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I. A kutatás háttere, célja 

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. 

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). 
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Anthony Maxwell, a Liv-ex1 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 

kísérni, 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.  

Hogy némi rálátásunk legyen arra, hogy ezek a piacok valójában hogyan mőködnek, 

érdemes áttekinteni a győjthetı tárgyak piacának alapvetı tulajdonságait. A tradicionális 

pénzügyi eszközök fıként gyakran kereskedett, likvid termékek, amelyek adásvétele 

elsısorban szervezett piacokon történik. Ezzel ellentétben, a győjthetı tárgyakat gyakran 

kereskedık közbeiktatásával értékesítik, igaz a legértékesebb darabokat kategóriaspecifikus 

aukciókon árverezik el, amelyeket évente néhány alkalommal tartanak a világ különbözı 

részein, azaz ezek az eszközök viszonylag – a tradicionális pénzügyi instrumentumokhoz 

viszonyítva legalábbis mindenképpen – illikvideknek tekinthetıek. Likviditás szempontjából 

talán az egyetlen kivételt a minıségi borok piaca jelenti, például a Liv-ex (London 

International Vintners Exchange) tızsde az Egyesült Királyságban pontosan úgy mőködik, 

mint egy részvénytızsde, így szervezett keretek között biztosít likviditást a borok számára. 

Persze a tızsdén kereskedett borok likviditása még mindig nem hasonlítható a részvények, 

vagy a kötvényekéhez, nem ritka, hogy egy adott borra (egy adott borház, adott évjáratú 

bora,) egy egész hónapban nem születik kötés. A pénzügyi piacok tekintetében a likviditás 

kockázati tényezıként jelenik meg (pl. Amihud és Mandelson, 1986; Pástor és Stambaugh, 

2003), amelyért a befektetı prémiumot vár el, azaz a kevésbé likvid eszközök hozama 

magasabb kell, hogy legyen a hasonló kockázatú, de likvidebb befektetési lehetıségnél. Ezt a 

többlethozam elvárást, azonban az egyfaktoros CAPM vagy a háromfaktoros Fama-French 

(1996) egyensúlyi modell nem veszi figyelembe. Az értékezésben ennek ellenére láthatjuk, 

hogy az említett modellek is megállják a helyüket, ami annak köszönhetı, hogy a győjtök 

nem tipikus befektetık, ık nem bánják, ha egy illikvid eszközt kell tartaniuk, mivel 

kompenzálja ıket az említett nem pénzügyi hozam. 

                                                 
1
 London International Vintners Exchange 
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A dolgozatban érintett területek mindegyikére vonatkozóan azt a kérdést 

feszegetjük, hogy vajon az alternatív befektetések általunk vizsgált szegmensei 

hatékonyan árazódnak-e. 

II.  Kutatási és vizsgálati módszerek 

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 

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 is példát (Dow Jones Industrial Average). 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). 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 
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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 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 (Roll, 1977). A tradicionális pénzügyi eszközök hatékonyságának vizsgálata több 

évtizede számtalan írással a kutatások középpontjában áll. Az utóbbi két-három évtizedben 

azonban e tekintetben az alternatív befektetések is a vