhetık. Cochrane (1988) eljárását követve a 3. ábra az (1/k)Var(Pt-Pt-k) 

mutatja k függvényében. Ha a mőkincs árak tisztán véletlen bolyongást követnének, akkor az 

ábra az elsı differencia varianciáján konstans lenne. Azonban a 3. ábrán jól látszik, hogy ez nem 

így van, igaz a k-ad rendő differencia varianciája nem tart nullához, a 11. késleltetés után az ábra 

ellaposodik, ez különösen szembetőnı az 5. ábrán. A k-ad rendő differencia varianciájának 

empirikus vizsgálata alapján kijelenthetı, hogy a mőkincs árak se nem követnek tisztán véletlen 

bolyongást, se nem tisztán stacioner folyamatot. A 3-7. ábrák alapján az a legvalószínőbb, hogy a 

mőkincs áraknak két komponense van: egy stacioner, aminek nagyjából 13 periódusig (évig) van 

hatása és egy véletlen bolyongás, ami állandó komponens, ezért a hatása az idık végezetéig 

fennáll. 
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3. ábra k-éves mőkincs hozamok varianciája – Bartlett becsléssel 
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Megjegyzés: Az ábra k-éves mőkincs hozamok varianciáját és a becslés aszimptotikus 
standard hibáját mutatja. A becslés Bartlett kernellel készült (pl. Cochrane, 1988). Az 
aszimptotikus standard hiba ( ) ( )0.52 2

k k * 4k / 3Tσ σ = σ  formában számítható. 

 

4. ábra k-éves mőkincs hozamok varianciahányadosa – Bartlett becsléssel 
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Megjegyzés: Az ábra k-éves mőkincs hozamok varianciahányadosát és a becslés 
aszimptotikus standard hibáját mutatja. A becslés Bartlett kernellel készült (pl. 
Cochrane, 1988). Az aszimptotikus standard hiba ( ) ( )0.5

VR VR * 4k / 3Tσ =  formában 

számítható. 
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II.3.1. A véletlen bolyongás és a stacioner komponens elválasztása 

 

A Cochrane (1988) módszeréhez hasonló eljárást követünk a véletlen bolyongás és a 

stacioner komponens méretének becslésére. Az elméleti hátteret a Beveridge és Nelson (1981) 

dekompozíciós tétele jelenti, ami szerint minden olyan idısor, amelynek az elsırendő 

differenciája stacioner felbontható egy tiszta véletlen bolyongásra és egy stacioner komponensre. 

Legyen Pt a mővészeti árindex logaritmusa t idıpontban, amelynek az elsırendő differenciája 

stacioner.31. Ebben az esetben a ∆Pt, loghozam mozgóátlag reprezentációja a 

 

t k t k
k 0

∆P α a ε
∞

−
=

= +∑      (2.6) 

 

formában adható meg, ahol  α  konstans és εt egy független azonos eloszlású (FAE) standard 

normális fehér zaj. Pt Beveridge-Nelson dekompozíciója a következı: 

 

t t tP Y S= + ,      (2.7) 

ahol 

t t 1 k t
k 0

Y α Y a ε ,
∞

−
=

 = + +  
 
∑     (2.8) 

t k t k t 1 k t 2
k 1 k 2 k 3

S a ε a ε a ε ... .
∞ ∞ ∞

− −
= = =

     − = + + +     
     
∑ ∑ ∑   (2.9) 

 

Ez a felbontás úgy épül fel, hogy Pt+k várható értéke megegyezzen Yt+k várható értékével, azaz Yt 

az állandó komponens, St-nek pedig nincs hosszú távú hatása Pt várható értékére. 

Legyen 

 

( )2 1
k t t kσ k Var P ,P−

−= ,     (2.10) 

 

                                                 
31 Ha az ADF tesztet alkalmazzuk, akkor az egységgyök nullhipotézist minden szokásos szignifikanciaszinten 
elutasíthatjuk az API index elsı differnciájának esetében. 
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azaz a k-adik differencia varianciája osztva k-val. Ha Pt tisztán véletlen bolyongás, akkor 2kσ  k 

függvényében vízszintes. Ha Pt stacioner folyamat, véletlen bolyongás nélkül, akkor 2
kσ  

zérushoz tart, ahogy k végtelenbe. 

Cochrane (1988) bizonyította, hogy a k-adik differencia varianciája Bartlett magfüggvénnyel 

becsülhetı, amelynek ismertek a nagymintás tulajdonságai. 

 

k 1
2 2
k j P

j 1

k j
σ 1 2 ρ σ

k

−

∆
=

 −= + 
 

∑ ,     (2.11) 

 

ahol ( )2
∆P t t 1σ Var P P−= −  az egyperiódusú hozam varianciája, ( ) 2

j t t j ∆Pρ Cov ∆P ∆P / σ−= −  pedig 

az egyperiódusú hozamnak j-edrendő autokorrelációja. Ahogy k végtelenbe tart, azaz egyre 

hosszabb periódusú hozamot tekintünk, a k-éves hozam varianciája Pt állandó komponensének 

varianciájához tart: 

 

2 2 2
k j P Y

k
j 1

lim σ 1 2 ρ σ σ
∞

∆ ∆→∞ =

 
= + = 
 

∑ .   (2.12) 

 

A (2.12) egyenlet a nullafrekvenciájú spektrál sőrőséget becsüli (lásd pl. Cochrane, 1988), ami 

nem más, mint a mővészeti index hozamának hosszú távú varianciája. Nagyon hosszú távon csak 

a véletlen bolyongásnak van hatása az árakra, a stacioner komponens eltőnik. Ahogy k 

végtelenbe tart, a mővészeti index hozamának varianciája konstans az állandó komponens 

varianciájának szintjén. 

Legyen VRk a varianciahányados statisztika a k-adik késleltetésnél 

 

=
2
k

k 2
1

VR
σ
σ

,      (2.13) 

 

ami az árindex véletlen bolyongásának nagyságát adja meg (lásd Cochrane, 1988). 

A 3. ábra a k-adrendő differencia varianciájának Bartlett becslését mutatja az API mővészeti 

index esetében. A k-éves hozam varianciája a 11-edik év után ellaposodik. A 4. ábra az API 
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varianciahányadosát mutatja k függvényében, a 30. évnél a véletlen bolyongás mindössze a 

folyamat varianciájának 20,71%-ért felel. A varianciahányados több mint két standard hibával 

egy alatt van, ezért egy tiszta véletlen bolyongás nullhipotézis bármilyen szokásos szignifikancia 

szinten elutasítható. A varianciahányados teszt ugyan eredményre vezet a véletlen bolyongás 

nullhipotézist illetıen, azonban egy tiszta stacionaritást feltételezı hipotézist már nem lehetne 

elutasítani, mivel a varianciahányados nincs két standard hibával zérus felett. 

Feltételezhetjük, hogy a Bartlett becslés torzított a mintákban, mivel 134 adatpont nem 

vehetı nagy mintának. Cochrane (1988) kiemelte, hogy a Bartlett becslés kismintában torzított, 

ahogy k a mintanagysághoz (T) tart, úgy a k-éves hozam varianciájának 1/k-adszorosa nullához. 

Cochrane kétféle korrekciót javasolt: 1, a várható értéket az elsı differencia mintaátlagnak kell 

venni, ahelyett hogy minden k késleltetésnél újrabecsüljük; 2, szabadságfok korrekciót kell 

alkalmazni T/(T-k+1) formában. Mindkét korrekciót egyszerre használva, a Cochrane becslés 

 

( )( ) ( )
2T

2
k j k T 0 j

j k

T k
σ P P P P

k T k T k 1 T−
=

 = − − − − − +  
∑   (2.14) 

 

formában adott, ami kisminta esetén is torzítatlan (a bizonyítást lásd Cochrane, 1988). 



II. Az amerikai mőkincsárak véletlen bolyongása 

 31 

5. ábra k-éves mőkincs hozamok varianciája – Cochrane becsléssel 

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

0.18

0.2

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.2

Variance of k-difference

1 st. error band

Adatsor2

 
Megjegyzés: Az ábra k-éves mőkincs hozamok varianciáját és a becslés aszimptotikus 
standard hibáját mutatja. A becslés Cochrane (1988) eljárással készült. Az 
aszimptotikus standard hiba ( ) ( )0.52 2

k k * 4k / 3Tσ σ = σ  formában számítható. 

 

6. ábra k-éves mőkincs hozamok varianciahányadosa – Cochrane becsléssel 
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Megjegyzés: Az ábra a k-éves mőkincs hozamok varianciahányadosát és a becslés 
aszimptotikus standard hibáját mutatja. A becslés Cochrane (1988) eljárással készült. 
Az aszimptotikus standard hiba ( ) ( )0.5

VR VR * 4k / 3Tσ =  formában számítható. 

 

A torzítatlan k-éves hozam varianciája az 5. ábrán, valamint a varianciahányados a 6. ábrán a 

11-13. késleltetéstıl laposabbak, mint a Bartlett becsléseknél (3-4. ábra). A Bartlett becsléseknél 
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megfigyelhetı csökkenı variancia/varianciahányados a 12. késleltetés után valószínőleg az 

említett kismintás torzításnak köszönhetı. A Cochrane módszerrel számított varianciahányados 

12 éves késleltetést követıen konstans és megegyezik a véletlen bolyongás komponens 

nagyságával. A torzítatlan módszert használva a véletlen bolyongás becsült nagysága csaknem 

50%-kal nagyobb, mint a Bartlett becslésé, igaz a két érték szignifikánsan nem különbözik 

egymástól.32 A Cochrane varianciahányados a 30. késleltetésnél 29,43%. 

7. ábra k-éves mőkincs hozamok varianciahányadosa – Cochrane és korrigált Bartlett becsléssel 
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Megjegyzés: Az ábra a k-éves mőkincs hozamok Cochrane (1988) és korrigált Bartlett 
varianciahányadosát és a becslés aszimptotikus standard hibáját mutatja. Az 
aszimptotikus standard hiba ( ) ( )0.5

VR VR * 4k / 3Tσ =  formában számítható. 

 
A Cochrane varianciahányados több mint két standard hiba távolságra van nullától és egytıl, 

így akár egy tiszta véletlen bolyongás, akár egy stacioner folyamat véletlen bolyongás nélkül 

nullhipotézis elutasítható. A torzítatlan becslés 12 évig csökken, ahol 27,82%-os értéket vesz fel. 

Kendall és Stuart (1976) bizonyítása alapján állíthatjuk, hogy az autokorreláció becslése 

kismintában torzított és egy autokorrelálatlan idısor j-edrendő autokorrelációjának várható 

értéke -1/(T-j). Mivel a Bartlett becslés mintabeli autokorrelációk becslésén alapul, ezért szintén 

torzított. Felhasználva Kendall és Stuart eredményét a Bartlett varianciaráta várható értékére 

 

[ ]
k 1 k 1 k 1

j
j 1 j 1 j 1

k j k j 1 2 k T k
E VR E 1 2 ρ 1 2

k k T j k T j

− − −

= = =

   − − − −= + = + − = +   − −  
∑ ∑ ∑   (2.15) 

                                                 
32 A Bartlett becslés a Cochrane becsléshez számított kétszeres standard hiba sávon belül marad. 
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adódik. Torzítatlan becslıfüggvényt kaphatunk VR-re, ha (2.13) egyenletet elosztjuk (2.15)-tel, 

azaz az autokorrelálatlan idısor varianciahányadosának várható értékével. A 7. ábrán látható, 

hogy a Cochrane és a torzítatlan Bartlett becslés majdnem egybeesik, a korreláció a két mérték 

között 99,83%. 

Lo és MacKinlay (1988) bizonyította, hogy véletlen bolyongás nullhipotézise mellett a 

varianciaráta aszimptotikusan normális eloszlást követ 

 

( )( )
k 2

2 2k 1 k 1
VR ~ N 1,

3Tk

 − −
 
 
 

       (2.16) 

 

paraméterekkel. Lo és MacKinlay eredményeire támaszkodva megállapíthatjuk, hogy a 

varianciahányados szignifikánsan különbözik egytıl, ezért a véletlen bolyongás hipotézis 

elvethetı minden szokásos szignifikanciaszinten. Meg kell jegyezzük, hogy a részvénypiacokon 

mért eredmények különböznek a mőkincspiacon mértektıl. Elıször is, a véletlen bolyongás 

jelentısebb a részvényárakban. Lo és MacKinlay (1988) dolgozatukban elutasította a véletlen 

bolyongás alapú ármozgásokat a Center for Research in Securities Prices (CRSP) egyenlıen 

súlyozott részvényindexe alapján az 1962-1985-ös idıszakban, mivel még 16 hetes késleltetésnél 

is szignifikáns pozitív autokorrelációt mért. Eredményeik még szignifikánsabbak voltak 

kiskapitalizációjú vállalatok részvényeinél. 

A mőkincshozamok negatívan autokorrelálnak mind rövid, mind hosszú távon. Érdemes 

kiemelni, hogy a negatív autokorreláció meglepı eredmény, mivel több magyarázat is a pozitív 

autokorreláció mellett szól. A nem folyamatos kereskedés, ami a mőkincspiac egyik fı 

jellemzıje pozitív autokorrelációt kellene, hogy okozzon, mivel az információ csak lassan tud 

beépülni az árakba. Chen és Rhee (2009) empirikus bizonyítékokat talált a részvénypiacon, hogy 

a shortolás lehetısége hozzájárul a tıkepiaci hatékonysághoz, mivel így gyorsabban tudnak 

alkalmazkodni az árak. A mőkincspiacon shortolás nem lehetséges, mivel nincsenek a piacot 

követı derivatív termékek, így ez piaci hatékonytalanságot okozhat. 

Lo és MacKinlay (1988) szerint az amerikai kisvállalatok hozamaiban mért autokorreláció 

kapcsolatban lehet a nem folyamatos kereskedéssel. Ezen túl a túlélési torzítás is pozitív 

autokorrelációhoz vezethet, mivel a befektetık értékesítéseiket áremelkedéshez kötik. A piaci 

adatok alapján valószínőbb, hogy egy győjtı megtartja a mőtárgyát, ha az ára jelentısen esett. A 
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nyolcvanas években a japán részvény- és ingatlanpiac szárnyalt, ezzel párhuzamosan egyre több 

japán befektetı jelent meg a mőkincspiacon is. A nyolcvanas évek végén számos rekordárat 

elérı impresszionista festmény került japán tulajdonban, amelyek a 1989-es japán tızsdebuborék 

kipukkadása után kiszorultak a piacról és a mai napig sem érték el az akkori árakat. Mei és 

Moses (2002) azonban megjegyzi, hogy a túlélési torzítást két tényezı is mérsékli: 1, az aukciós 

házak értékesítenek hagyatékokat is, amelyeknél az eladás független az aktuális piaci értéktıl; 2, 

az árverezı ösztönzött abban, hogy nevesebb szerzık kevésbé értékes alkotásait is értékesítse, 

hogy új győjtıket csábítson a piacra. 

A tızsdemámor (irrational exuberance) negatív autokorrelációt okozhat a hozamokban (lásd 

Pesando and Shum, 2007). A győjtık túlságosan agresszíven licitálhatnak a mámor hevében, 

azonban az ilyen hirtelen fellángolások valószínőleg visszafordulnak a rákövetkezı árveréseken. 

A 3-7. ábrák arra utalnak, hogy a mővészeti indexnek két árkomponense van: egy véletlen 

bolyongás, amely megközelítıleg a mőkincshozamok varianciájának 28%-áért felelıs és egy 

stacioner folyamat, ami 72%-áért és nagyjából 12 évig van mérhetı hatása. Egy elképzelhetı 

magyarázat az eredményekre, hogy a mőkincshozamok kétkomponensőek, van egy közös, piaci 

komponens és van egy egyedi fehér zaj. 

A mőkincshozamokra különbözı autoregresszív mozgóátlag modelleket illesztettünk és ezek 

közül kiválasztottuk azokat, amelyek varianciahányadosa 12 éves késleltetésnél közel van a 

hosszú távú, 28%-os értékhez. A kiválasztás folyamata a következı volt: 

− elsıként azok az ARMA modellek estek ki, amelyek varianciahányadosa a mőtárgy index 

becsült varianciahányadosának egy standard hibáján kívül esett, majd 

− azok a modellek, amelyek Ljung-Box Q-statisztikája33 szignifikáns volt és végül 

− azok, amelyek varianciahányadosa 12 éves késleltetésnél a hosszú távú (k tart végtelenbe) 

mőkincs varianciaráta egy standard hibáján kívül estek. 

A kiválasztott modellek és a hozzájuk tartozó statisztikák az 1. táblázatban láthatóak. 

 

                                                 
33 A szignifikáns Q-statisztika az ARMA modell nem megfelelı specifikációjára utalhat. 
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1. táblázat A mőkincs hozamokra illesztett ARMA modellek eredményei 
ARMA(i,j) (1,9) (1,11) (2,7) (2,10) (2,11) (2,15) (3,10) (3,11) (4,7) (4,18) (5,10) (5,12) (6,7) (6,8) (6,9) (7,1) (7,3) (7,4)
R² 0.38 0.38 0.27 0.36 0.35 0.46 0.36 0.37 0.33 0.46 0.41 0.37 0.29 0.37 0.38 0.30 0.34 0.35
SIC 0.90 0.96 1.01 0.97 1.01 0.95 0.99 1.00 0.98 1.07 0.91 1.041.05 0.97 0.97 0.81 0.82 0.83
Q 30.50 25.34 31.51 21.33 21.31 20.89 23.61 23.31 27.04 19.5829.84 24.44 29.77 29.06 27.90 35.78 36.83 33.51
p(Q) 0.06 0.12 0.09 0.32 0.26 0.10 0.21 0.18 0.21 0.05 0.05 0.11 0.12 0.11 0.11 0.15 0.08 0.12
VR(12) 0.33 0.35 0.33 0.50 0.50 0.31 0.42 0.48 0.42 0.42 0.44 0.59 0.26 0.41 0.34 0.41 0.30 0.33
VR(30) 0.32 0.46 0.29 0.41 0.40 0.38 0.39 0.39 0.44 0.42 0.46 0.43 0.32 0.47 0.43 0.46 0.34 0.38
VR(∞) 0.32 0.46 0.29 0.41 0.40 0.39 0.30 0.39 0.42 0.45 0.47 0.44 0.32 0.47 0.43 0.47 0.34 0.39

ARMA(i,j) (8,2) (8,3) (9,1) (9,3) (9,8) (10,3) (10,6) (11,5) (11,6) (12,2) (12,4) (12,7) (12,8) (19,3) (0,9) (0,10) (0,17) (0,19)
R² 0.30 0.34 0.27 0.30 0.36 0.33 0.36 0.38 0.37 0.34 0.39 0.43 0.42 0.33 0.24 0.23 0.29 0.38
SIC 0.84 0.81 0.89 0.91 0.96 0.89 0.93 0.90 0.95 0.88 0.86 0.880.92 1.10 1.06 1.10 1.22 1.14
Q 35.17 35.68 40.06 33.57 31.99 37.32 33.47 32.14 32.31 25.2922.10 22.16 21.98 16.54 30.46 30.81 19.91 19.21
p(Q) 0.13 0.10 0.07 0.15 0.06 0.07 0.07 0.12 0.09 0.56 0.63 0.45 0.40 0.92 0.08 0.06 0.10 0.06
VR(12) 0.28 0.40 0.32 0.39 0.34 0.39 0.35 0.37 0.36 0.57 0.50 0.52 0.54 0.47 0.31 0.31 0.26 0.28
VR(30) 0.32 0.47 0.38 0.41 0.44 0.45 0.44 0.44 0.44 0.46 0.37 0.46 0.47 0.48 0.31 0.31 0.45 0.47
VR(∞) 0.31 0.48 0.38 0.39 0.44 0.46 0.44 0.45 0.45 0.46 0.43 0.47 0.48 0.46 0.31 0.31 0.45 0.47 

Megjegyzés: A táblázat a mőkincs hozamokra illesztett ARMA modellek R²-eit, 
Schwarz információs kritériumait (SIC), Ljung-Box Q-statisztikáit és azok p-értékeit 
valamint a varianciahányadosok (VR) elméleti értékeit 12, 30 és végtelen éves 

késleltetésnél mutatja. A varianciahányadosok elméleti értékei a 
= =

 
=  
 
∑ ∑
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j 0 j 0

VR a / a  

képlettel adottak, ahol az aj-k az ARMA modellek mozgóátlag reprezentációjának 
koefficiensei. Az R²-ek szabadságfokkal korrigáltak. 
 

 

II.3.2. A varianciahányados (VR) optimális becslıfüggvényének kiválasztása 

 

36 ARMA modellt találtunk, amely megfelelıen képes leírni a mőkincs hozamokat (lásd 1. 

táblázat). Ebben az alfejezetben arra teszünk kísérletet, hogy az illesztett modellek segítségével 

megtaláljuk a legkisebb átlagos négyzetes hibával (Mean Squared Error – MSE) járó, 

nullafrekvenciájú spektrálsőrőséget becslı nemparametrikus módszert. Az 1. táblázatban 

szereplı modelleket Monte Carlo módszerrel szimuláltuk, majd a varianciahányadosokat 

különbözı módszerekkel határoztuk meg. Elıször is a (2.13) egyenletben szereplı Cochrane 

becslést alkalmaztuk. Továbbá, az elemzést kibıvítettük az irodalomban gyakran használt 

magfüggvényes becslésekkel. Andrews (1991) tanulmánya a spektrálelemzéseknél 

leggyakrabban felmerülı kerneles becslések tulajdonságával foglalkozik, amelyben Andrews 

nullafrekvenciájú spektrálsőrőséget becsül Bartlett, Parzen, Tukey-Hanning és kvadratikus 

spektrál (Quadratic spectral; QS) kernellel. Követve Andrews munkáját mi is ezeket a 

magfüggvényeket használjuk, azaz a reál log mővészeti index elsı differenciájának k-adrendő 

autokorrelációját súlyozzuk a 
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összefüggésben, ahol κ a magfüggvény, amely lehet 
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és x=j/k. Andrews az átlagos négyzetes hiba alapján (Mean Squared Error – MSE) a kvadratikus 

spektrál magfüggvényt találta optimálisnak, míg a Bartlett a többihez képest alulteljesítınek 

bizonyult. Newey és West (1994) nem talált bizonyítékot a QS, vagy bármely más kernel 

választásának optimalitása mellett és azt állítják, hogy valójában csak a sávszélességnek van 

jelentısége, és a kernelválasztás csak másodrendő. A kernelbecslések és Cochrane módszer 

mellett a kernelbecslések korrigált formáit is megvizsgáljuk, mivel a kismintából becsült 

autokorreláció torzított (lásd fent). A (2.15)-ös egyenlethez hasonlóan a többi kernel becslés 

várható értékét is meghatároztuk nulla várható értékő, egy szórású fehér zaj folyamat alapján és a 

standard becsléseket a megfelelı értékekkel defláltuk, a késıbbiekben ez 1. korr-ként jelenik 

meg. Ellenırzésképpen 134 év hosszú fehér zajt generáltunk 80,000 alkalommal, hogy 

ellenırizzük Kendall és Stuart állítását a kismintában becsült autokorreláció torzításáról. Az 

eredmények alapján a fehér zaj mért autokorrelációja nagy késleltetéseknél kevésbé volt negatív, 

mint az a -1/(T-j) várható értékbıl következne, ezért a szimuláció alapján kapott értékekbıl az 

elsı korrekcióhoz hasonlóan készítettünk egy 2. korr típusú becslést. 
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A fent leírt ARMA modellszelekció után (1. táblázat) valamennyi ARMA modellt és egy 

fehér zajt szimuláltunk 1,000 alkalommal. A MSE a 30 évre átlagolt négyzetes torzítás és 

variancia összege, azaz 

 

( ) ( )( )
30

2
k k

k 1

1
MSE Bias VR Var VR

30 =

= +∑ .    (2.18) 

 

A (2.18) alapján számított MSE mind a 36 ARMA modellre, illetve a szimulált fehér zajra a 2. 

táblázatban található. A négyzetes torzítást az elméleti értékekhez képest kalkuláltuk, amelyeket 
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összefüggéssel lehet megadni, ahol az aj-k a szimulált ARMA modellek mozgóátlag 

reprezentációjának koefficiensei. Az MSE-ban szereplı variancia egyszerően az 1,000 szimulált 

varianciahányados becslési varianciája. 30 éves késleltetésig számoltuk a varianciahányadosokat, 

mivel 30 éves késleltetésénél az elméleti értékek már nagyon közel esnek a végtelenbe vett 

értékhez (lásd 1. táblázat). 
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2. táblázat A szimulált folyamatok alapján számított varianciahányadosok átlagos négyzetes hibái (MSE) 
 ARMA(i,j) Cochrane Bartlett Bartlett_adj1 Bartlett_adj2 Parzen Parzen_adj1 Parzen_adj2 Tukey Tukey_adj1 Tukey_adj2 QS QS_adj1 QS_adj2
White noise 0.16 0.13 0.16 0.16 0.10 0.12 0.12 0.15 0.19 0.18 0.20 0.27 0.26

(0,9) 0.04 0.12 0.12 0.12 0.10 0.10 0.10 0.13 0.13 0.13 0.16 0.16 0.16
(0,10) 0.04 0.12 0.12 0.12 0.10 0.10 0.10 0.13 0.13 0.13 0.16 0.16 0.16
(0,17) 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.10 0.10 0.10 0.13 0.13 0.13
(0,19) 0.07 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.12 0.12 0.12 0.14 0.14 0.14
(1,9) 0.18 0.11 0.15 0.15 0.16 0.20 0.20 0.14 0.18 0.18 0.11 0.16 0.15
(1,11) 0.05 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 0.10 0.11 0.11 0.13 0.14 0.14
(2,7) 0.09 0.09 0.10 0.10 0.11 0.13 0.12 0.10 0.11 0.11 0.10 0.11 0.11
(2,10) 0.04 0.11 0.12 0.11 0.10 0.10 0.10 0.12 0.12 0.12 0.15 0.15 0.15
(2,11) 0.04 0.11 0.11 0.11 0.10 0.10 0.10 0.12 0.12 0.12 0.15 0.15 0.15
(2,15) 0.06 0.12 0.12 0.12 0.11 0.12 0.12 0.13 0.14 0.14 0.15 0.16 0.16
(3,10) 0.05 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13
(3,11) 0.04 0.11 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.13 0.13 0.13 0.15 0.16 0.16
(4,7) 0.06 0.10 0.12 0.12 0.11 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.12 0.15 0.14
(4,18) 0.06 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.15 0.16 0.16 0.16 0.17 0.17
(5,10) 0.05 0.13 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16 0.15 0.17 0.17
(5,12) 0.06 0.13 0.14 0.14 0.13 0.14 0.14 0.15 0.16 0.16 0.16 0.18 0.18
(6,7) 0.04 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.14 0.13
(6,8) 0.05 0.03 0.04 0.04 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.06 0.06
(6,9) 0.06 0.11 0.13 0.12 0.13 0.14 0.14 0.13 0.15 0.14 0.13 0.15 0.15
(7,1) 0.05 0.11 0.13 0.13 0.11 0.12 0.12 0.12 0.14 0.14 0.13 0.16 0.15
(7,3) 0.05 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.14 0.15 0.15
(7,4) 0.05 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0.15 0.14
(8,2) 0.18 0.19 0.25 0.25 0.16 0.19 0.18 0.20 0.26 0.26 0.25 0.39 0.37
(8,3) 0.06 0.13 0.15 0.15 0.13 0.15 0.15 0.15 0.17 0.17 0.15 0.19 0.18
(9,1) 0.05 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.13 0.12 0.13 0.14 0.14
(9,3) 0.05 0.10 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.12 0.14 0.14
(9,8) 0.06 0.11 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.13 0.15 0.15 0.13 0.16 0.16
(10,3) 0.05 0.12 0.14 0.13 0.14 0.14 0.14 0.14 0.16 0.16 0.15 0.17 0.17
(10,6) 0.06 0.12 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.14 0.16 0.16
(11,5) 0.05 0.12 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.14 0.17 0.16
(11,6) 0.06 0.12 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.14 0.16 0.16
(12,2) 0.07 0.12 0.14 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.16 0.15 0.14 0.17 0.16
(12,4) 0.06 0.11 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.14 0.16 0.16
(12,7) 0.07 0.12 0.14 0.14 0.13 0.15 0.15 0.14 0.16 0.16 0.14 0.17 0.17
(12,8) 0.07 0.12 0.15 0.14 0.13 0.15 0.15 0.15 0.17 0.17 0.15 0.18 0.18
(19,3) 0.13 0.17 0.22 0.22 0.15 0.17 0.17 0.18 0.23 0.23 0.22 0.33 0.32

Ave 0.07 0.11 0.13 0.13 0.12 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.17 0.16  
Megjegyzés: Ez a táblázat 36 mőkincs hozamokon szimulált ARMA modell és egy 
szimulált fehér zaj (szórása megegyezik a mőkincs hozamok szórásával) 
varianciahányadosainak átlagos négyzetes hibáit (Mean Squared Error – MSE) 
mutatja. A MSE-t 30 éves késleltetésig számoltuk. A négyzetes torzítást a 

varianciahányadosok elméleti értékéhez képest számítottuk a 
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∑ ∑ , 

képlettel, ahol az aj-k a megfelelı ARMA modell mozgóátlag reprezentációjának 
koefficiensei. A pontbecslések varianciája az 1,000 Monte Carlo becslés varianciája. 
A MSE az átlagos négyzetes torzítás és az átlagos variancia összegeként adódik. 
 

A kétféle korrekció eredményei majdnem teljesen egybeesnek a MSE alapján (lásd 2. táblázat). 

Az eredmények alapján elmondható, hogy a Cochrane módszer átlagosan jobban teljesít, mint a 

kernel alapú becslések. Igaz, hogy a Cochrane becslés varianciája nem a legalacsonyabb, de a 

torzítása szinte teljesen elhanyagolható. A Bartlett, a Parzen kernelek és korrigált verzióik, 

illetve a standard Tukey-Hanning becslés kisebb varianciájú, mint a Cochrane módszer, de az 

utóbbi kedvezı torzítási tulajdonsága miatt ennek a módszernek a használatát javasoljuk. 
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Meglepı, hogy a fehér zaj folyamat esetében nem a Cochrane becslés a legjobb sem a torzítás, 

sem a variancia alapján, bár a négyzetes torzítás öt tizedesjegyig nulla. A véletlen bolyongás34 

modellt tekintve, az összes becslıfüggvény nagyon alacsony torzítást mutat, különösképpen a 

második típusú módszerrel korrigáltak, a Parzen és a Cochrane becslés. A véletlen bolyongásnál 

a variancia mindegyik becslésnél viszonylag nagy a stacioner ARMA modellekhez képest, ez az 

eredmény azonban nem meglepı, mivel a variancia a véletlen bolyongás nagyságával növekszik 

(Cochrane, 1988). Érdekes eredmény, hogy egyik becslıfüggvény sem képes az elméleti 

varianciahányadosok replikálására 6-10 éves késleltetés környékén. A 8. ábra az átlagos 

négyzetes torzítás függvényt mutatja a Cochrane és a Tukey becsléseknél, ebben az esetben az 

átlag a 2. táblázatban szereplı összes modellre értendı. 

 

8. ábra Átlagos négyzetes torzítás függvény a legjobb és a legrosszabb modell esetén 
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A grafikon 

                                                 
34 A véletlen bolyongás elsı differenciája a fehér zaj, amit szimuláltunk. 
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Megjegyzés: Az ábra A és B grafikonján rendre a Cochrane (1988) módszer és a 
Tukey-Hanning kernel átlagos négyzetes torzítása látható. Az átlag a 36 szimulált 
ARMA modellre és a véletlen bolyongásra vonatkozik. A torzítást az elméleti értékhez 

képest mérjük a 
= =
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VR a / a  képlettel, ahol aj-k az egyes ARMA modellek 

mozgóátlag reprezentációjának koefficiensei. 
 

 
A torzítás alapján a Cochrane módszer teljesít a legjobban és a Tukey-Hanning kernel a 

legrosszabbul. Ahogy a 8. ábrán látható a 6-10 éves késleltetés körül még a legjobb modell sem 

képes az elméleti értékeket replikálni. Mindegyik négyzetes torzításfüggvény hasonló a 8. ábrán 

láthatóhoz. A torzítás jelentéktelen, kivéve a 6-10 éves késleltetés körül, ez bármelyik szimulált 

modellre igaz becslıfüggvénytıl függetlenül. 

A MSE alapján a Cochrane módszer teljesít a legjobban, ezért a továbbiakban az 

eredményeket csak ezzel a módszerrel közöljük. 

 

 

II.3.3. A véletlen bolyongás nagysága az amerikai mőkincs árakban 1875 és 2008 között 

 

A mőkincs árakat legjobban leíró modellt a következıképpen választjuk ki: az a legjobb 

modell, amely a legnagyobb R2-et adja a mőkincs varianciahányados – szimulált 
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varianciahányados regresszióban. A 36-ból kilenc ARMA modell képes a mővészeti 

varianciahányadosok replikálására, az eredményeket a 3. táblázat foglalja össze. 

 
3. táblázat Becsült varianciahányadosok 

k\ARMA(i,j)

VR stdev VR stdev VR stdev VR stdev VR stdev VR stdev VR stdev VRstdev VR stdev VR stdev
1 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
2 0.71 0.10 0.76 0.10 0.75 0.10 0.74 0.10 0.75 0.10 0.68 0.09 0.68 0.09 0.67 0.14 0.64 0.08 0.65 0.09
3 0.65 0.11 0.74 0.12 0.73 0.12 0.66 0.12 0.69 0.13 0.64 0.12 0.63 0.11 0.60 0.19 0.57 0.10 0.60 0.11
4 0.60 0.12 0.71 0.11 0.71 0.11 0.68 0.13 0.72 0.14 0.65 0.12 0.64 0.12 0.62 0.18 0.61 0.10 0.63 0.12
5 0.51 0.11 0.57 0.11 0.57 0.11 0.60 0.15 0.65 0.15 0.58 0.14 0.57 0.12 0.51 0.15 0.52 0.12 0.55 0.13
6 0.48 0.12 0.49 0.10 0.50 0.10 0.59 0.15 0.62 0.16 0.55 0.13 0.54 0.12 0.46 0.12 0.53 0.13 0.54 0.12
7 0.47 0.12 0.47 0.10 0.47 0.10 0.58 0.14 0.62 0.15 0.54 0.13 0.53 0.11 0.46 0.11 0.55 0.13 0.52 0.12
8 0.38 0.11 0.41 0.10 0.41 0.11 0.51 0.14 0.54 0.14 0.45 0.13 0.44 0.11 0.39 0.12 0.49 0.14 0.43 0.11
9 0.38 0.11 0.44 0.11 0.45 0.11 0.50 0.13 0.52 0.13 0.45 0.12 0.44 0.11 0.42 0.12 0.51 0.13 0.43 0.11
10 0.32 0.10 0.43 0.11 0.44 0.11 0.42 0.12 0.46 0.13 0.40 0.12 0.39 0.11 0.41 0.12 0.46 0.14 0.38 0.11
11 0.30 0.10 0.42 0.12 0.43 0.12 0.39 0.12 0.40 0.13 0.36 0.13 0.36 0.11 0.39 0.13 0.43 0.14 0.35 0.11
12 0.28 0.10 0.42 0.12 0.42 0.12 0.35 0.11 0.38 0.13 0.36 0.13 0.35 0.12 0.40 0.13 0.42 0.14 0.35 0.12
13 0.29 0.10 0.41 0.13 0.41 0.13 0.34 0.12 0.37 0.13 0.37 0.14 0.37 0.12 0.39 0.13 0.42 0.15 0.36 0.12
14 0.30 0.11 0.41 0.14 0.41 0.13 0.35 0.12 0.38 0.14 0.38 0.15 0.38 0.13 0.38 0.14 0.42 0.15 0.37 0.13
15 0.28 0.11 0.40 0.14 0.40 0.14 0.34 0.13 0.38 0.15 0.39 0.16 0.38 0.14 0.37 0.14 0.42 0.16 0.37 0.14
16 0.28 0.11 0.40 0.15 0.40 0.14 0.32 0.13 0.39 0.16 0.39 0.17 0.38 0.15 0.36 0.15 0.41 0.16 0.37 0.15
17 0.28 0.12 0.40 0.15 0.40 0.15 0.33 0.14 0.39 0.16 0.39 0.18 0.38 0.15 0.36 0.16 0.40 0.16 0.38 0.15
18 0.28 0.12 0.39 0.16 0.40 0.15 0.33 0.15 0.39 0.17 0.39 0.18 0.38 0.16 0.36 0.16 0.40 0.17 0.38 0.16
19 0.29 0.13 0.39 0.16 0.39 0.16 0.34 0.15 0.40 0.18 0.39 0.19 0.38 0.16 0.37 0.17 0.39 0.17 0.38 0.17
20 0.28 0.12 0.39 0.17 0.39 0.16 0.35 0.16 0.40 0.19 0.40 0.20 0.38 0.17 0.37 0.18 0.39 0.18 0.38 0.17
21 0.28 0.13 0.39 0.17 0.39 0.16 0.36 0.17 0.40 0.19 0.40 0.21 0.38 0.17 0.38 0.18 0.39 0.18 0.38 0.18
22 0.27 0.13 0.39 0.18 0.39 0.17 0.36 0.18 0.41 0.20 0.40 0.21 0.38 0.18 0.38 0.19 0.38 0.18 0.38 0.19
23 0.28 0.13 0.39 0.18 0.39 0.17 0.37 0.18 0.41 0.21 0.40 0.22 0.38 0.19 0.38 0.19 0.38 0.19 0.38 0.19
24 0.27 0.13 0.38 0.19 0.39 0.18 0.38 0.19 0.41 0.21 0.40 0.22 0.38 0.19 0.37 0.20 0.38 0.19 0.39 0.20
25 0.27 0.13 0.38 0.19 0.38 0.18 0.38 0.20 0.41 0.22 0.40 0.23 0.38 0.20 0.37 0.20 0.38 0.20 0.39 0.20
26 0.28 0.14 0.38 0.20 0.38 0.18 0.39 0.21 0.42 0.23 0.41 0.24 0.38 0.20 0.37 0.21 0.38 0.20 0.39 0.21
27 0.27 0.14 0.38 0.20 0.38 0.19 0.39 0.22 0.42 0.24 0.41 0.25 0.38 0.21 0.37 0.21 0.38 0.20 0.39 0.22
28 0.27 0.14 0.38 0.21 0.38 0.19 0.39 0.22 0.42 0.24 0.41 0.25 0.39 0.21 0.38 0.22 0.38 0.21 0.39 0.22
29 0.29 0.16 0.38 0.21 0.38 0.19 0.40 0.23 0.42 0.25 0.41 0.26 0.39 0.22 0.38 0.22 0.37 0.21 0.39 0.23
30 0.29 0.16 0.38 0.22 0.38 0.20 0.40 0.24 0.42 0.25 0.41 0.27 0.39 0.22 0.38 0.23 0.37 0.21 0.39 0.23

R²

(3,10) (3,11)(1,11) (2,10) (2,11) (2,15)API (0,9) (0,10) (0,19)

- 0.96 0.97 0.96 0.93 0.970.96 0.97 0.98 0.95  
Megjegyzés: Ez a táblázat a mővészeti index (API) és kilenc szimulált ARMA modell 
varianciahányadosát és annak standard hibáját mutatja. Ezek a szimulált modellek 
megfelelıen írják le a mőkincs árakat. Az utolsó sorban a mőkincs varianciahányados 
– szimulált varianciahányados regressziók R2-ei láthatók. A varianciahányadosokat a 
Cochrane (1988) módszerrel becsültük. 

 

A 3. táblázatban alkalmazott modellek csaknem teljesen visszaadják az API 

varianciahányadosokat, szignifikánsan nem különböznek attól. Az R2-ek alapján az ARMA(2,11) 

a legjobb modell, ennek a varianciahányadosai és a hozzájuk tartozó standard hibák a 9. ábrán 

láthatók. 
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9. ábra Az ARMA(2,11) modell Monte Carlo szimulációja 
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Megjegyzés: Ez az ábra az ARMA(2,11) modell szimulált varianciahányadosait és 
annak standard hibáit mutatja. A mővészeti index varianciahányadosai szintén 
szerepelnek az ábrán. A becslések a Cochrane (1988) módszerrel készültek. 

 

Az ARMA(2,11) modell varianciarátája a k=12 késleltetésig csökken, ahol 35%-os értéket 

vesz fel, amely valamelyest nagyobb, mint a mővészeti index 28%-os értéke, igaz a különbség 

nem szignifikáns. 

A véletlen bolyongás elutasításánál óvatosan kell fogalmazni, akkor amikor ezt egyben 

hatékony árazás elutasításaként értelmezik. Lucas (1978) szerint a racionális árazás nem 

feltétlenül követeli meg, hogy az eszközárak martingál folyamatot kövessenek, aminek a véletlen 

bolyongás egy speciális esete. Ezért a véletlen bolyongás elutasítása nem feltétlenül jelent 

egyben piaci hatékonytalanságot, igaz elképzelhetı, hogy az eredmények ellentmondanak 

néhány hatékony árazást feltételezı közgazdasági modellnek. 

Elképzelhetı, hogy a mőkincspiac nem teljesen tökéletes és az árak sokkok következtében 

eltérnek a fundamentális értéktıl. Ha a sokkok hatása perzisztens, mondjuk mert autoregresszív 

folyamatot követnek, akkor a hozamok negatívan fognak autokorrelálni. Ennek a feltételezésnek 

a részvénypiacon is megtalálható a megfelelıje; Summers (1986) írta le többek között, hogy a 

részvényárak nem feltétlenül tükrözik a racionális értékeléseket és eltérhetnek a fundamentális 

értéktıl, de hosszú távon az eszközárak visszatérnek a fundamentális értékükhöz, ami így 

értelemszerően a hozamokban negatív autokorrelációhoz vezet. 
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Ahhoz hogy pontosan értsük, mire is koncentrálunk meg kell válaszolnunk azt a kérdést, 

hogy miért is olyan fontos az ideiglenes komponens? A mőtárgyak a meglehetısen magas 

tranzakciós költségek (akár a piaci érték 20-30%-a, ha a vételi és eladásai jutalékot is figyelembe 

vesszük) és az illikviditás miatt tipikusan hosszú távú befektetések Az átlaghoz való 

visszatérésnek jelentıs hatása van a befektetési döntésekre, mivel ebben az esetben a hosszú távú 

befektetéseknek idıbeli diverzifikációs hatásúk lehet. Samuelson (1963) rámutatott, hogy az 

egymástól függetlenül ismételt játékok növekvı dollárban mért varianciához vezetnek. Ha az 

árak az átlaghoz visszatérnek, azaz hosszú távon a hozamok negatívan autokorrelálnak, 

racionális cselekvésnek tőnik, ha hosszú távú befektetési horizont mellett többet fektetünk be az 

idıbeli diverzifikáció miatt. Ha azonban jelentıs ideiglenes komponens van az eszközárakban, 

akkor a racionálisan cselekvık nem hajlandók döntést hozni a jelenlegi piaci értékelés alapján. 

Egy piacon, ahol az áraknak jelentıs ideiglenes komponense van, értelmet nyer egy olyan 

befektetési stratégia, amely vételt ajánl, amikor az árak jelentısen esnek és eladást, amikor 

jelentısen emelkednek. 

A negatív autokorreláció egy másik lehetséges magyarázata lehet a győjtık túlreagálása, 

ahogy DeBondt és Thaler (1985, 1987) nyomán Mei és Moses (2005), valamint Pesando és 

Shum (2007) hívta fel rá a figyelmet. Ez a magyarázat összefüggésben lehet Goetzmann (1993) 

által leírt stíluskockázattal. Ha a győjtık ízlése megváltozik, akkor ez a hozamokban nagy 

negatív autokorrelációként csapódik le. Ha egy mőtárgyat pozitív sokk ér (pl. a mővész a 

figyelem középpontjába kerül egy sikeres kiállítást követıen), a kereslet hirtelen megugrik és 

elképzelhetı, hogy a befektetık túlreagálják a pozitív sokkot, azonban amint a mőtárgy kikerül a 

figyelem középpontjából, az értékeltségi szint jelentısen esik, ami alacsonyabb hozamokhoz és 

negatív autokorreláció vezet. 

Az ideiglenes komponens egy másik magyarázata lehet – bár ez pozitív autokorrelációval 

párosulna –, hogy mind a szakértık – akik a becsértéket határozzák meg –, mind pedig a 

befektetık ökölszabály szerint tanulnak (‘rule of thumb learning’): a jelenlegi értékelésüket a 

korábbi eladási árakhoz kötik (lásd részletesen Beggs és Graddy, 2005 írását). 
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II.4. Az amerikai mőkincs árak idıben változó komponensei 
 

Vizsgáljuk meg, hogy a mőkincs árak komponensei idıben változnak-e és a teljes mintában 

mért véletlen bolyongás nagyobb-e a minta második felében. Ebben az alfejezetben három 

lehetséges strukturális törést vizsgálunk meg, amelyeket egy-egy idıponthoz kötünk, 1935-höz, 

1945-hız és végül 1973-hoz. 

A három idıintervallum határainak indoklása egyszerő, hiszen 1935 elıtti ritka adatsőrőség 

nem kívánatos hatással lehet a becslésünkre. Mei és Moses (2002) szerint az adathiány okozhat 

gyanús negatív autokorrelációt a mőkincs hozamokban. 1945 tekintetében azt az irodalomban jól 

dokumentált tény említhetjük, hogy az eszközárak a második világháború elıtti és utáni 

idıszakban különbözı folyamatot követnek. Például Fama és French (1988) 1940 elıtt nagyobb 

stacioner komponenst becsült a részvényárakban. Végül 1973-at azért érdemes megvizsgálni, 

mert szignifikáns változás következett be a mőkincspiac intézményi felépítésébe, az 

aukciósházak ettıl az évtıl publikálják az árveréseket megelızı, szakértıi alsó és felsı 

árbecsléseket. Mei és Moses (2005) szerint az árbecsléseknek mind közgazdaságilag, mind 

statisztikailag szignifikáns hatásuk van a mőkincs árakra, mivel ezek a becslések felfelé 

torzítottak és a győjtık a részvénypiaci befektetıkhöz hasonlóan hiszékenyek. A magasabb felsı 

becslés, magasabb eladási árhoz és kisebb jövıbeli hozamhoz vezet. A szerzık azt állítják, hogy 

megbízó-ügynök probléma miatt a felfelé torzítás hatása 30 évig jelen van az árakban és ezt a 

racionális tanulás sem képes eltüntetni. 
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10. ábra A mővészeti index varianciahányadosai 1875 és 2008 között valamint 1875 és 1934 között 
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Megjegyzés: Az ábra a mővészeti index varianciahányadosait mutatja 1875 és 2008 
között, valamint 1875 és 1934 között. Az aszimptotikus standard hibák az 1875-1934 
idıszak varianciahányadosaihoz tartoznak. A becslések a Cochrane (1988) módszerrel 
készültek. Az aszimptotikus standard hiba ( ) ( )0.5

VR VR * 4k / 3Tσ =  formában 

számítható. 
 

A 10. ábra a mőkincs árak varianciahányadosát mutatja 30 éves késleltetésig az 1875-1934-

es idıszakra. Az 1934 elıtti idıszakra valamivel kisebb véletlen bolyongás komponenst 

mértünk, azonban a különbség két standard hibán belül van, így nem szignifikáns. A 

varianciahányados 12 éves késleltetésig csökken, ahol 22%-os értéket vesz fel, ami nagyjából 6 

százalékponttal kisebb, mint a teljes mintára vonatkozó. Megállapíthatjuk, hogy az 1935 elıtti 

mőkincs árakat meghatározó folyamat szignifikánsan nem különbözik a teljes mintát leírótól és 

elképzelhetı, hogy mindkét mintában a ritka adatsőrőség határozza meg az eredményeket. 

Frey és Pommerehne (1989) állítása szerint, aki szakértıi ismeretekkel rendelkezett a 

mőkincsek piacán, különösképpen a festmények piacán, az a második világháborúig magasabb 

hozamot tudott elérni, mint az, aki csak véletlenszerően vásárolt. Ha a nagy stacioner komponens 

miatt a piac hatékonyságát elvetjük, akkor Frey és Pommerehne állítása összhangban van 

eredményeinkkel. Akár azt is állíthatnánk, hogy az állandó nyerık azok lehettek, akik képesek 

voltak befolyásolni a győjtık ízlésvilágát, bár ilyenek létezésére nincs megfelelı bizonyíték a 

szakirodalomban. 
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11. ábra A mővészeti index varianciahányadosai 1875 és 2008 között valamint 1935 és 2008 között 
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Megjegyzés: Az ábra a mővészeti index varianciahányadosait mutatja 1875 és 2008 
között, valamint 1935 és 2008 között. Az aszimptotikus standard hibák az 1875-2008 
idıszak varianciahányadosaihoz tartoznak. A becslések a Cochrane (1988) módszerrel 
készültek. Az aszimptotikus standard hiba ( ) ( )0.5

VR VR * 4k / 3Tσ =  formában 

számítható. 
 

A 11. ábra alapján a mőkincs árak lényegesen nagyobb véletlen bolyongás komponenssel 

rendelkeznek 1935 után. Erre két magyarázat lehetséges: 

− Az 1935 elıtti adatokra épülı becslés nem pontos a Mei Moses adatbázis rossz 

adatsőrősége miatt, ebben az esetben a teljes adatra vonatkozó véletlen bolyongás becsült 

nagysága lefelé torzított. 

− A mőkincspiacon strukturális változások mentek végbe a második világháborút követıen, 

ami az ármozgásokat szignifikánsan befolyásolja az 1935 utáni adatokban. 

Mivel a becslés meglehetısen zajos, feltehetıen a kismintának köszönhetıen, nem 

azonosítható be egy olyan késleltetés, amelytıl kezdve a varianciahányados konstansnak 

tekinthetı. A varianciahányados a 21. késleltetésnél veszi fel a minimumát, 61%-os értéknél, ami 

közel két standard hibára van a teljes mintára számított hasonló értéktıl. A véletlen bolyongás 

méretére jó közelítı becslés egy 70-75%-os érték. A becslés standard hibája nagy, ez egyrészt a 

kis mintanagyságnak, másrészt a nagy véletlen bolyongás komponensnek tulajdonítható35. A 

                                                 
35 Az aszimptotikus standard hiba nagysága a véletlen bolyongás nagyságával párhuzamosan nı, ami jól látszik a 

( ) ( )= 0.5
VR VR* 4k / 3Tσ  összefüggésbıl. 
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standard hiba túl nagy, hogy elvessük a véletlen bolyongás hipotézist, azonban az 

megállapítható, hogy az árak szignifikánsan más folyamatot követnek 1935 elıtt és után. 

A 12. ábra a késleltetések függvényében a mőkincs árak varianciahányadosát mutatja az 

1875-1944-es idıszakra vonatkozóan. Az, hogy a mintaperiódust 10 évvel növeljük, 

szignifikánsan nem befolyásolja a véletlen bolyongás becsült nagyságát. A 12. ábrán látható 

eredmény szignifikánsan nem különbözik se a teljes mintaperiódusra vonatkozótól, sem pedig az 

1875-1934-es idıszakra becsülttıl. 

 

12. ábra A mővészeti index varianciahányadosai 1875 és 2008 között valamint 1875 és 1944 között 
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Megjegyzés: Az ábra a mővészeti index varianciahányadosait mutatja 1875 és 2008 
között, valamint 1875 és 1944 között. Az aszimptotikus standard hibák az 1875-2008 
idıszak varianciahányadosaihoz tartoznak. A becslések a Cochrane (1988) módszerrel 
készültek. Az aszimptotikus standard hiba ( ) ( )0.5

k kVR VR * 4k / 3Tσ =  formában 

számítható. 
 

Az 1945 és 2008 közötti idıszak véletlen bolyongás komponense még nagyobb, mint az 

1935-2008 idıszakra vonatkozó (lásd 13. ábra). Az elmúlt 64 év mőkincs árait a véletlen 

bolyongás határozta meg, ezért nincs okunk arra, hogy elvessük a hatékonyság gyenge szintjét. 
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13. ábra A mővészeti index varianciahányadosai 1875 és 2008 között valamint 1945 és 2008 között 
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Megjegyzés: Az ábra a mővészeti index varianciahányadosait mutatja 1875 és 2008 
között, valamint 1945 és 2008 között. Az aszimptotikus standard hibák az 1875-2008 
idıszak varianciahányadosaihoz tartoznak. A becslések a Cochrane (1988) módszerrel 
készültek. Az aszimptotikus standard hiba ( ) ( )0.5

k kVR VR * 4k / 3Tσ =  formában 

számítható. 
 

Végül megvizsgáltuk az utolsó lehetséges strukturális törést 1973-nál. A 14. ábra alapján, ha 

a minta 1973 utáni részét elhagyjuk, a mőkincs árakat leíró folyamat szignifikánsan nem 

különbözik a teljes mintára vonatkozótól. 

A mőkincs árakat 1973-tól a véletlen bolyongás jellemzi (lásd 15. ábra). A 

varianciahányados nem csökken egy alá, azaz 1973 után a gyenge szintő hatékonyság nem 

vethetı el. 
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14. ábra A mővészeti index varianciahányadosai 1875 és 2008 között valamint 1875 és 1973 között 
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Megjegyzés: Az ábra a mővészeti index varianciahányadosait mutatja 1875 és 2008 
között, valamint 1875 és 1973 között. Az aszimptotikus standard hibák az 1875-2008 
idıszak varianciahányadosaihoz tartoznak. A becslések a Cochrane (1988) módszerrel 
készültek. Az aszimptotikus standard hiba ( ) ( )0.5

k kVR VR * 4k / 3Tσ =  formában 

számítható. 
 

15. ábra A mővészeti index varianciahányadosai 1875 és 2008 között valamint 1973 és 2008 között 
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Megjegyzés: Az ábra a mővészeti index varianciahányadosait mutatja 1875 és 2008 
között, valamint 1973 és 2008 között. Az aszimptotikus standard hibák az 1875-2008 
idıszak varianciahányadosaihoz tartoznak. A becslések a Cochrane (1988) módszerrel 
készültek. Az aszimptotikus standard hiba ( ) ( )0.5

k kVR VR * 4k / 3Tσ =  formában 

számítható. 
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Nehéz pontosan megállapítani, hogy melyik évtıl nem lehet elvetni a piac hatékonyságát. 

Úgy tőnik, hogy minél késıbb kezdjük az elemzést, annál nagyobb a véletlen bolyongás 

nagysága. Az 1935 elıtti kisebb véletlen bolyongás oka – ahogy már említettük –a rossz 

adatminıség lehet, mivel ha 1935 elıtti adatokat kihagyjuk az elemzésbıl, attól függetlenül, 

hogy mi a kezdıpont, az eredmények nagyon hasonlóak. A szakértıi becsérték bevezetése 1973-

ban nem okoz piaci hatékonytalanságot, annak ellenére, hogy a szakértıi becslések felfelé 

torzítanak. Ennek nagy valószínőséggel az lehet az oka, hogy a becslések torzítottságából adódó 

hatékonyságromlást ellensúlyozza az a tény, hogy a becslések publikálásának hatására több 

szereplı lépett a piacra. A becslések bevezetésének éppen az volt az egyik oka, hogy több 

győjtıt vonzanak a piacra, fıként a kis, egyéni befektetıkre gondolva. Azt gondoljuk, hogy bár a 

becsértékek torzítottak, inkább a hatékonyság irányába hajtotta a piacot azáltal, hogy a piaci 

szereplık száma és informáltsága megnıtt. Emellett egyéb más okai is vannak annak, hogy a 

piac változott a második világháborút követıen. A második világháborút megelızıen a piac 

keresleti oldalát néhány gazdag nemes és mágnás uralta, a kínálati oldalon pedig néhány 

professzionális kereskedı állt. A világháború utáni idıszakban, a gazdaságok nagyobb mértékő 

nyitottságának és a globalizáció térnyerésének köszönhetıen a kisbefektetık könnyebben 

vehettek részt a mőkincspiacon akár vevıként, akár eladóként. 

Az eredmények interpretálásakor érdemes felhívni a figyelmet arra is, hogy az adatbázis csak 

aukciós adatokat tartalmaz, így a teljes amerikai mőkincspiacra nem biztos, hogy egy az egyben 

érvényesek az eredmények. Itt kell azonban megegyezni Candela és Scorcu (2001) írását, amely 

a kereskedıi piacra vonatkozik, és eredményei összhangban van az itt közölt eredményeinkkel. 

Írásuk alapján állíthatjuk, hogy a kereskedıi piac árai nem stacionerek, elsı rendben integráltak. 

Candela és Scorcu szerint azonban az aukciós piac árai kevésbé stabilak, mivel a győjtık sokszor 

eufóriától vezéreltek, ezért agresszíven licitálhatnak. Másfelıl viszont a két piac közötti 

árkülönbségek limitáltak, hiszen a professzionális kereskedık ugyanúgy, mint például a 

részvénypiacon vadásznak az arbitrázs lehetıségekre. Természetesen klasszikus értelemben ezek 

nem tekinthetık arbitrázs tranzakcióknak, mivel a kereskedı feltehetıen nem tud az egyik 

piacon egyidıben venni és a másikon eladni. Ha egymás után vizsgáljuk az aukciós, majd a 

kereskedıi árakat, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy ok-okozati összefüggés van a két piac között, 

mivel az aukciós árak a galériáknak benchmarkként szolgálnak (lásd Candela and Scorcu, 2001). 

Hutter és tsai. (2007) viszont a két piac közötti lényegi különbségre hívták fel a figyelmet: a 
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kereskedıi piac aggregált árszintje magasabb, mint az aukciós piacnak, annak ellenére, hogy az 

árak mindkét piacon egyirányban mozognak; véleményük szerint ennek az az oka, hogy a 

kereskedıi piacok árai lefelé ragadósabbak. 

 

 

II.5. Az amerikai mőkincsaukciók árazódásához kapcsolódó összefoglaló megjegyzések  
 

Összefoglalóan állítjuk, hogy az 1875-2008-as idıszakban az amerikai mőkincs aukciók 

leütési árai se nem követnek tisztán véletlen bolyongást, se nem tiszta stacioner folyamatot. A 

teljes mintaperiódusban a Cochrane (1988) módszerrel becsült varianciahányados 12 éves 

késleltetésig csökken, ahol 28%-os értéket vesz fel, ami több mint két standard hiba távolságra 

van egytıl és nullától, azaz egy tisztán véletlen bolyongás vagy egy tisztán stacioner folyamatot 

feltételezı hipotézis elvethetı. Az illesztett ARMA modellek alapján a mőkincs hozamokat 

legjobban az ARMA(2,11) írja le, amely alapján a mőkincs árakban 35%-os lenne a véletlen 

bolyongás, a folyamat maradék része stacioner komponensnek tudható be. 

Strukturális törések találhatók az amerikai mőkincs aukciós indexben. 1935-öt, 1945-öt és 

1973-at vizsgáltuk meg ebbıl a szempontból. 1935 elıtt a Mei Moses Fine Art Index, ami egy 

ismételt tranzakciók módszere (RSR) alapján becsült mővészeti index viszonylag kevés 

adatponton alapul, amely gyanús negatív korrelációhoz vezethet a hozamokban (lásd Mei és 

Moses, 2002). Az 1945-ös év választása szokásos a szakirodalomban, mivel a második 

világháborút követıen a pénzügyi és sok esetben a társadalmi rendszer is megváltozott. Végül 

1973-at azért érdemes tesztelni, mint lehetséges strukturális törés kezdıpontja, mivel az amerikai 

aukciós házak ettıl az évtıl kezdıdıen publikálják a szakértıi becsértékeket, amelyek felfelé 

torzítottak és hatással vannak az aukciós árakra (lásd Mei és Moses, 2005). Ha elhagyjuk az 

elemzés elsı 60 évét, akkor a véletlen bolyongás hipotézise nem vethetı el. Az index elsı 60 

évére vonatkozó eredmények nagyon hasonlóak a teljes mintaidıszakra becsültekhez Ha 

azonban 1935-öt, 1945-öt, vagy 1973-at választjuk kiindulópontként, akkor az eredmények 

szignifikánsan nem különböznek. Ha az elemzés indulópontja 1935, akkor a véletlen komponens 

becsült értéke 75%, ami alapján a véletlen bolyongás nem vethetı el. Ha 1945-öt vagy 1973-at 

választjuk kiindulásként, akkor a véletlen bolyongás mért nagysága ennél is nagyobb, azonban a 

standard hibák megnövekednek, részben a nagyobb véletlen bolyongásnak, részben a kisebb 



II. Az amerikai mőkincsárak véletlen bolyongása 

 52 

mintanagyságnak köszönhetıen. Az 1935 utáni adatokat felhasználó becslések a kezdı évtıl 

függetlenül szignifikánsan nem különböznek és ezek alapján a véletlen bolyongás nullhipotézise 

nem vethetı el. 

Az 1935 elıtti és utáni áralakulásban lévı szignifikáns különbségnek több oka van. Az egyik 

az, hogy 1935 után a mőkincspiac intézményi változásokon ment keresztül. A globalizációval és 

a becsérték meghatározás bevezetésével a piac bıvült, új győjtık jelentek meg, ezért a 

strukturális törés valóban egy elképzelhetı magyarázat. A másik magyarázat lehet az 1935 elıtti 

gyenge adatminıség miatti nem megbízható RSR becslés, ami gyanús negatív autokorrelációhoz 

és kisebb varianciahányadoshoz vezethet. Összefoglalóan állításként fogalmazható meg, hogy: 

• A mőkincspiac varianciahányados becsléséhez négyzetes hiba alapján a Cochrane 

(1988) módszer az optimális. 

• Az amerikai mőkincs árak 1875 és 2008 között nagy stacioner komponenssel 

rendelkeznek, a hozamok varianciájának 72%-áért ez a komponens a felelıs, ami 

alapján a mőkincs árak véletlen bolyongása elutasítható. 

• Az amerikai mőkincs árak komponensei idıben változóak. 1935-tıl vagy 1945-tıl az 

amerikai mőkincspiac gyenge szintő hatékonysága nem vethetı el; az elızı idıszakok 

hatékonysága a gyenge adatminıség, illetve a második világháború elıtti gazdasági-, 

társadalmi berendezkedés miatt sérül. Az amerikai mőkincspiac gyenge szintő 

hatékonysága nem sérül az 1973-2008-as idıszakban, annak ellenére, hogy 1973-tól az 

aukciós házak felfelé torzított becsértéket publikálnak. 
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III. 
Min ıségi borok, mint alternatív befektetési 

lehetıségek 
 

A dolgozat jelen fejezetében a minıségi borárakat vizsgáljuk a Liv-ex indexek segítségével, 

befektetéselméleti szempontból. A hatékonyság gyenge szintjének ARMA spektrál tesztjei vegyes 

eredményeket mutatnak. Egy átlagos borgyőjtı portfóliójának gyenge szintő hatékonysága 

méréseink szerint nem utasítható el, ettıl eltérı összetételő borportfólióké azonban már igen. A 

hatékonyság sérülése arbitrázs lehetıségeket rejthet magában, ezt az eredményt azonban nem 

támogatják az egyensúlyi eszközárazási modellek. A „mesterborok” – a legdrágább minıségi 

borok – teljesítménye nem különbözik szignifikánsan a piac egészétıl, azaz a „mesterdarabok” 

alulteljesítésének hipotézisét elvetjük. A befektetési kategóriájú boroknak kitüntetett szerepe lehet 

a portfólió diverzifikációban, mivel alacsony a korrelációjuk a részvénypiaccal, hosszú távon a 

két piac független egymástól. A diverzifikációs szerepet erısíti, hogy a minıségi borok még 

recessziós idıszakban is értékállóak és menedéket jelenthetnek a volatilis részvénypiacoktól. 

 

 

III.1. Bevezetés a minıségi borok világába 
 

A modern tıkepiaci befektetések világa, folyamatosan bıvül, keresi az újabb és újabb 

alternatív befektetési lehetıségeket, különösen azokat, amelyek nagy volumenben állnak 

rendelkezésre, és a már ismert instrumentumokkal együtt tartva kockázatcsökkentési 

lehetıségeket kínálnak. A minıségi borokba történı befektetés, mint valós befektetési alternatíva 

az utóbbi évtizedekben virágkorát éli, a Liv-ex (London International Vintners Exchange) a 
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globális minıségi borpiacot 2009-ben három milliárd dollárra becsülte, ami a 2004-es volumen 

háromszorosa, mára a borok több indexét is jegyzik a Bloomberg, és más adatszolgáltatók 

platformjain. 

A minıségi borokat befektetéselméleti szempontból vizsgáljuk a Liv-ex borindex család 

segítségével, amely négy indexet foglal magába: a Liv-ex 100-at és 500-at (rendre a legjobb 100 

és 500 minıségi bort tartalmazza), a Claret Chip indexet (a legjobb minıségő elsıosztályú 

bordeaux-i borokat tartalmazza) és az Investables indexet (amely egy tipikus borportfólió 

ármozgását próbálja követni). Elsı lépésként a minıségi borpiac gyenge szintő hatékonyságát 

teszteljük. Autoregresszív mozgóátlag spektrálsőrőség becslés segítségével varianciahányados 

tesztek alapján igazoljuk, hogy az Investables index véletlen bolyongása és így a gyenge szintő 

hatékonysága nem vethetı el, azonban a többi indexé igen. Meg kell jegyezni azonban, hogy a 

többi index jóval rövidebb múlttal rendelkezik, ezért ezek a becslések kevésbé megbízhatók. A 

gyenge szintő hatékonyság elvetése arbitrázs lehetıségek fennállását jelezheti, azonban az 

eszközárazási tesztek ezt nem támasztják alá. A CAPM és a Fama-French modell alapján bor 

befektetésekkel nem lehet szignifikáns abnormális hozamot elérni és a bor hozamok alacsony 

korrelációt mutatnak a CRSP piaci értéksúlyozású index hozamával. Ez az eredmény a borok 

portfólió diverzifikációban betöltött szerepét emeli ki; ha egy tiszta részvényportfólióhoz 

minıségi borokat is adunk, a portfólió kockázata csökkenthetı. A borok diverzifikációs szerepét 

tovább erısíti, hogy a Johansen (1991) kointegrációs teszt alapján a bor és részvénypiaci árak 

közötti hosszú távú kapcsolat elvethetı. 

Hasonlóan a többi győjthetı tárgyhoz a borszakértık is gyakran ajánlják ügyfeleiknek, hogy a 

legdrágább, elsıosztályú (first growth) borokba fektessenek. A mőkincs árakkal foglalkozó 

szakirodalom gyakori kérdése, hogy vajon a legdrágább darabok alul-, vagy felülteljesítik a piac 

egészét. Ennek megfelelıen megvizsgáljuk a legdrágább borok teljesítményét a Claret Chip 

index segítségével. A számított Sharpe ráták alapján a legdrágább minıségi borok alulteljesítik a 

bıvebb piacot 2004. január és 2010. február között. Ha ezt a kérdést eszközárazási oldalról 

közelítjük, akkor azt állíthatjuk, hogy egyik index sem mutat szignifikáns normálistól eltérı 

teljesítményt, azaz ez alapján a „mesterborok” preferálása nem lenne indokolt. Ha egyfaktoros 

egyensúlyi modellt alkalmazunk, amiben a borpiacot a legbıvebb, Liv-ex 500 index hozamával 

mérjük, akkor méréseink alapján azt állíthatjuk, hogy egyik alindex sem mutat szignifikáns 

normálistól eltérı teljesítményt, összhangban a standard eszközárazási modell eredményeivel. A 
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„mesterborokra” vonatkozó megállapításaink hasonlóak Fogarty (2006) ausztrál borpiacon mért 

eredményeihez: a legmagasabb hozamot a legnagyobb kockázattal a legdrágább borok érték el, 

azaz azok a borok, amelyek a Langton skálán kivételes vagy kiváló minısítést kaptak. 

Eredményeink azonban ellent mondanak Burton és Jacobsen (2001) írásának, akik szerint a 

legdrágább bordeaux-i vörösborok kockázat-hozam szempontból elınyösebbek a piac egészénél 

és ellentmondanak Jaeger (1981) tanulmányának is, amely szerint a drágább borokhoz képest a 

legolcsóbb minıségi bordeaux-i vörösborok és a kaliforniai Cabernet magasabb hozamot 

produkálnak magasabb kockázattal. 

III.1.1. A borpiac 

 

A borpiacról szóló pénzügyi tanulmányok, amelyek a borok árazására fókuszálnak (pl. Di 

Vittorio és Ginsburgh, 1995; Ashenfelter és tsai., 1995; Combris és tsai., 1997) leginkább azt a 

kérdést feszegetik, hogy az idıjárási feltételek (fagy, jégesı, esı, hımérséklet), az érzékekre ható 

változók (íz, szerkezet, illat, stb.), a borcímkéken lévı információk (évjárat, borház, üveg mérete, 

szín), valamint a bor minısítése (a leghíresebb borminısítık: Robert Parker, Jancis Robinson, 

Wine Spectator) milyen hatást gyakorol a borok árazódására. A borminısítés, fıleg Robert 

Parker pontjai a borárak egy fontos meghatározója (lásd Jones és Storchmann, 2001; Cardebat és 

Figuet, 2004). Robert Parker egy 0 és 100 közötti skálán értékeli a bordeaux-i borokat. A Liv-ex 

indexcsaládba csak azok a borok kerülnek be, amelyek ezen a skálán megfelelıen magas pontot 

érnek el. Fogarty (2007) szerint elıre tudható, hogy melyek a jó évjáratok, amelyekbe érdemes 

befektetni, mivel az idıjárási tényezık és a borminısítések már a palackozás elıtt ismertek.  

Néhány kutatás a bor hozamokat a kockázatmentes hozamokkal veti össze, de csak néhány 

veszi figyelembe a kockázatokat is. A bor hozamokról szóló pénzügyi irodalom vegyes 

eredményeket mutat. Krasker (1979) tanulmányában bordeaux-i és kaliforniai Cabernet 

Sauvignon borokat vizsgált és úgy találta, hogy 1973 és 1977 között a borok kockázati prémiuma 

nem különbözik szignifikánsan nullától. Jaeger (1981) más eredményekre jutott: 12%-os átlagos 

kockázati prémiumot mért, bár a tárolási költségeket sokkal alacsonyabbra becsülte, mint 

Krasker. Weil (1993) 9,5% átlagos bor hozamot mért az 1980-1982-es idıszakban, sıt ha a 

portfólió csak bordeaux-i borokat tartalmaz, akkor ez az érték egészen felmehet 11%-ig, azonban 

még ez is szignifikánsan alacsonyabb az azonos idıszakban mért NYSE részvényhozamoknál. 

Fogarty (2006) szerint a minıségi ausztrál borok hozama magasabb lehet, mint a bordeaux-i 
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boroké 1989 negyedik negyedéve és 2000 negyedik negyedéve között. Sanning és tsai. (2007) 

elméleti alapon igazolták, hogy a borbefektetéseknek legalább akkora hozamot kell elérniük, 

mint a részvényeknek, sıt bizonyos esetekben még ennél is többet. Ez az elméleti modell 

összhangban áll Jaeger (1981) és ellentmond Weil (1993) és Krasker (1979) munkájának. 

Ashenfelter és tsai. (1995) a magas elméleti hozam magyarázatakor azzal érvelnek, hogy az új 

borok fogyasztása sokkal kisebb élvezettel jár, mint az éretteké, ezért természetes, hogy a 

befektetık ösztönözve vannak a borok tárolására. 

Fogarty (2007) továbbmegy, és azt állítja, hogy az említett tanulmányok alulértékelik a borok 

befektetési szerepét, mivel széles piaci indexeken alapulnak, annak ellenére, hogy a tipikus 

borbefektetı csak nagyon jó minıségő, jó évjáratú borokat vásárol. Egy olyan tanulmány, amely 

az összes évjáratot figyelembe veszi, lefelé torzítja az átlagos befektetı által elérhetı hozamot. 

A borbefektetéseknél figyelembe kell venni, hogy a tárolás és a biztosítási díj költséges és a 

kereskedés is drágább, mint a részvénypiacon. Az Egyesült Királyságban és Ausztráliában 

például az aukciós vételi jutalék elérheti a 15%-ot, de minimum 10%, az eladási jutalék pedig 

átlagosan 10% (Fogarty, 2007). Másfelıl a befektetık adóelınyöket élvezhetnek a 

részvénybefektetésekkel szemben, az Egyesült Királyságban és Ausztráliában például a 

borbefektetéseken realizált nyereség adómentes. Ez az adóelıny nagyjából megegyezik a 

borbefektetések többletköltségével. 

Ashenfelter és tsai. (1995) azt állítják, hogy a részvénypiacokhoz hasonlóan kétféle borpiac 

létezik, az új borok és az érett borok piaca, amelyek hatékonyság szempontjából különbözıek. 

Meglepı, de úgy tőnik elfogadható állítás, hogy a bor minıségét meghatározó idıjárási tényezık 

nem játszanak szerepet az új borok árszabásánál. Általánosan ezért elmondható, hogy a rossz 

évjáratú új borok túlárazottak, míg a jó évjáratúak alulárazottak, és ez a piaci anomália csak az 

évjáratot követı tizedik év után tőnik el. A racionális befektetık ezért elkerülik a rossz 

évjáratokat és csak a jó évjáratokra koncentrálnak. Ashenfelter és tsai. (1995) szerint az érett 

borok piaca relatíve hatékony, míg az új boroké nem. 

A borpiacon használt indexszámítási módszertan három kategóriára bontható: hedonikus 

árindex (lásd pl. Combris és tsai., 1997; Di Vittorio és Ginsburgh, 1995; Fogarty, 2006), RSR 

index (lásd pl. Sanning és tsai., 2007; Masset és tsai., 2010) és végül kompozit index, aminek az 

összetétele valamilyen szabályon alapul. A harmadik módszer nem becslésen alapul, ezért 

megfelelı piaci likviditást igényel a komponensek tekintetében. A Liv-ex indexek adatforrása 
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egy szervezett piac, amely megfelelı likviditást biztosít, így nincs szükség becslésre, az indexek 

egyszerően számolhatók az összetételek idırıl-idıre való ármegfigyelésével. A kereskedési 

költségek is jóval kisebbek a Liv-ex tızsdén, mint az OTC piacokon, partnereknek 2,75%-os, 

míg tagoknak 2%-os jutalékot számolnak 500 és 1500 angol fontos (GBP) éves díj mellett. Az 

adómegtakarítás, ami jelenleg (2009-2010-es adóév) az Egyesült Királyságban 

magánszemélyeknek 10,100 GBP feletti árfolyamnyereség esetén a nyereség 18%-a, bıven 

kompenzálja a kereskedés és tárolás többletköltségeit. Másfelıl viszont, a borbefektetı relatíve 

illikvid piaccal és shortolási korlátokkal néz szemben, aminek természetesen költségvonzata is 

van, ezért azt feltételezzük a továbbiakban, hogy a többletköltségek és az adómegtakarítás 

nagyjából kioltják egymást. 

 

 

III.2. Borpiaci adatok 
 

Az elemzésünk során a Liv-ex indexcsalád négy indexét alkalmazzuk, amelyek a Liv-ex 

tızsde adataira épülnek. Az alfejezetben ismertetett indexszámítási módszertan a Liv-ex 

honlapján található index leírásokra épül. 

A havi Liv-ex 100 Fine Wine Index 2001 júliusától érhetı el és a Liv-ex tızsdén kereskedett 

100 legkiválóbb likvid bor ármozgását követi. Az index fıként bordeaux-i vörösborokat 

tartalmaz, amelyek súlya 2009. januárban 91,33% volt. A bordeaux-i vörösborok mellett 

tartalmaz bordeaux-i fehérborokat, burgundi, rhone-i, champagne-i és olasz borokat. Az index a 

Liv-ex középárakon alapszik és az eredeti termelési szinteknek megfelelı súlyozású, a súlyok az 

adott évjárat korának elırehaladtával csökkenek. Az index súlyozása így az egyes komponensek 

piaci súlyát próbálja megragadni, hasonlóképpen az úgynevezett piaci súlyozású indexekhez a 

részvénypiacokon. Ahhoz, hogy egy bor bekerüljön az indexbe, legalább 95 Robert Parker 

pontot kell elérnie és a Liv-ex tızsdén megfelelı likviditással kell rendelkeznie. Az En Primeur 

(még nem palackozott borok, amelyekre határidıshöz hasonló ügyletekkel lehet kereskedni) nem 

kerülnek be az indexbe, csak azok a borok lehetnek komponensek, amelyek fizikailag, 

palackozott formában elérhetıek az Egyesült Királyságban. Az index felülbírálása, amelyet egy 

értékelési bizottság végez, minden negyedévben esedékes. Ha egy bor eléri a 25 éves kort, akkor 
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automatikusan kikerül az indexbıl, mivel a likviditása jelentısen csökken, hiszen ahogy egy 

évjárat öregszik, egyre kevesebb lesz belıle. 

A robosztus számítás érdekében a középárakat a Liv-ex kereskedési platformján elérhetı 

jelenlegi eladási és vételi ajánlat átlagaként adják meg. Ha a Liv-ex tızsdén az adott 

komponensre volt kötés az elmúlt 30 napban és a tranzakció ára a jelenlegi vételi-eladási sávba 

esik, akkor a kötési ár lesz a középár. Az indexszámításhoz felhasznált valamennyi árat ellenırzi 

az értékelési bizottság. 

A Liv-ex 500 Fine Wine Index ársúlyozású index, amely 2001. januártól érhetı el. Ez az 

index a legbıvebb a Liv-ex családban, tartalmát tekintve az egész minıségi borpiac ármozgását 

hivatott követni. A Liv-ex 100 indexszel ellentétben minden gyakran kereskedett bor belefér az 

indexbe, azaz például azok a népszerő bordeaux-i borok is, amelyek a Liv-ex 100 indexbıl 

kimaradtak. Az indexben található komponensek legnagyobb része bordeaux-i, ami a piac 

jelenlegi állapotát hően tükrözi, de burgundi, rhone-i, champagne-i, portói, olasz és néhány 

újvilágbeli bor is beletartozik az index összetevıibe. Csak a legújabb borok kerülhetnek be, a 

bordeaux-i borok esetében ez az utolsó kilenc, míg a többi bor esetében ez az utolsó öt évet 

jelenti. A 2007-es évjárat jelenleg a legújabb, a 2008-as borokat 2011 januárjában fogják 

behelyezni az indexbe, ez a szabály a többi három indexre is igaz. Ez az index egy átlagos 

minıségi borkereskedı készletének teljesítményét méri. A Liv-ex 500 Fine Wine Index az utóbbi 

30 napban a komponensekre érkezı legalacsonyabb ajánlati áron alapszik. A Liv-ex 

rendszeresen a tagjaitól és akár a tágabb külsı piacról győjti be ezeket az ajánlatokat, azaz a 

legfrissebb elérhetı adatokat használja fel. Az értékelési bizottság minden évben újra 

meghatározza az összetételt annak érdekében, hogy az index tükrözze az aktuális piaci helyzetet. 

Az összetétel januárban változik, ekkor kerülnek be a legújabb évjáratok és ekkor kerülnek ki a 

legrégebbiek. Nincs minimum értékelési pont meghatározva, azonban a komponenseknek 

megfelelı piaci likviditással kell rendelkezniük. 

A Fine Wine Investables Index egy tipikus minıségi borportfólió teljesítményét követi. Az 

index összetevıi között csak a leghíresebb 24 bordeaux-i borház vörösborai találhatók. 

Általánosan 15 évnél nem régebbi borok alkotják a komponenseket, azonban néhány nagyon 

különleges évjárat, mint például az 1982-es is bekerülhet az indexbe. A legjobb nyolc borház (az 
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öt elsıosztályú36, az Ausone, a Cheval Blanc és a Petrus) borainak minimum 90 Robert Parker 

pontot kell elérnie, a többieknek viszont legalább 95-öt. Az összes komponensnek fizikailag is 

rendelkezésre kell állnia az Egyesült Királyságban, így az En Primeur szerzıdések nem kerülnek 

be az indexbe. A legújabb évjáratokat júliusban adják az indexhez. Az index ársúlyozású és a 

Liv-ex középárakon alapszik, némi korrekciót alkalmazva: ha egy bor 15 éves lesz csökkenı 

súlyt kap, valamint a Petrus és az Ausone eredeti súlya a kis termelési kapacitás miatt a többihez 

képest alacsonyabb. A Liv-ex középárak ugyan csak 2001-tıl állnak rendelkezésre, az indexet 

azonban visszamenılegesen egészen 1988. januárig elıállították. A középárak elıtti idıszakban 

az árak vezetı borkereskedı cégektıl származnak. 

A szintén ársúlyozású Liv-ex Claret Chip Index csak a legdrágább, legjobb értékeléssel 

rendelkezı elsıosztályú bordeaux-i borokat tartalmazza. Az index a Liv-ex középárakon alapul 

és hetente számítják. Csak fizikailag rendelkezésre álló, 15 évnél fiatalabb a Gironde bal oldalán 

termelt elsıosztályú borokat tartalmazza (En Primeur-öket nem), amelyek legalább 95 Robert 

Parker pontot értek el. Az index felülvizsgálata hathavonta esedékes decemberben és júniusban. 

(Bıvebb információ az index módszertanával kapcsolatban a Liv-ex honlapon található.) 

A Liv-ex indexek mellett néhány adatsort a Global Financial Data (GFD) adatbázisából 

nyertünk. Az angol fontban számított indexeket a GFD havi GBP/USD árfolyamán számítottuk 

át amerikai dollárra, az indexek reálértékét pedig a GFD amerikai fogyasztói árindexével (CPI) 

kalkuláltuk. A havi kockázatmentes hozam és részvénypiaci index a CRSP adatbázisból került 

felhasználásra. 

 

 

III.3. A borpiac hatékonysága 
 

A borpiac hatékonyságát három szempontból vizsgáljuk meg. Elıször a gyenge szintő 

hatékonyságot teszteljük varianciahányados segítségével. Másodsorban a CAPM-et (Sharpe, 

                                                 
36 Magyarul elsı osztályúnak fordítottuk, angolul First Growthként, franciául Premier Cru-ként emlegetik. Ez a 
klasszifikáció az 1855-ös párizsi világkiállításra készült és az összes minıségi bordeaux-i bort valamilyen osztályba 
sorolta. A First Growth osztály a legjobbak legjobbja, ide eredetileg négy borházat (chateaux) soroltak, úgymint a 
Château Latour-t, a Château Lafite Rothschild-ot, a Château Margaux-t és a Château Haut-Brion-t. 1973-ban a 
Mouton Rothschild borház szintén elnyerte a Premier Cru státuszt. 
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1964) és a Fama-French (1996) háromfaktor modellt teszteljük. Végezetül pedig a 

„mesterborok” teljesítményét vizsgáljuk meg. 

 

 

III.3.1. A borpiac gyenge szintő hatékonysága 

 

A négy reál, dollárban denominált Liv-ex indexen kétféle egységgyök tesztet használunk, a 

kibıvített Dickey-Fuller (1979) (ADF) és a Phillips-Perron (1988) (PP) tesztet. Annak 

érdekében, hogy ki tudjuk szőrni az amerikai fogyasztói árindexben (CPI) lévı esetleges 

egységgyököt, az indexeket a CPI-jal defláltuk, majd a reálindexek logaritmusát vettük. Cheung 

és Lai (1997) bizonyította, hogy a PP teszt erısebb, mint az ADF. Elliott és tsai. (1996) valamint 

Dufour és King (1991) megmutatta, hogy az adatok lokális GLS (általánosított legkisebb 

négyzetes – generalized least squares) trendszőrése szignifikánsan javítja a tesztek erejét. Ezért a 

PP tesztet GLS trendszőrés és nullafrekvenciájú autoregresszív spektrálsőrőség becslés mellett 

végeztük el, hogy kihasználjuk az ezzel járó elınyöket (így kisebb minta is elegendı, és a teszt 

ereje nı, lásd Perron és Ng, 1998). Perron és Ng (1998) igazolta, hogy a nullafrekvenciájú 

spektrálbecsléseket alkalmazó egységgyök tesztek ereje nı, ha autoregresszív spektrálsőrőség 

becslést alkalmazunk a standard kernelbecslések helyett. Továbbá, Ng és Perron (2001) 

megmutatta, hogy bármely egységgyök tesztnél jelentıs méret elınyökkel jár, ha a standard AIC 

(Akaike Information Criterion – Akaike információs kritérium) helyett a módosított AIC 

kritériumot használjuk, ezért a késleltetés megválasztásához mi is ezt a kritériumot használjuk. 

Az ADF próbánál trendet és konstanst is használunk a tesztegyenletben, mivel ezek a változók is 

szignifikánsnak bizonyultak. Az ADF tesztet tehát trenddel és konstanssal, a PP tesztet pedig 

GLS trendszőréssel, AR spektrálsőrőség becsléssel és módosított AIC késleltetés választással 

alkalmazzuk. 
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A 4. táblázat az egységgyök tesztek p-értékeit tartalmazza. A PP teszt alapján csak az 

Investables index egységgyök nullhipotézise vethetı el. 

 
4. táblázat A Liv-ex indexek egységgyök tesztjei 

ADF PP No. of obs.

Liv-ex 100 0.379 0.672 104

Liv-ex 500 0.510 0.285 110

Liv-ex Investables 0.137 0.038 266

Liv-ex Claret Chip 0.559 0.740 74  

Megjegyzés: A táblázat a Liv-ex indexek kibıvített Dickey-Fuller (ADF) és a Phillips-
Perron egységgyök tesztjeinek p-értékeit mutatja. 

 

Az ADF teszt alapján a gyenge szintő hatékonyság nem utasítható el, azonban meg kell 

jegyezni, hogy a tesztek ereje gyenge határozott alternatív hipotézisek esetén. A legérdekesebb 

alternatív hipotézis olyan folyamat feltételezése lenne, amely véletlen bolyongás mellett 

stacioner komponenst is tartalmaz. Poterba és Summers (1987) 60%-os szignifikanciaszint 

választását javasolja arra az esetre, ha valaki az elsı- és másodfajú hibát egyszerre kívánja 

minimalizálni. Ajánlásukat követve azonban, nem kapunk egyértelmő eredményeket. Az ADF 

teszt alapján a Liv-ex 100 és az Investables index, a PP teszt alapján pedig a Liv-ex 500 és az 

Investables index véletlen bolyongása vethetı el. 

Ezek az eredmények a bor árak alaposabb vizsgálatát indokolják. Elképzelhetı, hogy az 

egységgyök tesztek nem hibáznak, amikor nem képesek elvetni a nullhipotézist, mivel valóban 

van véletlen bolyongás a bor árakban, de arra alkalmatlanok, hogy a véletlen bolyongással 

szemben konkrét – például véletlen bolyongás stacioner komponenssel – hipotézist teszteljenek. 

Beveridge és Nelson (1981) bizonyították, hogy minden differencia stacioner idısor 

szétválasztható véletlen bolyongásra és stacioner folyamatra. Az eszközhozamokat a 

szakirodalomban stacionernek vélik, ezt az állítást a 4. táblázatban szereplı tesztek alapján a bor 

hozamokra is ellenıriztük. Cochrane (1988) írta le, hogy a véletlen bolyongás mérete becsülhetı 

varianciahányados segítségével, ami nem más, mint a véletlen bolyongás elsı differenciájának 

varianciája a bor hozamok varianciájának százalékában. Ezen túl Cochrane bizonyította, hogy az 

elsı differencia varianciája nem más, mint a hozamok nulla frekvenciánál vett spektrálsőrősége. 

A varianciahányadosban szereplı spektrálsőrőséget autoregresszív mozgóátlaggal becsüljük. Egy 

tisztán véletlen bolyongást leíró folyamat egységnyi, míg egy stacioner folyamat zéró 

varianciarátával rendelkezik. Egy kétkomponenső folyamat, amely mind véletlen bolyongást, 
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mind stacioner komponenst tartalmaz, a hozamokban negatív autokorrelció esetén nulla és egy 

közötti, pozitív autokorreláció esetén egynél nagyobb varaianciahányadossal rendelkezik. 

Tegyük fel, hogy a következı ARMA folyamat képes leírni a bor hozamokat (r t), azaz a log 

bor árak elsı differenciáját (∆Pt)  

 

 t t 1 t 1 2 t 2 p t p t 1 t 1 2 t 2 q t q
ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆP r P P ... P ...∆ α ∆ α ∆ β ∆ ε β ε β ε β ε− − − − − −= = + + + + + + .  (3.1) 

 

Ebben az esetben a nulla frekvenciánál a spektrálsőrőség ARMA becslése a 
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formában adható meg, ahol 2ˆ εσ  az ARMA reprezentáció reziduális hibája (lásd pl. Gray és 

Woodward, 1986), amibıl már a variancihányados 
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formában számolható, ahol 
t

2
P∆σ  a bor hozamok varianciája (Cochrane, 1988). Az ARMA 

spektrálbecslés standard hibája a delta módszer alapján számolható (lásd pl. Greene, 2002, 70. 

o.), azaz legyen 
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a (3.1) összefüggésben szereplı ARMA regresszió becsült paramétereinek vektora és 

 

 ( )( ) ( ) ( ) ( )
Var Cov

ˆ ˆf f
ˆ ˆf

ˆ ˆ

T

b b
b b

b b

 ∂ ∂
 =
 ∂ ∂ 
 

,    (3.5) 

 



III. Min ıségi borok, mint alternatív befektetések 

 63 

ami nem más mint( )ˆf b  varianciája, ahol ( )ˆf b  a becsült zéró spektrum. 

A borindexek hozamára különbözı ARMA modelleket illesztettünk és ezek közül a Schwarz 

információs kritérium (SIC) alapján a legjobban illeszkedıt választottuk feltéve, hogy a 

reziduumok Q-statisztikája nem utal autokorrelációra. Borindexenként a hozamokra legjobban 

illeszkedı két modell szerepel az 5. táblázatban. 

 

5. táblázat A bor árak ARMA spektrálsőrőség alapú varianciahányados becslése 

adj R² SIC AR(1) AR(2) AR(3) MA(1) MA(2) MA(3) MA(4) MA(5) MA(6) VR
0.190 -3.517 0.339 0.214 0.008 0.004 4.193 1.963

(0.001) (0.032)
0.289 -3.389 -0.462 -0.509 -0.772 0.803 1.169 1.411 0.567 0.572 0.352 0.007 0.002 3.398 0.805

(0.041) (0.000) (0.000) (0.001) (0.000) (0.000) (0.003) (0.001) (0.005)
0.092 -4.130 0.239 0.232 0.003 0.001 3.270 0.738

0.014 0.017
0.138 -3.980 -1.076 -0.604 1.325 1.128 0.617 0.584 0.365 0.409 0.003 0.001 3.558 1.001

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.003) 0.004 0.036 (0.001)
0.210 -3.031 0.320 0.265 0.015 0.004 7.063 1.743

0.007 0.026
0.297 -3.016 -0.252 -0.297 0.370 0.657 0.974 0.011 0.005 5.362 2.460

(0.032) (0.013) (0.003) (0.000) (0.000)
0.020 -3.319 0.211 0.003 0.001 1.067 0.163

0.001
0.086 -3.316 1.458 -1.099 0.185 -1.317 0.981 0.004 0.001 1.319 0.242

(0.000) (0.000) (0.003) (0.000) (0.000)

Liv-ex 
Investables

Liv-ex 
Claret Chip

Liv-ex 500

Liv-ex 100

0f 0( f )σ (VR )σ

 

Megjegyzés: A hozamokra legjobban illeszkedı két ARMA modell látható mindegyik 
borindex esetében. A korrigált R2 és a Schwarz információs kritérium (SIC) szerepel 
az elsı két oszlopban, ezt követik a becsült ARMA paraméterek és a hozzájuk tartozó 
standard hibák. Az utolsó négy oszlopban zéró spektrumok, varianciahányadosok 
(VR) és ezek standard hibái olvashatók. 

 

A kiválasztott modellekre alkalmazzuk a (3.2) egyenletben szereplı spektrálbecslést. Lo és 

MacKinlay (1988) szerint véletlen bolyongás esetén a varianciahányados aszimptotikusan 

normális eloszlást követ. Mivel a varianciaráták több mint két standard hibára vannak zérótól, 

ezért a tiszta stacioner ármozgás elvethetı. Az egyes írások különbözı nézeteket vallanak a 

véletlen bolyongás és a hatékonypiacok elméletének kapcsolatáról. Korai tanulmányok, fıként 

Fama (1965) azt állítja, hogy ha piacok hatékonyak, akkor az árak véletlen bolyongást követnek. 

Keim és Stambaugh (1986), Campbell (1987), French és tsai. (1987), Campbell és Shiller (1988) 

valamint Lo és MacKinlay (1988) a véletlen bolyongást elvetve azt állítják, hogy az 

eszközhozamok elırejelezhetıek. Fama és French (1988) szerint az átlaghoz való visszatérés, 

vagy az árakban jelentkezı stacioner komponens nem feltétlenül utal irracionalitásra. 

Elképzelhetı, hogy a várható hozamot olyan sokkok érik, amelyek függetlenek az osztalékok 

racionális elırejelzéseitıl, azaz a sokkoknak hosszú távon nincs hatása az eszközárakra. Egy 
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ilyen sokk lassan kihaló komponenst okoz az eszközárakban és negatív autokorrelációt az 

eszközhozamokban, mivel az árak ellentétes mozgásának kompenzálnia kell az 

eszközhozamokat érı sokkokat. DeBondt és Thaler (1985) szerint azonban az átlaghoz való 

visszatérés a befektetık hibás kockázatérzékelésének és végsı soron a túlreagálásának 

köszönhetı. 

Az 5. táblázatban lévı eredmények alapján a tiszta stacioner ármozgás hipotézise bármilyen 

szokásos szignifikanciaszinten elvethetı, mivel a varianciahányadosok több, mint két standard 

hibára vannak zérótól. A standard hibák viszonylag nagyok, mivel a bor árakban a véletlen 

bolyongás mértéke nagy (lásd Cochrane, 1988). A Liv-ex 100 index esetében a kiválasztott két 

modell alapján eltérı eredményre jutunk: az AR(2) modell alapján nem lehet elutasítania bor 

árak tisztán véletlen bolyongását, ellenben az ARMA(3,6) alapján már igen, mivel a VR több, 

mint két standard hibára van az egységnyitıl. Itt érdemes azonban megjegyezni, hogy a második 

modell pontosabb, mivel mind a korrigált R2, mind pedig a SIC kritérium alapján jobb az 

illeszkedés. Mivel a VR a második modell esetében jóval egy felett van, a Liv-ex 100 hozamok 

hosszú távon pozitívan autokorrelálnak. A Liv-ex 500 varianciahányadosa mindkét modell 

alapján szignifikánsan egy felett van, szintén pozitív autokorrelációra utalva. A Claret Chip 

indexre számított varianciahányadosok különbözı eredményeket mutatnak, az AR(2) modell 

alapján a hozamok pozitívan korrelálnak, ARMA(3,2) modell alapján azonban a legdrágább 

bordeaux-i vörösbor árak véletlen bolyongása nem vethetı el. Végül az Investables index 

véletlen bolyongása egyik modell esetében sem vethetı el. A Liv-ex Investables Index 

rendelkezik a leghosszabb múlttal, azaz erre becsülhetı a legpontosabb ARMA modell; a többi 

indexre becsült ARMA modell lényegesen rövidebb adatsorokon alapul. Az Investables Index 

több mint húsz éves múltra tekint vissza, így a véletlen bolyongás hipotézis tesztelésére ez az 

index a legalkalmasabb. A pozitív autokorreláció és ezzel a véletlen bolyongás elvetése a többi 

index esetében összefüggésben lehet a vörösborok relatív illikviditásával. Lo és MacKinlay 

(1988) pozitív autokorrelációt mért az amerikai részvényhozamokban, amit a kisrészvények 

nem-folyamatos kereskedésével magyaráztak. Elképzelhetı, hogy a bordeaux-i boroknak van 

egy normál hozama, ami a kockázatért kompenzálja a befektetıt, azaz van egy közös piaci 

faktor, ami pozitív várható hozamot implikál. Ha van egy olyan nap, amikor egy adott borral 

nem kereskednek, az aznapi hozam, amelynek a várható értéke pozitív hozzáadódik annak a 

napnak a hozamához, amikor a bor újra megjelenik a piacon, pozitív autokorrelációt okozva. Lo 
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és MacKinlay megmutatta, hogy ha egy adott napon a kereskedés valószínősége csak 50%, a heti 

hozamokban az is csak 17%-os autokorrelációhoz vezet. Ha feltesszük, hogy egy folyamat 

elsırendő autokorrelációja 17% és nagyobb késleltetésnél pedig nulla, ez 37%-kal magasabb 

variancihányadosához vezet. A havi hozamok használatával a nem-folyamatos kereskedés hatása 

kisebb, mivel az kevésbé valószínő, hogy egy adott bor egy teljes hónapig nem jelenik meg a 

piacon. Amennyiben a mintákban a nem-kereskedés pozitív autokorrelációhoz is vezet, teljes 

egészében nem magyarázhatja az egységnyinél szignifikánsan nagyobb varianciahányadosokat. 

Egy másik, talán valószínőbb magyarázata a pozitív autokorrelációnak, hogy az új borok 

piaca nem hatékony. A minıséget meghatározó idıjárási tényezıknek nincs hatása az új borok 

árára, jó évjáratoknál ez alulárazáshoz, rossz évjáratoknál ez túlárazáshoz vezet (lásd Ashenfelter 

és tsai., 1995). Fogarty (2007) azt állítja, hogy a győjthetı tárgyak ára a másodpiacon független a 

gyártási költségektıl, de az elsıdleges piacon az árazás a gyártási költségektıl függ figyelmen 

kívül hagyva az évjáratot. Ez az árazási hiba akár tíz évig is jelen lehet az árakban. A Liv-ex csak 

jó évjáratokat és azokat is csak maximum 20-25 évig szerepelteti az indexeiben, mivel csak ezek 

a borok rendelkeznek megfelelı likviditással a másodpiacon. Feltételezve, hogy a borok 

minimum 40%-a tíz évnél fiatalabb és ahogy Ashenfelter és tsai. (1995) állítják ezek a borok 

alulárazottak, nem meglepı, hogy a borhozamokban lévı pozitív autokorreláció jóval egység 

feletti varianciahányadost eredményeznek. Ha az érett borok piaca hatékony, azaz a hozamuk 

autokorrelálatlan, az új borok piaca pedig nem hatékony, ami a hozamok pozitív 

autokorrelációjában mérhetı tetten, akkor a piac egészére vonatkozó hozamok pozitívan fognak 

autokorrelálni, ahogy találtuk azt a Liv-ex 100, 500 és a Claret Chip index esetében. Egy másik 

lehetséges magyarázat a mért hatékonytalanságra összefüggésben az elızıvel a rövidre eladás 

hiánya. A befektetık csak olyan termékeket tudnak eladni, amelyek ténylegesen a tulajdonukban 

van, nincs borokra vonatkozó derivatíva, amely shortolható lenne. A shortolás hiánya erısíti a 

pozitív autokorrelációt, mivel a túlárazott borok eladása negatív autokorrelációt okozna. 

Jovanovic (2007) eredményeinket alátámasztva azt állítja, hogy racionális buborékok gyakran 

elıfordulnak nem megújuló erıforrások piacán. A minıségi borok piaca pont egy ilyen piac, 

hiszen egy adott évjárat, adott bora nem megújuló, így az ilyen piacon, hosszú távon folyamatos 

áremelkedés figyelhetı meg, a hozamok pozitívan autokorrelálnak. 
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III.3.2. A borpiac teljesítménye 

 

A hatékonyság más szempontból is megvizsgálható, az egyensúlyi modellek szerint az 

eszközök hozama arányos az árazott kockázatok nagyságával. Egyfaktoros modell esetén csak 

egy árazott kockázat van, a piaci kockázat. Fama és French (1996) szerint viszont a CAPM nem 

képes leírni a részvénypiaci hozamokat és megmutatták, hogy a piaci kockázat mellett két egyéb 

kockázati faktor is van, a kisvállalati hatás (SMB) és a viszonylagos válság (HML). Mei és 

Moses (2005) és Sanning és tsai-t (2007) követve a CAPM-et és a Fama-French háromfaktor 

modellt alkalmazzuk a borhozamokra és a Jensen (1968) alfák szignifikanciáját vizsgáljuk. 

 

6. táblázat A borhozamokra illesztett egyensúlyi modellek 

adj R² C p Rm-Rf p SMB p HML p E( r ) σ( r ) S
0.106 0.008 0.183 0.324 0.124
0.138 0.008 0.132 0.360 0.106 -0.003 0.045 0.003 0.109
0.022 0.007 0.083 0.115 0.325
0.039 0.007 0.073 0.147 0.226 -0.002 0.123 0.001 0.191
0.162 0.009 0.260 0.525 0.076
0.189 0.010 0.207 0.621 0.066 -0.006 0.035 0.001 0.637
0.003 0.006 0.120 0.089 0.456
0.011 0.006 0.156 0.131 0.304 -0.001 0.145 0.001 0.296

CRSP value-
weighted

0.527 4.363 0.121

adj R² C p Rm-Rf p SMB p HML p E( r ) σ( r ) S
0.203 0.007 0.304 0.509 0.054
0.240 0.008 0.224 0.625 0.036 -0.006 0.025 0.000 0.958
0.121 0.006 0.237 0.277 0.036
0.189 0.006 0.151 0.379 0.006 -0.005 0.004 0.000 0.970
0.162 0.009 0.260 0.525 0.076
0.189 0.010 0.207 0.621 0.066 -0.006 0.035 0.001 0.637
0.199 0.007 0.274 0.466 0.049
0.231 0.008 0.197 0.572 0.031 -0.005 0.029 0.000 0.980

CRSP value-
weighted

0.150 4.620 0.032

Panel A - full sample

Liv-ex 100 0.846 4.562 0.185

Liv-ex 500 0.689 3.189 0.216

Liv-ex Claret Chip 1.009 5.824 0.173

Liv-ex Investables 0.631 4.653 0.136

Panel B - Jan. 2004 - Feb. 2010

Liv-ex 100 0.809 5.084 0.159

Liv-ex 500 0.810 3.563 0.227

Liv-ex Claret Chip 1.009 5.824 0.173

Liv-ex Investables 0.783 4.698 0.167

 

Megjegyzés: A táblázat a CAPM és a Fama-French háromfaktor regressziók 
eredményeit mutatja, az A részben a teljes mintaidıszakra, a B részben a 2004. január 
– 2010. február idıszakra. A paramétereket OLS-sel becsültük, a p-értékeket pedig 
Newey-West (1994) heteroszkedaszticitás és autokorreláció konzisztens standard hiba 
becslésével. Az utolsó három oszlopban a borindexek és a CRSP értéksúlyozású index 
hozamának Sharpe rátái láthatók. 
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A teljes mintaidıszakra becsült regressziók nagyon alacsony R2-et eredményeztek (lásd 6. 

táblázat A rész), ami a piaci kockázati prémium 95%-os szignifikanciájának elvetésébıl is 

látható. Ez az eredmény rávilágít arra, hogy a boroknak jelentıs szerepe lehet a portfólió 

diverzifikációban, mivel a bor- és részvényhozamok korrelációja nagyon alacsony. A Jensen 

alfák nem szignifikánsak, azaz a borok nem mutatnak szignifikáns teljesítményt az amerikai 

részvényekkel szemben 95%-os szignifikancia szinten. A Fama-French faktorok bevonása nem 

változtatja meg a becsült paramétereket szignifikánsan, a HML faktorok semmilyen szinten sem 

szignifikánsak, az SMB faktor csak a Liv-ex 100 és a Claret Chip index esetén szignifikáns. 

Mivel a borindexek különbözı idıtávra tekintenek vissza, az eszközárazási modelleket újra 

becsüljük a 6. táblázat B részében egységesen a 2004. január – 2010. február idıszakra. A 

korrigált R2-ek magasabbak lettek és a piaci kockázatnak szignifikáns magyarázó ereje van 95%-

os szinten, kivéve a Claret Chip regresszióban, azonban sem a Jensen alfák, sem a HML faktorok 

nem szignifikánsak. Ez ellentétes eredmény Sanning és tsai. (2007) által publikáltakkal, akik 

0,75% havi abnormális hozamot mértek. Az SMB faktor szignifikánsan negatív nagyjából 

azonos nagyságban minden Fama-French regresszióban, azaz a borok hasonlóan viselkednek, 

mint a nagykapitalizációjú részvények. 

A teljes idıszakra vonatkozó regressziók közül a piaci kockázat az Investables index esetében 

a legkevésbé szignifikáns. Elképzelhetı, hogy 2001. január elıtt az adatok kevésbé 

megbízhatóak, mivel az az elıtti adatokat kereskedıktıl visszamenıleg győjtötték össze. Az is 

elképzelhetı, hogy a borok piaci kockázata idıben változó és az utóbbi hat évben a bor hozamok 

nagyobb korrelációt mutatnak a részvényhozamokkal. 

 

 

III.3.3. A „mesterborok” alulteljesítése? 

 

Számos tanulmány állítja, hogy a mőremekek, azaz a legdrágább mőtárgyak alul- vagy 

felülteljesítik a szélesebb piacot. Pesando (1993), valamint Locatelli Biey és Zanola (2002) 

szerint a mőremekek felülteljesítik az olcsóbb darabokat, illetve a piac egészét. Goetzmann 

(1996) nem mért szignifikáns teljesítményt, míg Mei és Moses (2002) szerint a mőremekek 

szignifikánsan alulteljesítik a piacot. Mivel a borpiac szintén tekinthetı a győjthetı tárgyak 

piacának és több közös vonása van a mőkincspiaccal, érdemes megvizsgálni a legdrágább borok 
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teljesítményét a relatíve olcsóbbakhoz képest. A borok esetében csak néhány olyan munkát 

ismerünk, amely ezzel a témával foglalkozik és ezek is inkább csak érintılegesen. Fogarty (2006, 

2007) szerint a legdrágább borok magasabb kockázat mellett, magasabb hozammal 

rendelkeznek. Burton és Jacobsen (2001) azt állítja, hogy csak legmagasabb hozamú 1982-es 

évjáratú portfólió teljesíti felül a Dow Jones Industrial Average-t az 1986-1996-os idıszakban. A 

1982-es évjárat az elmúlt évtizedek legjobb évjárata volt és ezért az 1982-es bordeaux-i borok a 

legdrágábbak között vannak, így eredményük értelmezhetı a „mester-borok” felülteljesítéseként. 

Jaeger (1981) ezzel ellentétesen úgy találta, hogy a legkevésbé drága bordeaux-i vörösborok és a 

kaliforniai Cabernet-k hozama magasabb, igaz magasabb kockázat mellett. 

A kereskedık gyakran ajánlják az ügyfeleiknek, hogy az állítólagos jobb teljesítményük miatt 

a legdrágább, elsıosztályú (first growth) borokat vegyék. Mivel a Claret Chip index 

komponensei között a legdrágább borok szerepelnek, ez az index felhasználható a „mester-

borok” teljesítménymérésére. 

Az indexek kockázati prémiumának átlaga és szórása, valamint a Sharpe rátája a 6. 

táblázatban található. Bár a Claret Chip indexnek van a legmagasabb hozama, ez párosul a 

legnagyobb kockázattal is, megerısítve Fogarty (2006, 2007) eredményeit. Ha a teljes 

mintaidıszakot tekintjük (6. táblázat A rész), nem a Claret Chip indexnek van a legmagasabb 

Sharpe rátája, hanem a Liv-ex 500-nak és a Liv-ex 100-nak is valamivel nagyobb van. Ezek az 

átlagok, szórások, valamint Sharpe ráták különbözı idıszakra vonatkoznak, ezek összevetése 

félrevezethetı lehet, ezért a 6. táblázat B részében újraszámítjuk ezeket a statisztikákat, de már 

megegyezı idıszakra vonatkozóan. A 2004. január – 2010. január idıszakban a Liv-ex 500 

indexnek van a legmagasabb Sharpe rátája és a Liv-ex 100-nak a legalacsonyabb, azonban a 

Claret Chip indexnek van még mindig a legnagyobb hozama és a legnagyobb kockázata is. Ez az 

eredmény ellentmond Burton és Jacobsen (2001) tanulmányának, mivel ık úgy találták, hogy a 

legdrágább borok kockázat-hozam szempontból elınyösebbek az olcsóbbakhoz képest. 

A teljes mintaidıszakban, 1988. január és 2010. február között a CRSP értéksúlyozású index 

mindegyik borindexet alulteljesíti, mivel kisebb a hozama nagyobb kockázat mellett. Ez az 

alulteljesítés még szignifikánsabb a 2004. január – 2010. februári idıszakban (6. táblázat, B 

rész). Úgy tőnik, hogy a minıségi borokat kevésbé érintette a Lehman Brothers 2008-as 

csıdjével kezdıdı piaci korrekció, azonban legalább ugyanúgy részesültek a 2008 elıtti 
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bikapiacból, mint a részvények. Ezek az eredmények igazolni látszanak azt a piaci hitet, hogy 

recessziós idıszakban a minıségi borok biztonságos menedéket jelenthetnek. 

Végül összevetjük a Liv-ex 100, Liv-ex Claret Chip és a Liv-ex Investables indexek 

teljesítményét a bıvebb Liv-ex 500 indexszel. Egy olyan egyfaktoros modellt alkalmazunk, 

amelyben a piaci mozgásokat a Liv-ex 500 index prémiuma testesíti meg, hasonlóképpen, mint 

egy részvényindex kockázati prémiuma a CAPM indexmodelljében. 

 

7. táblázat A szőkebb borindexek teljesítménye 

adj R² C p p
Liv-ex 100 0.702 0.000 0.872 1.179 0.000
Liv-ex Claret Chip 0.620 0.003 0.556 1.342 0.000
Liv-ex Investables 0.780 0.000 0.845 1.145 0.000

 Jan. 2004 - Feb. 2010

Lx500R

 

Megjegyzés: A táblázat a Liv-ex 100, a Claret Chip és az Investables indexek 
egyfaktoros modelljének eredményeit mutatja. A piaci hozamot a Liv-ex 500 index 
hozamával mérjük. RLx500 a Liv-ex 500 index kockázati prémiuma. 

 

Az eredmények a 7. táblázatban azt mutatják, hogy egyik szőkebb index sem mutat sem jobb, 

sem rosszabb teljesítményt a borpiac egészéhez képest, mivel a becsült konstansok nem 

különböznek szignifikánsan nullától. Az alindexek sem a CAPM, sem az egyfaktoros borpiaci 

modell alapján nem mutatnak szignifikáns teljesítményt, azaz hasonló eredményre jutottunk, 

mint a mőkincspiacon Goetzmann (1996), aki nem mért szignifikáns „mester teljesítményt”. 

Igaz, a Sharpe ráták alapján a 2004. január – 2010. február közötti idıszakban a Liv-ex 500 

index elınybe részesíthetı az alindexekkel szemben, azaz érdemesebb a teljes piacon befektetni 

a kevésbé diverzifikált, drágább borokat tartalmazó portfóliókkal szemben. 

 

 

III.4. A borbefektetések diverzifikációs szerepe 
 

Az egyensúlyi modellek az elızı alfejezetben megmutatták, hogy a bor- és részvényhozamok 

korrelációja alacsony, azaz a borhozamok rövid távon nem mozognak együtt a 

részvényhozamokkal. Ebben az alfejezetben a borárak és a részvény árfolyamok hosszú távú 

kapcsolatát vizsgáljuk. Kointegrációs elemzés (Engle and Granger, 1987) más szempontból is 
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megvilágíthatja a borok diverzifikációs szerepét. Ha két idısor kointegrál, akkor hosszú távon 

összetartanak, azaz rövidtávon elképzelhetı, hogy külön úton járnak, de hosszú távon mindig 

visszatérnek a hosszú távú egyensúlyukhoz. A log CRSP index és a log borindexek elsı 

differenciája stacioner, azaz ezek az idısorok elsı rendben integráltak, így a köztük lévı 

kointegráció tesztelhetı. Ha a részvényindex és a borindexek kointegrálnak, akkor létezik 

közöttük hosszú távú kapcsolat, ami csökkentené a borok diverzifikációs szerepét. A log CRSP 

index és a log borindexekbıl alkotott párokon Johansen (1991) tesztjét alkalmazzuk. 

 

8. táblázat Johansen kointegrációs teszt bor és a részvény indexek között 

Nominal Series
Hypothesized

No. of CE
Lag Eigenvalue

Trace 
Statistic

p
Max-Eigen 

Statistic
p

None 4 0.125 17.598 0.372 12.832 0.342
At most 1 4 0.048 4.766 0.630 4.766 0.630

None 3 0.140 20.490 0.202 15.512 0.167
At most 1 3 0.047 4.978 0.600 4.978 0.600

None 5 0.198 20.100 0.221 14.307 0.234
At most 1 5 0.085 5.793 0.487 5.793 0.487

None 3 0.031 11.725 0.831 8.146 0.808
At most 1 3 0.014 3.580 0.802 3.580 0.802

Real Series
Hypothesized

No. of CE
Lag Eigenvalue

Trace 
Statistic

p
Max-Eigen 

Statistic
p

None 4 0.128 18.037 0.341 13.171 0.314
At most 1 4 0.049 4.865 0.616 4.865 0.616

None 3 0.127 18.915 0.286 14.039 0.252
At most 1 3 0.046 4.875 0.614 4.875 0.614

None 5 0.207 21.077 0.176 15.049 0.191
At most 1 5 0.089 6.028 0.457 6.028 0.457

None 3 0.031 11.299 0.858 8.192 0.804
At most 1 3 0.012 3.107 0.864 3.107 0.864

B rész

A rész

Liv-ex 100

Liv-ex 500

Liv-ex Claret Chip

Liv-ex Investables

Liv-ex 100

Liv-ex 500

Liv-ex Claret Chip

Liv-ex Investables
 

Megjegyzés: A táblázat a nyom- és a maximum-sajátérték statisztikákat és az ehhez 
tartozó p-értékeket mutatja (lásd Johansen, 1991) nominális adatokra a táblázat A 
részében és reál adatokra a táblázat B részében. A kointegrációs tesztet a CRSP 
értéksúlyozású indexe és a Liv-ex borindexek közötti kapcsolat vizsgálatára 
alkalmazzuk. A becsült hibakorrekciós modellekben a késleltetéseket a Schwarz 
információs kritérium alapján választjuk meg, a kointegrációs egyenlet konstanst és 
trendet is tartalmaz. 

 

Az egyes párokra a nyom és a maximum-sajátérték statisztikákat is kiszámítottuk. Az 

eredmények a 8. táblázatban láthatók, az A részben nominális, míg a B részben reál indexekre 

vonatkozóan. Mindkét statisztika azt mutatja, hogy nincs kointegráció a részvény- és a borpiac 

között, azaz a két piac közötti lineáris kapcsolat elvethetı. Ez az eredmény bizonyítja, hogy 

olyan hosszú távú befektetıknek (például nyugdíjalapoknak vagy hedge fundoknak), akik 
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fektethetnek alternatív eszközökbe, diverzifikációs céllal mindenképpen érdemes minıségi 

borokba is fektetni. 

 

 

III.5. Borok, mint alternatív befektetési lehetıségek: összefoglaló megjegyzések 
 

Ami a minıségi borok gyenge szintő hatékonyságát illeti, az Investables index véletlen 

bolyongása nem vethetı el. Az elemzésbe bevont másik három (Liv-ex 100; 500; és Claret Chip) 

index hozama pozitívan autokorrelál, ami egy feletti varianciahányadoshoz vezet, azaz a véletlen 

bolyongás mellett a borárakban stacioner komponens is jelen van. Ez az eredmény magyarázható 

a borok relatív illikviditásával, az új borpiac hatékonytalanságával, vagy a nem megújuló 

erıforrások racionális buborékával. 

A varianciahányadosok eredményeivel ellentétesen a CAPM és a Fama-French háromfaktor 

modell alapján nem becsültünk szignifikáns alfákat, azaz a borpiac hatékonysága ebben az 

értelemben nem vethetı el. Az eszközárazási modellek alapján, egyik alindex sem részesíthetı 

elınyben a borpiac egészéhez képest, sıt a 2004. január – 2010. február közötti idıszakban a 

legbıvebb indexnek volt a legnagyobb a Sharpe rátája. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a 

„mester-borok” nem teljesítik felül a piac egészét. 

A borok alternatív befektetési eszközként biztonságos menedéknek bizonyulnak recessziós 

idıszakban, amely állítást a részvénypiaccal mutatott alacsony korreláció és részvénypiactól való 

hosszú távú függetlenség igazol. Összefoglalóan állításként fogalmazható meg, hogy: 

• 1988. január és 2010. február között a Liv-ex Investables index – ami egy tipikus 

borbefektetı benchmark portfóliója – gyenge szintő hatékonysága nem vethetı el. 

• A „mester” borok nem teljesítik felül a szélesebb piacot, valamint az egyensúlyi 

modellek alapján a minıségi borok hatékonysága nem vethetı el. 

• A minıségi boroknak portfólió diverzifikációs szerepe van, egyrészt mivel a 

borhozamok korrelációja alacsony a részvénypiaci hozamokkal, másrészt mivel a bor 

piaci árak és a tıkepiaci árfolyamok között nincs hosszú távú egyensúly. 
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IV. 
Baedeker útikönyvek, mint alternatív 

befektetések 
 

Az 1828 és 1945 között angol, francia és német nyelven kibocsátott Baedeker útikönyvek 

ármozgását tanulmányozzuk. Ebben a fejezetben arra a kérdésre keressük a választ, hogy erre a 

nem túl nagy volumenő, alacsony likviditású, kevés szereplıvel mőködı piacra milyen mértékben 

értelmezhetı a hatékony árazás hipotézise, amelyet likvid, sokszereplıs, alacsony tranzakciós 

költség mellett mőködı tıkepiacok árazására fejlesztettek ki. Sikeres eBay aukciók leütési 

áraiból ismételt tranzakciók regressziójával becsült index alapján a Baedeker útikönyvek egy 

közös faktor mentén mozognak. A mintaidıszakban, a szakirodalomban gyakran vizsgált 

„mester-példányok” (a legdrágább útikönyvek) alulteljesítését nem lehet kimutatni. Az Egyesült 

Államok, az Egyesült Királyság és a Kontinentális Európa Baedeker piacának árszínvonala 

szignifikánsan nem különbözik, így az egységes ár elve nem vethetı el. A CAPM alapján, az 

útikönyv piac árazása a kockázattal egyensúlyban lévı hozamokat ígér. Összességében a 

győjthetı termékek piacának e meglehetısen szők szegmense több oldalról is megvizsgálva 

meglepıen hatékony árazást mutat. 

 

 

IV.1. A Baedeker piac 
 

Ebben a fejezetben az 1828 és 1945 között nyomtatott német, angol és francia nyelvő 

Baedeker útikönyvek piacát elemezzük. Az elmúlt 30 évben számos írás született, ami a 

győjthetı tárgyak (collectibles) árazására koncentrál, de legjobb tudomásunk szerint a 
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Baedekerek árképzıdésével ez idáig egyik írás sem foglalkozott. A Baedeker árakat és 

hozamokat sikeres eBay aukciók leütési árai alapján a pénzügyi közgazdaságtan szempontjából 

vizsgáljuk. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy vajon egy ilyen, arányait tekintve meglehetısen szők, 

nem túl nagy volumenő, alacsony likviditású, kevés szereplıvel mőködı piacra milyen 

mértékben értelmezhetı a hatékony árazás hipotézise, amelyet likvid, sokszereplıs, alacsony 

tranzakciós költség mellett mőködı tıkepiacokon támasztották alá. Elemzésünk során különbözı 

indexeket becslünk a Baedekerek árváltozásának követésére, amelyeket a késıbbiekben az 

árazás hatékonyságának vizsgálatára használunk fel. A hatékonyságot több oldalról (mesterek 

alulteljesítésének –, egységes ár elvének –, valamint egyensúlyi modellek tesztelése) is 

körbejárva igazoljuk, hogy ez a kis, „súrlódásoktól nem mentes” piac is eleget tesz a hatékony 

árazással szemben támasztott követelményeknek. Méréseink arra is rávilágítanak, hogy az 

útikönyvek győjtése pénzügyi szempontból milyen elınyökkel vagy esetleges hátrányokkal 

kecsegtetnek.  

A Baedeker árak jelentıs szórást mutatnak, az online aukciós piacon a leütési árak néhány 

dollártól, néhány ezer dollárig változnak. A lehetıség adott arra, hogy egy győjtı diverzifikált 

Baedeker portfóliót tartson, mivel az online aukciós piacon folyamatosan, viszonylag nagyszámú 

útikönyvet kínálnak eladásra (megközelítıleg párhuzamosan 100 online aukció fut az eBayen a 

nap 24 órájában és számos hagyományos könyvaukciót is szerveznek világszerte, amelyek a 

Baedeker útikönyveknek külön szekciót szentelnek). Meg kell jegyezni azonban, hogy a piac 

mélysége nem hasonlítható össze a tradicionális pénzügyi eszközökével, ezért ez a piac nem 

alkalmas nagy intézményi befektetık (nyugdíjalapok, hedge fundok, befektetési alapok) 

számára. Annak ellenére, hogy ez inkább a győjtık piaca, érdemes megvizsgálni pénzügyi 

szempontból, mivel érdekes információkat rejthet arról, hogy hogyan, mennyire tökéletesen 

mőködnek a győjthetı tárgyak piacai. 

A vizsgálatok elvégzéséhez elsı körben egy indexet becslünk az ismételt tranzakciók 

regressziós (repeat sales regression – RSR) módszerét (a részletes metodológia a II.2.2 

alfejezetben található) alkalmazva, amely egyúttal azt is megmutatja, hogy a Baedeker 

útikönyvek árai egy közös faktor mentén mozognak. Az RSR index alapján összevetjük a 

Baedeker hozamokat az S&P 500, valamint a CRSP (Center for Research in Security Prices) 

értéksúlyozású indexek hozamaival. A Baedeker hozamok és a két részvényindex hozama között 

rendre 47,37% és 45,57%-os korrelációt mértünk, amelyek erısen szignifikánsak. Ez az 
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eredmény megerısíti Goetzmann (1993) mőkincspiacra vonatkozó állítását, miszerint az antik 

útikönyvek iránti kereslet a győjtık vagyonának növekvı függvénye, viszont a jóval egy alatti 

korrelációk arra is rámutatnak, hogy a Baedeker útikönyveknek jelentıs diverzifikációs szerepe 

lehet. 

A vizsgált idıszakban a legdrágább Baedekerek („mesterek”) alulteljesítését nem lehet 

kimutatni. A „mesterek” szignifikánsan nem teljesítik alul az olcsóbb Baedekerek hozamát. Ha 

azonban Mei és Moses (2002) módszerét követjük, azaz a súlyozott ismételt tranzakciók (WRS) 

regressziójához hozzáadjuk a log vételi árat, mint magyarázó változót, aminek a becsült 

paramétere nem más, mint az árrugalmasság, akkor ez az alulteljesítést más nézıpontból világítja 

meg: a 10%-kal magasabb vételi ár, 0,18%-kal csökkenti a jövıbeli várható negyedéves 

hozamokat. Ez az eredmény azonban állításunk szerint (Mei-jel és Moses-szel ellentétben) nem 

támasztja alá a „mesterek” alulteljesítését, mivel a becsült negatív árrugalmasság nemcsak a 

„mesterekre”, hanem valamennyi Baedekerre érvényes. Valószínőbb, hogy a szignifikáns negatív 

árrugalmasság inkább a gyızelem átkának (Rock, 1986), vagy a tızsdemámor (DeBondt és 

Thaler, 1985; Shiller, 2000) jelenségének következménye. Az egyensúlyi eszközárazási 

modellek (CAPM és Fama-French [1996] modell) – összhangban a többi eredményünkkel – 

szintén nem támasztják alá a „mesterek” rosszabb teljesítményét. 

Az adatbázison lehetıségünk nyílik az egységes ár elvének tesztelésére is, igaz a klasszikus 

tesztektıl eltérıen, nem aukciós házak, vagy országok közötti árszínvonal különbséget 

vizsgáljuk, hanem a különbözı devizákban denominált aukciók közötti különbségeket próbáljuk 

feltárni. Mivel az USD-ben jegyzett árveréseket az ebay.com, míg az EUR aukciók többségét az 

ebay.de és ebay.fr, illetve a GBP aukciókat az ebay.co.uk oldalon indították, ez a teszt hasonló 

ahhoz, mintha ha az Egyesült Államok online aukciós útikönyvpiacát vetnénk össze a 

kontinentális európaival és a brittel. Természetesen az egyes aukciókon bárki részt vehet – mind 

az eladói, mind a vásárlói oldalon – a világ bármely tájáról, aki rendelkezik eBay regisztrációval. 

Ugyanakkor ez nem jelent lényegi különbséget a tradicionális offline árverésekhez képest.  

Ha mindent amerikai dollárban mérünk, akkor az USD-ben értékesített Baedekerek 

hozama negyedévente 1,1 százalékponttal felülteljesíti az euróban értékesítettekét, azonban ez az 

eredmény csak 93%-os szinten szignifikáns. Az euróban illetve angol fontban denominált 

aukciók hozama nem mutat szignifikáns eltérést. Ahhoz, hogy eldönthessük, hogy az USD-ben 
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mért – igaz, csak gyengén szignifikáns – teljesítmény valóban csupán annak köszönhetı, hogy az 

aukciók az USA-ban, nem pedig Európában voltak, érdemes az index összetételét megvizsgálni. 

Elsı lépésként a három nyelvre (angol, francia, német) külön-külön árindexet becsültünk. Ezek 

alapján a piac egészéhez képest azt állíthatjuk, hogy a német útikönyvek a vizsgált idıszakban 

drágábbak, a franciák olcsóbbak voltak, míg az angolok nem különböztek szignifikánsan a 

Baedeker piac egészét reprezentáló index árszintjétıl. A nyelvindexek hozamai tökéletesen 

magyarázzák a piac egészének, valamint az EUR index hozamait, azaz ez arra utal, hogy az 

összetétel meghatározza a piac árszintjét. Az összetétel azonban nem képes az USD és GBP 

hozamok megfelelı leírására, ami furcsa atekintetben, hogy ezek is a piac részei és a piac egészét 

az összetétel magyarázza. Ha a piac hozamait az egyes devizaindexek hozamaival magyarázzuk, 

akkor a GBP és USD faktorok nem bizonyulnak szignifikánsnak, ami arra utal, hogy a két index 

torzított. Mindemellett a piac árszintjét az összetétel határozza meg, tehát az, hogy milyen 

arányban értékesítenek, angol, német és francia nyelvő útikönyveket. Az USD aukciók 

hozamainak jobb teljesítménye szintén magyarázható az összetétellel. Összességében tehát az 

USD aukciók jobb teljesítménye valószínőleg részben a torzításnak, részben pedig a piacok 

eltérı összetételének köszönhetı és így az egységes ár elve nem sérül a vizsgált idıszakban. 

Végezetül a Baedeker piac hatékonyságát a CAPM (Sharpe, 1964) indexmodelljével 

teszteljük. A becsült Jensen (1968) alfák nem szignifikánsak, így a Baedeker piac hatékonyságát 

ebbıl a nézıpontból sem tudjuk elvetni. Óvatosan kell azonban értelmezni ezeket az 

eredményeket, mivel a piac mélysége a tıkepiaccal ellentétben igen csekély. Pesandohoz (1993) 

hasonlóan – aki Picasso nyomatok piacát vizsgálva konkludál – azt állítjuk, hogy a Baedeker 

piac inkább a győjtık piaca, de a tradicionális pénzügyi piacokra érvényes tételek és empíriák 

képesek leírni a piac folyamatait. 
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IV.2. A Baedeker index becslése 
 

Az RSR becslést alkalmazzuk, ami az  
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formában adható meg, ahol r i  az i-edik útikönyv tartási idıszak alatti kumulált hozama, 

tehát az a hozam, ami bi (a vétel ideje) és si (az eladás ideje) között halmozódott fel, Pi,b a vételi 

ár, Pi,s az eladási ár, Bt a logárindex a t-edik idıszakban és εi � a regresszió becsült hibája 

(Pesando, 1993). 

Collins és tsai. (2009) azt állítják, hogy a nem véletlen mintavétel miatt a mőkincs indexek 

(akár RSR, akár hedonikus módszeren alapulnak) torzítottak lehetnek, mivel viszonylag magas 

azoknak a tárgyaknak az aránya, amelyeket végül nem értékesítenek, így végül kimaradnak az 

adatbázisból. Collins és tsai. (2009) a Heckman-féle korrekciót ajánlják, amely képes 

kiküszöbölni a mintavételbıl adódó torzítást. A rendelkezésünkre álló adatbázisban nem kerültek 

elmentésre a nem értékesített útikönyvek, ezért a Heckman korrekció alkalmazása a kutatás jelen 

fázisában nem lehetséges. 

Locatelli Biey és Zanola (2005) egy másik módszert ajánl, amely Case és Quigley (1991) 

valamint Carter Hill és tsai. (1997) által kifejlesztett módszert használják mővészeti index 

becslésére. Hibrid modell használatát javasolják, amely ötvözi az RSR és a hedonikus index 

becsléseit a látszólag szétesı regressziók módszerét használva. Megmutatták, hogy a hibrid 

indexhez becsült konfidenciasáv szőkebb, mint akár az RSR, akár pedig a hedonikus indexhez 

becsült. E tekintetben is azt tudjuk csak állítani, hogy a jelenleg rendelkezésünkre álló adatbázis 

nem alkalmas hedonikus módszer alkalmazására, mivel a hedonikus specifikációhoz nincsenek 

megfelelı adataink. 
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A nettó hozamok becslése nem egyszerő feladat, mivel az árak a tranzakciós költségeket 

nem tartalmazzák, amelyek a részvények, vagy kötvényekéhez képest magasak (elérhetik az 5-

10%-ot, ha beleértjük a listázási díjat, a vételi és eladási jutalékot, valamint az átutalás 

költségeit)37. Mindezek mellett a Baedeker győjtés jelentıs lopási- és a tőzkárkockázattal jár, 

amelyet a kapcsolódó biztosítási díjjal mérhetünk (Ashenfelter és Graddy, 2003). Az extra 

költségeket azonban kompenzálja a nem pénzügyi jellegő hozam, amely a tulajdonos esztétikai 

érzetébıl és a társadalmi státusából fakad (Goetzmann, 1993). Mivel a Baedeker útikönyvek 

információtartalma nem aktuális, ezért a használati értéket figyelmen kívül hagyjuk, de az 

élvezeti értéket, amelyet egy ilyen régi könyv lapozgatása okozhat, figyelembe vesszük. 

Használati érték legfeljebb abból adódhat, ha a győjtı arra használja az útikönyvet, hogy egy 

bizonyos terület jelenlegi és a kiadáskori állapotát összevesse. Goetzmann (1993) állítását 

elfogadjuk, és azt feltételezzük, hogy a Baedeker útikönyvek esetében is a nem pénzügyi 

hozamok nagyjából egyensúlyban állnak a többletköltségekkel. 

 

 

IV.3. Baedeker adatok 
 

A felhasznált adatbázist Åke Nilson, a bdkr.com szerkesztıje bocsátotta rendelkezésünkre. 

Az adatbázis az összes 1828 és 1945 között angol, francia vagy német nyelven kiadott Baedeker 

útikönyv eBay leütési árát tartalmazza. Az ebay.com vagy egyéb bejegyzett eBay oldalon 

(ausztrál, osztrák, kanadai, angol, francia, német és olasz) 2005. január 1. – 2009. december 31. 

között értékesítéssel végzıdı aukciók kerültek be az adatbázisba. Az adatok az úgynevezett élı 

aukciós (live auction) adatokat is tartalmazza, amelyek nagyon hasonlóak a tradicionális offline 

aukciókhoz, a licitálás csak rövid ideig lehetséges és a tételek egymást követıen kerülnek licitre. 

Az adatbázis azonban nem tartalmazza az úgynevezett fixáras (buy it now) értékesítéseket, mivel 

                                                 
37 A listázási díj annak a költsége, ha valaki aukcióra akar bocsátani egy terméket az eBayen. Az eBay aukciókért 
általában PayPalon kersztül fizet a vásárló, amelynek a költsége 1,9-2,9%. A vásárlók elınybe részesítik a PayPalt a 
hagyományos átutalással szemben, mivel egyrészt így az átutalt összeg azonnal jóváírásra kerül az eladó számláján 
(meggyorsítva ezzel az adásvétel menetét), valamint a vásárló csak akkor jogosult az eBay vásárlót védı 
programjára, ha a fizetés a PayPalon keresztül történik. 
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ha az eladó a piaci árnál olcsóbban határozza meg az árat, akkor ez lefelé torzítaná a becsült 

indexet.38 

Minden egyes aukciónak két azonosító száma van, az egyik folyamatosan számolja az 

egymást követı aukciókat és egy másik, ami az aukciós oldal értékesítési referenciaszáma. A 

licitálási idıszakban, ami általában egy egyhetes idıszak a bdkr.com oldal minden egyes aukciót 

nyomon követ, de csak a sikereseket menti el az adatbázisban. A sikertelen aukciók kizárása 

mintavételi torzítást okoz (Collins és tsai., 2009); azonban érdemes megjegyezni, hogy még 

nagyobb torzítást okozhat az, ha minimálárakat, vagy legmagasabb liciteket tennénk az 

adatbázisba, mivel ilyen áron a piacon nem jön létre tranzakció, így ezek nem tekinthetık valós 

piaci áraknak. A Baedekerek nem egyedi tárgyak, így a szakirodalomban leírt túlélési torzítás 

kevésbé jelentıs, mint a festmények, vagy egyéb egyedi tárgyak esetén. Elképzelhetı azonban, 

hogy egy sikertelen aukciót követıen néhány győjtı, akinek ugyanolyan útikönyve lenne eladó, 

mint amilyen megbukott az aukción, kedvét veszti és egy idıre eltőnik a piacról. 

A sikertelen aukciók aránya 48,9%, ami magasabb, mint a hagyományos mőkincspiacon, 

az impresszionista festmények esetében például ez az arány egyharmad körül mozog 

(Ashenfelter, 1989). 

Minden Baedekernek van egy alfanumerikus azonosítója, amely a Hinrichsen katalóguson 

alapszik, amely a győjtık és kereskedık standard irodalma, a legfrissebbet 1992-ben adták ki. Az 

azonosító elsı karaktere egy nyomtatott nagybető: a német kiadásoké D, az angoloké E és a 

franciáké F. A legtöbb útikönyv több nyelven, több kiadást is megélt, a Hinrichsen azonosító 

numerikus része a kötet kiadásának megfelelıen változik. A Hinrichsen katalógusban majdnem 

minden kötethez tartozik egy ársáv. Ezek az árak eredetileg német márkában kerültek megadásra, 

de a bdkr.com által publikált árak már frissített formában euróban vannak. Ezeket a bdkr.com 

irányárakat kizárólag adattisztítási célból használjuk, mivel 2005 óta nem aktualizálták ıket, 

azonban irányadó árakként ma is megállják a helyüket. Az irányárak olyan árak, amelyeket egy 

„bdkr.com állapotú” könyvért lehet elvárni. Több oka lehet, amiért a valós tranzakciók árai 

eltérhetnek ettıl. Néhány kereskedı nagy Baedeker készletekkel rendelkezik és a győjtı esetleg 

hajlandó többet fizetni azért, hogy a győjteménybıl hiányzó darabot egyszerően megtalálja. 

                                                 
38 Ha az árat túl magasan határozzák meg, akkor a Baedeker nem kelne el, így nem lenne hatással a becslésre, 
azonban az alulárazott fixáras értékesítés felfelé torzítaná a becsült hozamokat. 
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Vannak olyan kereskedık, akik nem Baedekerre specializálódtak és vannak, akiknek a mőködési 

költsége alacsony, így kisebb haszonkulccsal adnak túl a könyveken. A bdkr.com irányárak 2004 

ısze és 2005 tele alatt készített 10,000 könyves piaci felmérésen alapul. Átlagosan a 

Baedekereket az irányárak egyharmadáért értékesítik, azonban a legritkább példányok ára akár 

az irányárak fölé is emelkedhet. Leellenıriztük, hogy az aukciós áraknak vajon a bdkr.com árak 

vagy a Hinrichsen árak jobb elırejelzıi. Mindkét esetben kiszámítottuk a négyzetes hibák 

összegét és azt tapasztaltuk, hogy a bdkr.com árak átlagosan megközelítıleg 22%-kal kisebb 

hibával járnak. 

Azok az aukciók, amelyek nem euróban denomináltak az aukció lezártát követıen azonnal 

átváltásra kerülnek az xe.com aktuális árfolyamán. Mivel dollárban mért piaci indexeket 

használunk, úgymint a Center for Research in Security Prices (CRSP) értéksúlyozású indexét és 

az S&P500-at, ezért az euró aukciós árakat dollárra váltottuk a hivatalos EUR/USD napi 

záróárakon. A nyelvi kézikönyveket kiszőrve 18095 eladási ár szerepel az adatbázisban.39 Sajnos 

nem ismerjük az értékesített útikönyvek állapotát, ami korrekció alkalmazása nélkül szignifikáns 

hatással lenne a becslésekre. Pesandohoz (1993) és Pompehez (1996) hasonlóan RSR módszert 

használunk, ami csak akkor helyes, ha ugyanannak a tárgynak a vételi és eladási árából indulunk 

ki, ami a mi esetünkben azt jelenti, hogy nemcsak ugyanarra a kiadásra (nyelv, cím, kiadás éve 

megegyezik) vonatkoznak, hanem minden egyéb tényezıjükben, mint például az állapotukban is 

megegyeznek. 

A bdkr.com alapján összefoglaljuk azokat a tényezıket, amelyek befolyással lehetnek 

Baedeker árakra. A Baedeker útikönyveken gyakran meglátszik a használat, könnyen 

elszakadnak az oldalai, mivel ezek nélkülözhetetlen útitársnak, mindennapi használatra 

készültek. Gyakran használták jegyzetfüzetnek, vagy akár söralátétnek. Egy gyakori, 

figyelemreméltó hiba, ha a könyv gerince sérült, ami a könyv értékét jelentısen csökkenti. Egy 

másik érzékelhetı jellemzı az aranyozás fényessége. A legtöbb kiadásnak a címe nagyon fényes 

aranyozással készült, de a 1920-as években néhány példánynál rosszabb alapanyagot használtak. 

                                                 
39 Azt feltételezzük, hogy minden sikeres aukció tranzakcióval zárul, de meg kell jegyezni, hogy ez a valóságban 
nincs mindig így. Néhány tranzakció meghiúsul, mert az eladó, vagy a vevı meggondolja magát. Egy sikeres aukció 
adásvételi szerzıdésnek minısül, ami azt jelenti, hogy bármely félnek megvan a jogi alapja, hogy kikényszerítse a 
tranzakciót, de mivel a Baedekerek értéke és a jogi eljárás költsége nincsenek arányban, ezért ez nem valószínő. 
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A gerinc a könyv legsérülékenyebb pontja. A sérülés a hajtóka beszakadásával kezdıdik, 

ami végül is a gerinc, vagy annak bizonyos részeinek leválásához vezetnek. Néha jó minıségő 

borítórenoválásokat lehet találni, amik akár az eredeti gerinc, vagy fedél egy részét is 

felhasználják, azonban egy ilyen hiba szignifikánsan csökkenti a könyv értékét. Sérülések a belsı 

borítón is lehetnek. Még ha a gerinc külsı része egyben is van, a belsı rész sérült lehet, például a 

zárólap, ami a borítóhoz van ragasztva elkezd szétválni a mellette lévı laptól, ami a könyv 

széteséséhez vezethet. A könyv árazását tekintve a legfontosabb, hogy vajon az összes térkép és 

útvonalterv megvan-e. Sokszor elıfordul, hogy valakinek megtetszik egy térkép, amit esetleg be 

akar keretezni, ezért kivágja a könyvbıl. 

A bdkr.com árakat adattisztítási célokra használjuk fel, ezért fontos, hogy tudjuk, hogy mit 

értünk „bdkr.com állapot” alatt. „A gerincnek épségben kell lennie, kivéve ha 1880-nál régebbi, 

de a sérülés akkor is csak a hajtókánál kezdıdhet, jelentıs hiány nem fogadható el. Túlságosan 

nem lehet kopott. Az aranyozás esetleg lehet fakó – ez elkerülhetetlen néhány kiadásnál. Kissé 

foltos lehet a fedlap, de csak akkor, ha ez nem túlságosan feltőnı, viszont az oldalak nem 

lehetnek foltosak. Ellenben nem bánjuk a nem túl hosszú ceruzával írt kommentárt. Tintával írt 

szöveg viszont a tulajdonos nevét leszámítva nem lehet benne. Az oldalon néhány petty 

elkerülhetetlen, de ha egy oldal hiányzik, az erıs hátrány. Minden térképnek, útvonaltervnek és 

látképnek meg kell lennie, mint ahogy az összes csatolt mellékletnek. Van aki esetleg tolerálja, 

ha hiányzik egy-egy lazán befőzött melléklet, fıleg akkor, ha köztudott, hogy csak ritkán van 

meg. Általában nem toleráljuk, ha egy térkép vagy oldal kiesett, de ha egy könyv nagyon régi, 

akkor esetleg kivételt tehetünk. Esetleg lehet néhány kisebb szakadás az összehajtott térképeken, 

vagy látképeken, de semmi komolyabb. Egy angolszász könyvesboltban egy könyvet, ami ilyen 

állapotban van „jó” vagy „nagyon jó” állapotúnak mondanak, vagy egy német anyanyelvő 

országban „Zustand 2”-nek (Åke Nilson, Collecting Baedekers, bdkr.com) 

 

 

IV.3.1. Az adattisztítási folyamat 

 

Ahogy már fentebb említettünk, a Baedeker útikönyvek minısége jelentısen változó és 

csak a könyvek típusát és árát ismerjük, ezért ki kell dolgozni egy olyan eljárást, amely csökkenti 
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a minıséggel kapcsolatos bizonytalanságot, hogy az ennek tulajdonítható nem valódi 

ármozgásokat ki tudjuk küszöbölni. Nem sok értelme van hozamot számolni két egymást követı 

tranzakcióra, ami ugyan azonos kiadásra vonatkozik, de az egyik könyv kifogástalan állapotban 

van, a másik pedig a szétesés határán. Meg kell oldani, hogy azok az árak, amiket összevetünk, 

egymással olyan könyvekre vonatkozzanak, amelyek jellemzıi olyan közel vannak egymáshoz, 

amennyire csak lehetséges, máskülönben a becslések erısen torzítottak lesznek. 

Az Åke Nilson által rendelkezésünkre bocsátott tranzakciós listára vonatkozóan 

kidolgoztunk egy adattisztítási eljárást, amely a változó állapotból fakadó torzítást próbálja 

csökkenteni, minimalizálni. Elıször is leválogatjuk az azonos Hinrichsen azonosító alá esı 

könyveket. Minden egyes csoport alá azonos típusú könyvek tartoznak, azaz ugyanolyan 

nyelvőek, ugyanabban az évben adták ki ıket, és ugyanarról a földrajzi területrıl szólnak. Ez a 

csoportosítás még nem elegendı ahhoz, hogy torzítatlan RSR becsléseket kapjunk. Az egy 

csoport alá tartozó könyvek ugyan teljesen megegyeztek (tévnyomatoktól eltekintve), amikor 

kiadták ıket, de ahogy az idı múlik, úgy az állapotuk egyre változékonyabb. Hogy feloldjuk ezt 

a problémát a következı eljárást alkalmazzuk: ha két egymást követı azonos Hinrichsen 

azonosítójú tranzakció a tartási idıszakban legalább átlagos 15%-os nyereséget/veszteséget 

hozott negyedévente, akkor a párból azt a tranzakciót töröljük, amelyik messzebb van a 

bdkr.com ártól. Ezek után az azonos Hinrichsen azonosító alá tartozó könyveket újra 

csoportosítjuk, és a hozamokat újraszámítjuk. Ezt követıen ugyanúgy járunk el, mint korábban, 

azaz ha van olyan pár, amely átlag 15% negyedéves hozamot biztosít, akkor azt a tranzakciót 

töröljük, amelyik távolabb van a bdkr.com ártól. Azt feltételezzük, hogy egy átlagos 15%-os 

negyedéves hozam nem köszönhetı kizárólag az áremelkedésnek, hanem valószínőbb, hogy 

legalább részben a könyvek állapotában rejlı különbségek az árváltozás okozói. Ez az eljárás 

nem azt jelenti, hogy kizárjuk annak a lehetıségét, hogy a könyvek értéke egyik negyedévrıl a 

másikra 15%-kal nıjenek, csak azt jelenti, hogy a tartási idıszakban, amely átlagosan 3,17 

negyedév nem engedjük meg, hogy negyedévente ekkora hozamot mutassunk ki, mivel azt 

feltételezzük, hogy ez nem fenntartható kizárólag az árnövekedésbıl/árcsökkenésbıl táplálkozva. 

Elképzelhetı, hogy néhány kiemelkedıen magas árat elérı aukciót törlünk, amelyek nem az 

állapotban lévı eltérések miatt eredményeznek nagy hozamot, hanem például a befektetık 

tızsdemámora miatt (pl. Pesando és Shum, 2007). Ezeket az értékesítéseket azonban egyébként 

is törölnünk kellene, még akkor is, ha pontosan ismernénk az egyes könyvek állapotát, mivel 
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ezek extrém esetek, amelyeket a piac mozgása nem képes magyarázni. Itt pedig a cél a piac 

mozgásának megragadása, nem pedig egyedi események magyarázása. Az RSR piaci index csak 

racionális piaci mozgásokat képes megragadni, azaz ilyen – mint a fent említett – extrém 

eseményeket nem tud magyarázni. A részvénypiaci indexszámításnál sem ritka, hogy extrém 

esetekben az index készítıje korrekciókat alkalmaz, hogy egy neves példát említsünk, például 

2008-ban a DAX indexben a Volkswagen AG súlyát limitálták, amikor a piac arra spekulált, 

hogy a Porsche felvásárolja a vállalatot. 

Az adattisztítást követıen 4,676 leütési ár maradt az adatbázisban, amelybıl 3,309 vételi-

eladási párt lehetett azonosítani. Pesando (1993) féléves hozamokat számított modern 

nyomatokra, és ha egy adott nyomatot az adott negyedévben többször is értékesítettek, akkor az 

átlagárat használta az egyes árak helyett. Ebben a tekintetben követjük Pesando, és amikor 

ugyanazt a kiadványt egy negyedéven belül többször is értékesítik, akkor az átlagárral 

helyettesítjük az egyedi árakat. Az adattisztítás után 2,616 EUR, 1193 GBP, 853 USD, 13 AUD 

és csak egy CHF tranzakció maradt az adatbázisban. 

 

 

IV.4. Baedekerek árazása 
 

Negyedéves árindex becsléséhez a WRS módszert használjuk. A 9. táblázat mutatja az 

eredményeket, Bt a log árindex, Bt-Bt-1 a t-edik idıszak loghozama, SE(Bt) és SE(Bt-Bt-1) a 

kapcsolódó standard hibák. A regresszió R2-e mindössze 11,10%, ami viszonylag alacsony, 

azonban a becsült modell szignifikáns, ami azt mutatja, hogy a Baedeker árak egy közös faktor 

mentén mozognak. Elképzelhetı, hogy a rossz illeszkedés részben az útikönyvek állapotának 

változékonyságának köszönhetı, mivel az adattisztítási folyamat nem járhat tökéletes 

eredménnyel. Igaz, tudunk errıl a problémáról, mivel nincs pontos információnk a könyvek 

állapotáról, a torzítás teljesen nem szüntethetı meg a kutatás jelenlegi fázisában. Annak ellenére, 

hogy a könyvek változó állapota torzíthatja a becsléseket, nem valószínő, hogy egyértelmően 

felfelé vagy lefelé torzítaná becsléseinket. Biztosan vannak árpárok, amelyek nagy pozitív 

hozamot adnak, mivel a második könyv jobb állapotban van, mint az elsı és vannak nagy 

negatív hozamok, mivel az elsı jobb állapotban van, mint a második, azaz az eloszlás mindkét 
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oldalán lesznek torzított hozamok, amelyek ha azt feltételezzük, hogy véletlenszerően fordulnak 

elı, akkor várhatóan kioltják egymást. 

 

9. táblázat A becsült Baedeker log árindex és annak hozama 

Negyedév
1Q05 0.000 0.000
2Q05 0.057 0.046 0.057 0.046
3Q05 -0.010 0.042 -0.067 0.042
4Q05 0.015 0.040 0.025 0.039
1Q06 0.077 0.039 0.062 0.036
2Q06 0.031 0.041 -0.046 0.035
3Q06 0.124 0.042 0.093 0.039
4Q06 0.147 0.040 0.023 0.037
1Q07 0.061 0.040 -0.086 0.033
2Q07 0.039 0.040 -0.022 0.034
3Q07 0.098 0.042 0.059 0.035
4Q07 0.124 0.040 0.026 0.035
1Q08 0.125 0.041 0.001 0.033
2Q08 0.047 0.045 -0.078 0.039
3Q08 0.025 0.044 -0.022 0.042
4Q08 -0.169 0.046 -0.194 0.042
1Q09 -0.267 0.044 -0.098 0.041
2Q09 -0.155 0.044 0.111 0.041
3Q09 -0.308 0.054 -0.153 0.051
4Q09 -0.080 0.058 0.228 0.063

t t 1B B−−tB ( )tSE B ( )t t 1SE B B−−

 

Megjegyzés: A táblázat a WRS-sel becsült Baedeker árindexet mutat a 2005. január 1. 
– 2009. december 31. idıszakban. Bt a becsült log árindex minden negyedév végén, 
Bt-Bt-1 a loghozam a t-edik idıszakban, SE(Bt) és SE(Bt-Bt-1) a kapcsolódó standard 
hibák. 
 

A 16. ábra a becsült árindexet, az S&P 500-at és a CRSP értéksúlyozású indexet mutatja. A 

Baedeker index és a részvényindexek hozama között mért korreláció rendre 47,4% és 45,6%, 

ami erısen szignifikáns. Ez az eredmény megerısíti Goetzmann (1993) mőkincspiacra 

vonatkozó állítását, miszerint a mőtárgyak iránti kereslet a győjtı vagyonával párhuzamosan 

növekszik. A mért korrelációk alapján – amelyek jóval egy alatt vannak – a Baedekerek 

diverzifikációs szerepe nem elhanyagolható. 
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16. ábra A becsült log árindex 
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Megjegyzés: Az ábra a WRS-sel becsült Baedeker árindexet (folytonos vonal), az S&P 
500-at (szaggatott vonal) és a CRSP értéksúlyozású indexét (pontvonal) mutatja a 
2005. január 1.– 2009. december 31. idıszakban. 

 

IV.4.1. A „mester effektus” tesztelése 

 

A „mester effektusra” több kutató (Pesando, 1993; Goetzmann, 1993; Mei és Moses, 2002; 

Ashenfelter és Graddy, 2003, stb.) is felhívja a figyelmet. Az effektus azon a piaci hiten alapul, 

hogy a legdrágább mővek teljesítménye túlszárnyalja a többit. A „mester” Baedekereket a 

legdrágább útikönyvekként definiáljuk, azaz azok a Baedekerek, amelyek ár szerint a legfelsı 

decilisbe esnek. Ez azt jelenti, hogy minden olyan könyv, amelyet 167,34 dollárnál többért 

árvereztek el „mesternek” minısül. A (4.1) egyenletben látható WRS becslést egy dummy 

változóval egészítetjük ki, ami egy értéket vesz fel, ha „mester” útikönyvrıl van szó és nullát 

különben. A mester dummyt megszoroztuk a tartás periódus hosszával (si-bi), hogy negyedéves 

hozamot tudjuk becsülni, azaz az egyenletünk a következı: 

 

( )
i

i

s
i ,s

i t t i i master ,i i
t bi ,b

P
r ln B X α s b D ε

P =

 
= = + − +  

 
∑  ,   (4.2) 
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az eredmények a 10. táblázatban láthatók. A 10. táblázat alapján a „mester” Baedekerek 

szignifikánsan nem teljesítik alul, sem felül az olcsóbb társaikat, mivel a mester dummy 

szignifikánsan nem különbözik nullától. A mi eredményeinkkel összhangban Pesando (1993) a 

modern nyomatok esetében, míg Goetzmann (1993) és Ginsburgh és tsai. (1995) mővészeti 

indexek alapján nem tudták bizonyítani a „mester effektust”. Ezzel ellentétben Mei és Moses 

(2002) a festmények esetében szignifikáns alulteljesítést mutatott ki. Mei és Moses módszertana 

azonban eltérı, amit a késıbbiekben mi is megvizsgálunk.  

 

10. táblázat A „mester Baedekerek” alulteljesítése 

Negyedév
α -0.001 0.004 -0.001 0.004
1Q05 0.000 0.000
2Q05 0.059 0.043 0.059 0.043
3Q05 -0.019 0.039 -0.078 0.040
4Q05 0.028 0.037 0.047 0.037
1Q06 0.079 0.036 0.051 0.034
2Q06 0.040 0.039 -0.039 0.033
3Q06 0.129 0.040 0.089 0.037
4Q06 0.154 0.037 0.025 0.035
1Q07 0.068 0.038 -0.086 0.032
2Q07 0.062 0.038 -0.006 0.032
3Q07 0.114 0.040 0.052 0.033
4Q07 0.130 0.038 0.016 0.033
1Q08 0.139 0.039 0.009 0.031
2Q08 0.035 0.043 -0.103 0.037
3Q08 0.035 0.042 -0.001 0.040
4Q08 -0.167 0.044 -0.201 0.040
1Q09 -0.257 0.042 -0.091 0.040
2Q09 -0.157 0.042 0.100 0.039
3Q09 -0.314 0.051 -0.157 0.048
4Q09 -0.059 0.056 0.255 0.059

t t 1B B−−tB ( )tSE B ( )t t 1SE B B−−

 

Megjegyzés: A táblázat a negyedéves többlethozamot mérı „mester” dummyval (ár 
szerint a legfelsı decilisbe tartozó Baedekerek minısülnek „mesternek”) kiegészített 
WRS-sel becsült Baedeker árindexet mutatja a 2005. január 1. – 2009. december 31. 
idıszakban. α a „mester” dummy becsült paramétere negyedévekre normalizálva, Bt a 
becsült log árindex minden negyedév végén, Bt-Bt-1 a loghozam a t-edik idıszakban, 
SE(Bt) és SE(Bt-Bt-1) a kapcsolódó standard hibák. R2=11.83%. 
 

Most megvizsgáljuk Mei és Moses (2002) eltérı módszertanát és a WRS regresszióhoz 

hozzáadjuk a log vételárat magyarázó változóként, azaz árrugalmasságot becslünk. Értelmezésük 

szerint, ha a becsült árrugalmasság szignifikánsan negatív, akkor a „mester effektus” bizonyított. 

Legyen 
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∑ ,    (4.3) 

 

ahol γ az útikönyvek elaszticitása, amit normalizáltunk egy negyedévre azáltal, hogy 

megszoroztuk a tartási idıszakkal, (si-bi)-vel. Az eredményeket a 11. táblázat mutatja, a (4.3) 

egyenlet becsült elaszticitása -0,018 (SE: 0.002), ami azt jelenti, hogy a vételár 10%-os 

növekedése, várhatóan és átlagosan 0,18%-kal csökkenti a jövıbeli negyedéves hozamokat. 

Ennek az eredménynek az elıjele megegyezik, de a nagysága különbözik a Mei és Moses (2002) 

tanulmányában mértektıl, ık 10%-os árnövekedésre 0,1%-os éves várható hozamcsökkenést 

mértek. Mei-jel és Moses-szel ellentétben azonban a negatív árrugalmasságot mi inkább a 

gyızelem átkával (Rock, 1986) vagy a tızsdemámorral (irrational exuberance, DeBondt és 

Tahler, 1995) magyarázzuk, azaz azt állítjuk, hogy a győjtık a licitálás hevében hajlamosak 

túllicitálni, ami következtében a jövıbeli várható hozamok csökkenek. Ez az állítás viszont 

nemcsak a „mestereket”, hanem minden útikönyvet érint, a tızsdemámor ugyanúgy fennállhat a 

néhány dolláros útikönyveknél, mint a legdrágábbaknál. 
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11. táblázat A „mester Baedekerek” alulteljesítése árrugalmasság alapján 

Negyedév
γ -0.018 0.002 -0.018 0.002
1Q05 0.000 0.000
2Q05 0.124 0.045 0.124 0.045
3Q05 0.119 0.042 -0.005 0.042
4Q05 0.215 0.043 0.097 0.039
1Q06 0.367 0.046 0.151 0.036
2Q06 0.384 0.051 0.018 0.035
3Q06 0.545 0.055 0.161 0.038
4Q06 0.632 0.058 0.087 0.036
1Q07 0.631 0.064 0.000 0.034
2Q07 0.686 0.069 0.054 0.034
3Q07 0.818 0.075 0.133 0.035
4Q07 0.922 0.080 0.104 0.035
1Q08 0.989 0.086 0.067 0.033
2Q08 0.995 0.094 0.006 0.039
3Q08 1.042 0.099 0.047 0.041
4Q08 0.918 0.105 -0.124 0.042
1Q09 0.913 0.112 -0.004 0.041
2Q09 1.084 0.117 0.171 0.040
3Q09 1.010 0.127 -0.074 0.050
4Q09 1.296 0.134 0.285 0.061

t t 1B B−−tB ( )tSE B ( )t t 1SE B B−−

 

Megjegyzés: A táblázat a log árral kiegészített WRS-sel becsült Baedeker árindexet 
mutatja a 2005. január 1. – 2009. december 31. idıszakban. γ a becsült árrugalmasság, 
Bt a becsült log árindex minden negyedév végén, Bt-Bt-1 a loghozam a t-edik 
idıszakban, SE(Bt) és SE(Bt-Bt-1) a kapcsolódó standard hibák. R2=14.78%. 
 

A „mesterek” teljesítményére vonatkozó becslések nem ellentmondásosak. A „mester” 

Baedekerek hozama szignifikánsan nem különbözik ugyan a „nem-mesterekétıl”, de a leütési ár 

növekedése szignifikánsan csökkenti a jövıbeli várható hozamokat, ez azonban – állításunk 

szerint – minden útikönyvet érint. 

 

IV.4.2. Az egységes ár elve a Baedeker piacon 

 

 

Ebben az alfejezetben megvizsgáljuk, hogy az egységes ár törvénye sérül-e a Baedekerek 

elektronikus piacán. Újrafuttatjuk a (4.1) egyenletben definiált regressziót két deviza dummy 

változóval kiegészítve. Az alapértelmezés, hogy az értékesítés EUR-ban történik, a GBP és USD 
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(az AUD és CHF aukciókra nem lehet regressziót futtatni, mivel túl kevés az adatpont) dummyk 

egy értéket vesznek fel, ha a dummy nevében szereplı devizában denominált az aukció, 

különben nullát. A modellt a (3) egyenlet definiálja: 

 

( )( )
i

i

s
i ,s

i t t i i GBP,i i USD,i i i
t bi ,b

P
r ln B X s b β GBP β USD ε .

P =

 
= = + − + +  

 
∑    (4.4) 

 

ahol (si-bi) a becsült paramétereket negyedévre normalizálja. 

Az adatbázisból kizárjuk azokat a hozamokat, amelyeket különbözı devizájú értékesítések 

között számítottunk, így például kiesnek azok a párok, amelyek eredetileg dollárban, majd 

késıbb euróban kerültek eladásra. A regresszióhoz így 2029 hozamot használtunk fel, az 

eredmények a 12. táblázatban láthatók. A GBP és USD dummyk paraméterei az EUR 

aukciókhoz viszonyított relatív teljesítményét mérik. 95%-os szinten egyik dummy sem 

szignifikáns. Az USD értékesítések hozama átlagosan negyedévente 1,1 százalékponttal 

nagyobb, mint EUR aukcióké 93%-os szignifikanciaszinten. A GBP aukciók hozama semmilyen 

szokásos szignifikanciaszint mellett sem különbözik az EUR aukciók hozamától. 
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12. táblázat Az egységes ár elvének tesztelése 

Negyedév SE SE
GBP -0.005 0.006 -0.005 0.006
USD 0.011 0.006 0.011 0.006
1Q05 0.000 0.000
2Q05 0.103 0.060 0.103 0.060
3Q05 0.091 0.055 -0.011 0.052
4Q05 0.071 0.054 -0.020 0.049
1Q06 0.157 0.051 0.086 0.045
2Q06 0.195 0.058 0.038 0.045
3Q06 0.238 0.056 0.043 0.049
4Q06 0.272 0.053 0.034 0.044
1Q07 0.156 0.055 -0.117 0.040
2Q07 0.175 0.054 0.019 0.040
3Q07 0.169 0.056 -0.006 0.042
4Q07 0.152 0.054 -0.017 0.042
1Q08 0.225 0.055 0.074 0.039
2Q08 0.061 0.060 -0.164 0.046
3Q08 0.089 0.058 0.028 0.050
4Q08 -0.111 0.060 -0.201 0.048
1Q09 -0.230 0.058 -0.119 0.047
2Q09 -0.076 0.059 0.154 0.045
3Q09 -0.237 0.072 -0.161 0.060
4Q09 -0.106 0.069 0.131 0.071

t iB / β t t 1 iB B / β−−

 

Megjegyzés: A táblázat az USD, a GBP dummykkal kiegészített WRS-sel becsült 
Baedeker árindexet mutatja a 2005. január 1. – 2009. december 31. idıszakban. βi a 
deviza dummy negyedévekre normalizálva, Bt a becsült log árindex minden negyedév 
végén, Bt-Bt-1 a loghozam a t-edik idıszakban, SE pedig a becsült paraméterekhez 
kapcsolódó standard hiba. Az index USD-ben értendı, R2=15.51%. 
 

Ahhoz, hogy eldönthessük, hogy az USD-ben mért – igaz, csak gyengén szignifikáns – 

teljesítmény valóban csupán annak köszönhetı, hogy az aukciók az USA-ban, nem pedig 

Európában voltak, érdemes az index összetételét megvizsgálni. Elsı lépésként az egyes 

devizákra külön-külön is becsülünk indexeket (lásd 13. táblázat), a becslések alapján a 

különbözı devizákban jegyzett aukciók hozama nem mutat szignifikáns különbséget. Ez az 

eredmény abba az irányba mutat, hogy az egységes ár elve fennáll, azaz a Baedeker útikönyvek 

ára országonként nem mutat eltérést. 
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13. táblázat EUR-ban, GBP-ben és USD-ben denominált aukciókra becsült indexek 

Negyedév
1Q05 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2Q05 0.075 0.061 0.054 0.055 -0.080 0.101
3Q05 0.033 0.058 0.015 0.049 0.078 0.097
4Q05 0.068 0.056 -0.035 0.050 0.015 0.102
1Q06 0.108 0.053 -0.025 0.061 -0.067 0.088
2Q06 0.075 0.059 0.026 0.053 0.115 0.093
3Q06 0.228 0.061 -0.020 0.055 -0.036 0.091
4Q06 0.210 0.054 0.117 0.051 0.149 0.096
1Q07 0.111 0.056 0.027 0.055 0.076 0.098
2Q07 0.100 0.054 0.060 0.056 0.299 0.097
3Q07 0.063 0.059 0.163 0.051 0.107 0.093
4Q07 0.123 0.054 0.021 0.057 0.186 0.088
1Q08 0.173 0.056 0.150 0.053 0.194 0.089
2Q08 -0.003 0.064 0.099 0.062 0.161 0.105
3Q08 0.067 0.058 0.131 0.055 -0.094 0.105
4Q08 -0.115 0.060 -0.225 0.055 -0.317 0.116
1Q09 -0.228 0.058 -0.066 0.061 -0.115 0.095
2Q09 -0.124 0.058 -0.064 0.059 -0.053 0.096
3Q09 -0.328 0.079 -0.084 0.069 -0.070 0.098
4Q09 -0.082 0.071 -0.097 0.139 -0.057 0.259
R²
Átlag
Szórás
Sharpe
EUR
GBP
USD

EUR GBP USD

0.123 0.131 0.183
-0.004 -0.005 -0.003
0.117 0.116 0.147
-0.037 -0.044 -0.020
1.000 0.224 -0.048
0.224 1.000 0.396
-0.048 0.396 1.000

tB ( )tSE B tB ( )tSE B tB ( )tSE B

 

Megjegyzés: A táblázat az EUR-ban, GBP-ben és USD-ben denominált aukciókra 
WRS-sel becsült Baedeker árindexeket mutatja a 2005. január 1. – 2009. december 31. 
idıszakban. Bt a becsült log árindex minden negyedév végén, Bt-Bt-1 a loghozam a t-
edik idıszakban, SE(Bt) és SE(Bt-Bt-1) a kapcsolódó standard hibák. Az átlag és a 
szórás az adott index loghozamára vonatkozik, a táblázat alján a hozamok közötti 
korrelációs mátrix látható. Az indexek USD-ben értendık. 

 

A 17. ábra a különbözı devizákban denominált Baedeker árindexeket mutatja az 13. 

táblázatban közölt eredmények alapján. Az ábrára tekintve is elmondható, hogy az egyes indexek 

egy irányban mozognak, hosszabb távon nem mutatható ki szignifikáns alul/felülteljesítés a 

különbözı devizájú indexhozamok között. Az 13. táblázatban látható korrelációs mátrix ugyan 

azt sugallja, az index hozamok nem minden esetben mozognak egy irányba, hangsúlyozni kell, 
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ez csak a rövid távú lineáris kapcsolatokat veszi figyelembe. Ha a 17. ábrát tekintjük, láthatjuk, 

hogy az indexek többször is keresztezik egymást, azaz lehet, hogy rövid távon eltérnek 

egymástól, de hosszabb távon mindig visszatérnek egymáshoz. Az ilyen folyamatokat 

kointegrálónak nevezik a szakirodalomban (pl. Engle és Granger, 1987). A Johansen (1991) 

kointegrációs teszt alapján az egyes árindexek páronként kointegrációja semmilyen 

szignifikanciaszinten sem vethetı el, azaz az árindexek hosszabb távon mindig visszatérnek 

egymáshoz.40 

 

17. ábra A különbözı devizákra számított WRS index 
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Megjegyzés: Becsült Baedeker árindexek EUR aukciókra (folytonos vonal), GBP 
aukciókra (szaggatott-pontozott vonal) és USD-re (pontvonal). Az indexek USD-ben, 
WRS módszerrel készültek. 

 

Valamennyi nyelvre is becsültünk külön-külön indexet, az eredmények a 14. táblázatban és 

a 18. ábrán láthatók. Ezek alapján a francia Baedekerek alulteljesítik mind a piac egészét, mind 

pedig a német és angol nyelvő Baedekereket. A német nyelvő köteteknek a legnagyobb a Sharpe 

rátája és csak a német Baedekerek hozama teljesíti felül szignifikánsan a piac egészét. Az USD 

tranzakciók hozama a (4.4) egyenletben becsült paraméter alapján és ha nem is szignifikánsan, 

                                                 
40 A Johansen teszt pontos statisztikáit, p-értékeit itt most nem közöljük, de kérésre rendelkezésre állnak. A 
kointegráció tesztelhetı, mivel a folyamatok elsı rendben integráltak, amelyet ADF (Augmented Dickey-Fuller) 
teszttel ellenıriztünk. Meg kell jegyezni, hogy az adatbázis csak öt év leütési árait tartalmazza, amely inkább vehetı 
középtávnak, mint hosszúnak, így a Johansen teszt eredményeit érdemes inkább jelzésértékőnek kezelni, azonban 
mivel a 17. ábra is a kointegárció tényét látszik alátámasztani, a teszt kimenetele nem tőnik ellentmondásosnak. 
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de az 14. táblázatban számított Sharpe ráta alapján is felülteljesíti az euróban jegyzett aukciók 

hozamát. 

  

14. táblázat Angol-, francia- és németnyelvő Baedekerek becsült árindexe 

Negyedév
1Q05 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2Q05 0.262 0.081 -0.115 0.063 0.047 0.109
3Q05 -0.005 0.080 -0.072 0.055 0.080 0.072
4Q05 0.141 0.076 -0.039 0.052 0.027 0.070
1Q06 0.204 0.075 -0.131 0.051 0.117 0.065
2Q06 0.140 0.077 0.005 0.053 0.034 0.076
3Q06 0.335 0.085 -0.009 0.050 0.150 0.085
4Q06 0.351 0.075 0.075 0.052 0.071 0.075
1Q07 0.181 0.075 0.008 0.055 0.069 0.074
2Q07 0.285 0.078 0.021 0.051 -0.141 0.073
3Q07 0.241 0.082 0.127 0.053 -0.104 0.078
4Q07 0.336 0.078 0.100 0.051 -0.038 0.071
1Q08 0.303 0.078 0.112 0.055 0.017 0.075
2Q08 0.250 0.084 0.008 0.063 -0.135 0.079
3Q08 0.237 0.081 -0.027 0.060 -0.101 0.087
4Q08 0.037 0.087 -0.237 0.063 -0.282 0.082
1Q09 -0.114 0.083 -0.273 0.060 -0.313 0.082
2Q09 0.104 0.083 -0.235 0.061 -0.356 0.077
3Q09 -0.126 0.107 -0.316 0.065 -0.429 0.106
4Q09 0.318 0.099 -0.100 0.126 -0.527 0.102
R²
Átlag
Szórás
Sharpe
D
E
F

D E F

0.135 0.179 0.201
0.017 -0.005 -0.028
0.185 0.100 0.092
0.090 -0.053 -0.300
1.000 0.393 0.098
0.393 1.000 0.005
0.098 0.005 1.000

tB ( )tSE B tB ( )tSE B tB ( )tSE B

 

Megjegyzés: A táblázat a WRS-sel becsült angol-, francia- és németnyelvő Baedekerek 
árindexét mutatja a 2005. január 1. – 2009. december 31. idıszakban. Bt a becsült log 
árindex minden negyedév végén, Bt-Bt-1 a loghozam a t-edik idıszakban, SE(Bt) és 
SE(Bt-Bt-1) a kapcsolódó standard hibák. Az átlag és a szórás az adott index 
loghozamára vonatkozik. A táblázat utolsó három sorában a nyelvindexek hozamainak 
korrelációs mátrixa látható. Az indexek USD-ben értendık. 
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18. ábra Angol-, francia- és németnyelvő Baedekerek becsült árindexe 
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Megjegyzés: Becsült Baedeker árindexek német (pontozott-szaggatott vonal), angol 
(szaggatott vonal) és francia (folytonos vonal karikával) nyelvő kiadványokra. A 
folytonos vonal a Baedeker piac egészére becsült indexet mutatja. Az indexek USD-
ben, WRS módszerrel készültek. 

 

Megvizsgáljuk, hogy a devizaindexek relatív teljesítményét magyarázhatja-e a különbözı 

nyelvő Baedekerek értéke, azaz magyarázható-e minıségbeli különbségekkel. A 18. ábra alapján 

látszik, hogy a vizsgált idıszakban német Baedekerek teljesítenek a legjobban, míg a franciák a 

legrosszabbul, mivel van különbség az egyes nyelvek teljesítményének tekintetében, az egyes 

devizaindexek különbözı összetétele magyarázhatja a mért különbségeket. Ezért 

varianciaanalízist végzünk a devizaindexekre a nyelvspecifikus indexek mentén, azaz a 

devizaindexek hozamát magyarázzuk a nyelvindexek hozamával, az eredményeket a 15. táblázat 

tartalmazza. 
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15. táblázat A Baedeker piac összetétele 

Összes EUR GBP USD
-0.001 0.002 0.008 -0.009
(0.006) (0.010) (0.026) (0.033)
0.393 0.456 -0.056 -0.164

(0.033) (0.056) (0.147) (0.189)
0.326 0.290 0.613 0.722

(0.062) (0.104) (0.273) (0.350)
0.293 0.449 0.316 -0.441

(0.062) (0.104) (0.272) (0.349)
R² 0.951 0.901 0.307 0.288

Konstans

D

E

F

 

Megjegyzés: A táblázat mindenegyes oszlopa egy-egy regressziót mutat. Az egyes 
oszlopokban rendre a Baedeker árindex, az EUR, GBP és USD index hozamait egy 
konstanssal valamint a nyelvindexek hozamaival magyarázzuk. Az utolsó sor a 
korrigált R2-et mutatja. 

 

A piac egészét tekintve (lásd a 15. táblázat második oszlopát) az összetétel szinte teljes 

egészében képes magyarázni a hozamokat, ami a teljes piaci index és az egyes nyelvekre becsült 

indexek robosztusságát is mutatja. Az EUR index hozamait szintén jól magyarázza az összetétel, 

a hozamok varianciájának több mint 90%-át képes leírni (lásd a 15. táblázat harmadik oszlopát). 

A másik két index hozamainak varianciájából megközelítıleg csak 30%-ot magyaráz az 

összetétel. Furcsa, hogy a piac egészét, illetve az EUR index hozamait megfelelıen magyarázza 

az összetétel, de szintén a piacot alkotó GBP és USD hozamokat már nem képes magyarázni. Ha 

a Baedeker piac hozamait az egyes deviza indexek hozamaival magyarázzuk, akkor azt 

tapasztaljuk, hogy a regresszió illeszkedése ugyan valamivel 85% felett van, de a GBP és USD 

hozamok becsült paraméterei nem szignifikánsak. 41 Véleményünk szerint ebbıl az következik, 

hogy ennek a két indexnek a becslése valószínőleg nem elég pontos. Ahogy a 13. táblázatban 

látható, az EUR és GBP hozamok, valamint az EUR és USD hozamok korrelációja ugyan 

szignifikáns, de nem erıs, azaz az EUR hozamok nem lehetnek képesek a másik két devizában 

jegyzett aukciók hozamának megragadására. Ha arra gondolunk, hogy az USD és a GBP aukciók 

is a piac részei és az EUR aukciók hozama nem követik e két devizában denominált aukciók 

hozamait, akkor ez azt kellene, hogy eredményezze, hogy valamennyi devizaindex hozamához 

szignifikáns paraméterbecslés kellene, hogy tartozzon. Mivel nem ez a helyzet, ezért azt 

                                                 
41 Ezt a regressziót itt nem közöljük, de kérésre rendelkezésre bocsátjuk. 
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gondoljuk, hogy a GBP és USD indexek nem elég pontosak, ami elképzelhetı, hogy a 

lényegesen kisebb mintaméretnek köszönhetı, a GBP index 641, míg az USD 462 eladási páron 

alapszik. A (4.4) egyenletben mért USD aukciók felülteljesítése, tehát valószínőleg legalább 

részben becslési hibának tudható be és így az egységes ár elve nem sérül szignifikánsan. 

Másfelıl az angol nyelvő Baedekerek teljesítménye nem különbözik szignifikánsan a piac 

egészétıl (lásd 18. ábra) és az USD-ben értékesített útikönyvek 85%-a angol és mindössze 10% 

német, valamint 5%-a francia, míg az EUR aukciók 67%-a drágább német, 27%-a olcsóbb 

francia és a maradék angol. Ez alapján várhatnánk, hogy az EUR aukciók némileg magasabb 

árszínvonalat mutatnának, mint az USD aukciók, amibıl pedig az következne, hogy az USD 

hozamok magasabbak, mint az EUR hozamok, ami indokolná a mért felülteljesítést, azonban ez 

a hozambeli különbség az összetétellel magyarázható, így ez alapján nehéz lenne az egységes ár 

elvének megsértéseként értelmezni az eredményeket. 

  

 

IV.4.3. A Baedeker piac hatékonyságának vizsgálata egyensúlyi modellekkel 

 

Ha egy Baedeker győjtı szignifikánsan magasabb vagy alacsonyabb kockázattal korrigált 

hozamot tud elérni, mintha egy diverzifikált részvényindexbe fektetne (például a CRSP 

értéksúlyozású indexébe, vagy az S&P 500-ba), akkor az útikönyv-befektetés elınybe/hátrányba 

részesíthetı a részvénypiaccal szemben. Az összes Baedekerre vonatkozó árindex kockázati 

prémiumát magyarázzuk a CRSP értéksúlyozású index kockázati prémiumával, azaz a CAPM 

(Sharpe, 1964) index modelljét becsüljük az 

 

( ) ( )
Baedeker,t f ,t CRSP,t f ,t t

ˆ0,015 0,468r r r r

0,014 0,225

ε− = + − +
    (4.4) 

 

formában (zárójelben Newey-West (1994) heteroszkedaszticitás és autokorreláció konzisztens 

standard hibái láthatók). A regresszióban az egyhónapos US Treasury bill hozamát választottuk 

kockázatmentes hozamnak. A (4.4) egyenlet R2-e csak 18,33%, a piaci kockázat éppen hogy 
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szignifikáns 95% szignifikanciaszint mellett.42 A regresszió becsült tengelymetszete nem 

különbözik szignifikánsan nullától, ami egyúttal azt is jelenti, hogy a piac hatékonysága nem 

vethetı el. A becsült paraméterek nagyon hasonlók Pesando (1993) modern nyomatokra mért 

eredményeihez: az S&P 500-hoz képest 0,43-as bétát becsült, míg az alfa inszignifikánsnak 

bizonyult, a regresszió R2-e pedig 14,1%-os lett. Goetzmann (1993) formálisan CAPM-et ugyan 

nem becsült, de megmérte a mővészeti és a részvényhozamok között a korrelációt, egy jóval 

hosszabb mintaperiódusra, 1716-1986 között 67%-os korrelációt mért a festmény és a LSE 

(London Stock Exchange) részvényhozamok között. Ebbıl 0.45 körüli béta adódna, – feltéve, 

hogy a konstans az ı mintájában sem különbözne szignifikánsan nullától – ami szintén közel esik 

az általunk tapasztalthoz. Hodgson és Vorkink (2004) kanadai festmények hozamaira illesztett 

CAPM indexmodellt, ahol a piaci faktor az MSCI Canada index kockázati prémiuma volt. İk 

kisebb bétát (0,251) becsültek, alacsonyabb R2 (5,1%) és szintén nem szignifikáns alfa mellett. 

Mei és Moseshez (2005) hasonlóan a „mesterekre” külön CAPM regressziót becsülünk. Itt 

a „mesterek” alatt a legdrágább 30%-ot értjük, annak érdekében, hogy megbízható indexet 

becsülhessünk a legdrágább útikönyvekre. A „mester” index értékeit a 16. táblázat foglalja össze. 

A „mester” index kockázati prémiumára vonatkozó CAPM regressziót az (4.5) egyenlet mutatja:  

 

( ) ( )
Mester ,t f ,t CRSP,t f ,t t

ˆ0,018 0,871r r r r
,

0,055 0,630

ε− = + − +
    (4.5) 

 

aminek az R2-e 10,1%. A „mester” Baedekerek sem mutatnak szignifikáns teljesítményt a CRSP 

értéksúlyozású indexhez képest, azonban ami szembetőnı, hogy a „mesterek” piaci kockázata 

lényegesen meghaladja a piac egészének kockázatát. A mi eredményeinkkel ellentétesen igaz 

más idıszakra, 1973 és 2002 között Mei és Moses [2005] „mester” festményekre szignifikáns 

negatív alfát mért és kisebb, de ugyancsak szignifikáns alfát mért a „nem-mester” festményekre 

is. 

 

                                                 
42 Mei és Moses (2005) valamint Sanning és tsai. (2007) módszertanát követve a CAPM mellett a Fama-French 
(1996) háromfaktoros modellt is alkalmaztuk a Baedekerek kockázati prémiumára. Mivel az új faktorok bevonása 
nem javította a regresszió illeszkedést ezt az eredményt itt nem közöljük, de kérésre rendelkezésre áll. 
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16. táblázat A becsült „mester” Baedeker log árindex és annak hozama 

Negyedév
1Q05 0.000 0.000
2Q05 0.247 0.090 0.247 0.090
3Q05 0.144 0.079 -0.102 0.077
4Q05 0.345 0.072 0.200 0.063
1Q06 0.302 0.078 -0.043 0.060
2Q06 0.405 0.077 0.102 0.062
3Q06 0.385 0.089 -0.020 0.074
4Q06 0.459 0.076 0.074 0.071
1Q07 0.343 0.078 -0.116 0.059
2Q07 0.325 0.077 -0.018 0.060
3Q07 0.370 0.074 0.045 0.056
4Q07 0.432 0.076 0.061 0.054
1Q08 0.372 0.080 -0.059 0.058
2Q08 0.457 0.084 0.084 0.068
3Q08 0.526 0.082 0.069 0.070
4Q08 0.168 0.086 -0.358 0.071
1Q09 -0.032 0.085 -0.200 0.076
2Q09 0.391 0.080 0.423 0.075
3Q09 -0.070 0.114 -0.461 0.106
4Q09 0.556 0.096 0.626 0.115

t t 1B B−−tB ( )tSE B ( )t t 1SE B B−−

 

Megjegyzés: A táblázat a WRS-sel becsült „mester” (az adatbázisban szereplı 
legdrágább 30%) Baedeker árindexet mutatja a 2005. január 1. – 2009. december 31. 
idıszakban. Bt a becsült log árindex minden negyedév végén, Bt-Bt-1 a loghozam a t-
edik idıszakban, SE(Bt) és SE(Bt-Bt-1) a kapcsolódó standard hibák. R2=19,81%. 

 

Annak ellenére, hogy a Baedekerek teljesítménye nem szignifikáns, az ilyen típusú 

befektetéseknek egyéb költségei is vannak. A Baedeker piac illikvid a részvénypiachoz képest, 

azaz nagyobb a likviditási kockázata, amiért egy racionális befektetı a Baedekerektıl magasabb 

hozamot várna el (Amihud és Mandelson, 1986; Chordia és tsai., 2000a és 2000b; Pástor és 

Stambaugh, 2003; Mei és Moses, 2005). Mindemellett a Baedeker piac kereskedési költségei 

jelentısek és a tárolási- és biztosítási költségek sem elhanyagolhatóak. Ha ezeket az extra 

költségeket és kockázatokat a nem pénzügyi jellegő hozam kompenzálja, akkor azt mondhatjuk, 

hogy a Baedeker piac szignifikánsan nem teljesíti alul a részvénypiacot, azonban ezt csak 

feltételezhetjük, mivel a nem pénzügyi jellegő hozamok becslése igen nehézkes lenne, ha nem 

lehetetlen, de mindenképp túlmutat a jelen dolgozatunk keretein. A nem pénzügyi jellegő 

hozamokat a Baedekerek bérleti díjával lehetne becsülni, de mivel ilyen piac nem létezik, ezért 
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ez a számítás nem végezhetı el. 43 Ashenfelter és Graddy (2003) szerint nagy mővészeti 

portfóliók esetén a nem pénzügyi jellegő hozamok jelentısek lehetnek. Ha feltételezzük, hogy ez 

igaz a Baedeker piacra is, akkor azt állíthatjuk, hogy a piac hatékonysága ebbıl a szempontból 

sem vethetı el. 

 

 

IV.5. A Baedekerek árazódásához kapcsolódó összefoglaló megjegyzések 
 

Az ismételt tranzakciók módszerével (RSR) becsült árindex alapján megmutattuk, hogy a 

Baedeker árak egy közös faktor mentén mozognak. A Baedeker index hozama szignifikánsan 

korrelál az S&P 500 és a CRSP részvényindexek hozamával, a mért korreláció rendre 47,37% és 

45,57%, amely azt mutatja, hogy a Baedekerek iránti kereslet, hasonlóan a mőkincsekhez a 

győjtık vagyonától függ (Goetzmann, 1993), valamint a Baedekereknek szignifikáns szerepe 

lehet a portfólió diverzifikációban. 

A szakirodalomban gyakran vizsgált „mesterek” alulteljesítését nem tudtuk alátámasztani. 

A „mesterek” hozama szignifikánsan nem különbözik a „nem-mesterek” hozamától. Igaz ugyan, 

hogy Mei és Moses (2002) módszertanát követve, negatív árrugalmasságot becsültünk, azaz 

10%-kal magasabb leütési ár várhatóan 0,18% csökkenti a jövıbeli hozamokat. Értelmezésünk 

szerint ez nem egyértelmően a „mesterek” alulteljesítését igazolja, hanem bármelyik Baedekerre 

igaz, hogy ha magasabb áron kel el, akkor a várható hozamok csökkenek. A becsült 

árrugalmasság inkább bizonyítékként szolgálhat a gyızelem átkára, vagy a tızsdemámorra, azaz 

ha a győjtık a licitálás hevében túl sokat kínálnak egy antik útikönyvért, akkor alacsonyabb 

hozamra számíthatnak. 

Az egységes ár elvének teszteléséhez EUR-ban, GBP-ben és USD-ben denominált 

aukciókra árindexeket becsültünk. A devizaindexek alapján az egységes ár elve nem sérül Nagy-

Britannia – Kontinentális Európa viszonylatban. Az Egyesült Államok – Kontinentális Európa 

viszonyában viszont – igaz csak gyenge szignifikanciaszint választása mellett – kimutatható az a 

Baedeker piacok közötti árszínvonal különbség, aminek a következménye, hogy az Egyesült 
                                                 
43 Ashenfelter és Graddy (2003) azt állítják, hogy nincs tudomásuk olyan tanulmányról, amely a nem pénzügyi 
jellegő hozamok mérését kísérelné meg, ezért talán érdemes lenne egyszer ezzel is foglalkozni. 
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Államokban bejegyzett eBay oldalon leütött Baedekerek hozama felülteljesíti az európai aukciók 

hozamát. Véleményünk szerint, azonban ez a jelenség nem értelmezhetı az egységes ár elvének 

sérüléseként, mivel az egyes piacokon értékesített Baedekerek között minıségbeli különbség 

van. Az összetétel, azaz hogy milyen arányban értékesítenek német, angol és francia 

Baedekereket meghatározza a piac hozamait. Mivel az összetétel szintén magyarázza az USD 

aukciók felülteljesítését, így a mért árszínvonalbeli különbség nem értelmezhetı az egységes ár 

elvének sérüléseként. Az összetétel mellett, az USD hozamok felülteljesítését az USD index 

becslési hiábája is okozhatja, ami szintén arra utal, hogy az egységes ár elve nem sérül. 

Annak ellenére, hogy a piac mélysége relatíve csekély, tehát intézményi befektetık nem 

tudnak részt venni a kereskedésben, a piac illikvid és a befektetıknek jelentıs kereskedési 

költségekkel kell szembenézniük, a standard eszközárazási modellek (CAPM, Fama-French 

háromfaktor) alapján a piac hatékonysága nem vethetı el. Mindezek alapján a következı 

állításokat fogalmazom meg: 

• Az ismételt tranzakciók regressziós módszere alapján becsült index szerint a Baedeker 

útikönyvek árai egy közös faktor mentén mozognak. 

• A Baedeker piacon a hatékonysággal szemben fennálló tényezıket nem mértünk; a 

„mester effektus”, azaz a legdrágább útikönyvek alulteljesítése elvethetı, valamint az 

egységes ár elve sem sérül. Ezt támasztja alá az egyensúlyi modellek (CAPM, Fama-

French modell) becslése is, amely alapján az árazás hatékonysága nem vethetı el. 
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V. 
Összefoglaló megjegyzések 

 
Miután az elsı fejezetben a győjthetı tárgyak széles körét bemutattuk és áttekintettük a 

meglévı irodalmat, a második fejezetben az amerikai mőkincsaukciók árait vizsgáltuk gyenge 

szintő hatékonyság szempontjából. A mőkincsárak tiszta véletlen bolyongása vagy tiszta 

stacioneritása elvethetı az 1875-2008-as idıszakban. A becsült Cochrane (1988) 

varianciahányados a 12. késleltetéstıl ellaposodik, ahol nagyjából 28%-os értéket vesz fel és 

mivel a varianciahányados aszimptotikusan normális eloszlást követ és több mint két standard 

hibára van egytıl és nullától, ezért akár egy véletlen bolyongás, akár pedig egy tiszta stacioner 

árképzıdés nullhipotézise elvethetı. A mőkincshozamok szignifikánsan nem különböznek egy 

ARMA(2,11) folyamattól. 

Az amerikai mőkincsárak komponensei idıben változóak; 1935 elıtt a Mei Moses Fine Art 

index alapjául szolgáló adatbázis ritka adatsőrősége miatt a hozamok negatívan 

autokorrelálhatnak (lásd Mei és Moses, 2002), emiatt a valóságban elképzelhetı, hogy a teljes 

mintaperiódusban, vagy az 1935 elıtti árakban a mértnél kisebb a stacioner komponens, míg a 

véletlen bolyongás nagyobb. Másfelıl az is elképzelhetı, hogy a politikai és gazdasági 

intézményi változások miatt strukturális törés történt 1945-ben. Végül 1973-at szintén 

megvizsgáltuk, mint lehetséges strukturális törést, mivel az aukciósházak szakértıi árbecsléseket 

ettıl az évtıl kezdıdıen publikálják. Mei és Moses (2005) szerint a szakértıi becslések felfelé 

torzítottak, ami hatással van a győjtıkre, mivel azok hiszékenyek. Ha a mővészeti index elsı 

hatvan évét elhagyjuk, akkor az árak véletlen bolyongása nem vethetı el. Az elsı hatvan év 

varianciahányadosai azonban igen hasonlóak azokhoz, amelyeket a teljes mintaperiódusra 

mértünk, azaz a ritka adatsőrőség miatti torzítás valószínő alkalmas magyarázat lehet a nagy 

stacioner komponens jelenlétére. Nincs szignifikáns különbség azonban az eredmények között, 
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ha az elemzés kezdıpontja 1935, 1945, vagy 1973. Ha 1935-öt tekintjük, akkor a véletlen 

bolyongás becsült nagysága 75% körül van, ami alapján a mőkincsárak véletlen bolyongása már 

nem vethetı el. Ha az elemzés indulópontja 1945, vagy 1973, akkor becsült véletlen bolyongás 

nagysága még nagyobb, azonban a becslés standard hibái is megnınek, egyrészt a kisebb 

mintaméretnek, másrészt a nagyobb véletlen bolyongás komponensnek köszönhetıen. Ezek a 

becslések nem különböznek szignifikánsan egymástól és egyik alapján sem vethetı el a véletlen 

bolyongás hipotézise. 

A harmadik fejezetben a Liv-ex indexek alapján a világ minıségi borpiacát elemezzük. A 

Liv-ex Investables portfólió (ami egy átlagos minıségi borportfólió) véletlen bolyongása nem 

vethetı el, azonban a többi vizsgált indexé (Liv-ex 100-é, 500-é és a Claret Chipé) már igen, 

mivel a hozamaik pozitívan autokorrelálnak, ami egynél szignifikánsan nagyobb 

varianciahányadosokban csapódik le. Ez egyben azt is jelenti, hogy a véletlen bolyongás mellett 

a borárak stacioner komponenst is tartalmaznak. A befektetési kategóriájú borok 

hatékonytalansága a borok a részvényekhez képest relatív illikviditásával is magyarázható. A 

másik, a borok esetében relevánsabb magyarázat az új borok piacának hatékonytalansága; a jó 

évjáratok alul-, míg a rossz évjáratok átlagosan felülárazottak (lásd pl. Ashenfelter és tsai., 

1995). Végül magyarázatként szolgálhat Jovanovic (2007) nem megújuló erıforrások racionális 

buborék modellje. 

A varianciahányadosok vegyes eredményeivel szemben a CAPM és a Fama-French 

háromfaktor modell alapján a hatékonyság nem vethetı el, mivel a becsült Jensen alfák 

szignifikánsan nem különböznek nullától. Az egyensúlyi modellek alapján a szőkebb befektetési 

spektrummal rendelkezı indexek nem részesíthetık elınyben a Liv-ex 500-hoz képest, mivel az 

alfák nem szignifikánsak, sıt a 2004. január – 2010. februári idıszakban a legbıvebb index 

hozama alapján számított Sharpe ráta a legnagyobb. Ezek az eredmények rávilágítanak arra a 

tényre, hogy a „mester-borok” teljesítménye nem kiemelkedı az olcsóbbakéhoz képest, azaz a 

szakértık azon javaslata, miszerint vedd a legdrágábbat megkérdıjelezhetı. 

A minıségi borok recessziós idıszakban biztonságos menedéknek bizonyultak, amit a 

részvénypiacokkal való alacsony korreláció is alátámaszt. A borárak és a részvényárfolyamok 

között nincs hosszú távú lineáris egyensúly, amit a Johansen (1991) kointegrációs teszt 

nullhipotézisének elvetése jelez. 
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Végezetül a negyedik fejezetben a második világháborút megelızı Baedeker kiadványok 

árait vizsgáljuk pénzügyi szempontból. Az ismételt tranzakciók regressziójával készített 

Baedeker index alapján kijelenthetı, hogy az útikönyvek árai egy közös faktor mentén 

mozognak. A Baedeker index hozamai szignifikánsan korrelálnak az S&P 500 és a CRSP 

indexhozamokkal, a mért korreláció rendre 47,4% és 45,6%. Ez az eredmény összhangban van 

Goetzmann (1993) állításával, aki szerint a mőkincsek iránti kereslet a győjtık vagyonától függ, 

amelyet pedig szignifikánsan befolyásol a részvénypiacok teljesítménye. 

A „mester Baedekerek” teljesítményre vonatkozó vizsgálódásunk alapján a „mesterek” 

alul-, vagy felülteljesítése elvethetı. A „mester” Baedekerek hozama nem különbözik 

szignifikánsan a „nem-mesterekétıl”. Ha Mei és Moses (2002) módszertanát követjük, akkor 

ugyan mi is negatív árrugalmasságot mérünk; 10%-kal magasabb leütési ár várhatóan átlagosan 

0,18%-kal csökkenti a jövıbeli hozamokat. Azonban úgy gondoljuk, hogy ez az eredmény 

inkább a gyızelem átkát (Rock, 1986) vagy a tızsdemámort (DeBondt és Thaler, 1985; Shiller, 

2000) bizonyítja, mivel ez az eredmény minden útikönyvet érint, nemcsak a „mestereket”. Ha a 

„mesterek” teljesítményét egyensúlyi modell segítségével mérjük, akkor szintén arra jutunk, 

hogy a „mesterek” teljesítménye szignifikánsan nem különbözik a „nem-mesterekétıl”.  

Az egységes ár elvének sérülése nem mutatható ki a Baedeker piac tekintetében, igaz 

ugyan, hogy gynegén sziginifikáns árszínvonalbeli különbség van az Egyesült Államok és a 

Kontinentális Európa útikönyvpiacának tekintetében, azonban úgy gondoljuk, hogy ez egyrészt 

magyarázható becslési hibával, másrészt pedig a piacok eltérı összetételével, így ez nem 

értelmezhetı az egyeséges ár elvének sérüléseként 

Végezetül a standard eszközárazási modellek (a CAPM a három- és négyfaktor modellek) 

alapján a Baedeker piac hatékonysága nem vethetı el, annak ellenére, hogy a piac mélysége igen 

kicsi, tehát nagy, intézményi befektetık nem valószínő, hogy részt vennének a piacon, a piac 

illikvid és a győjtıknek jelentıs kereskedési költségekkel kell szembenézniük. 
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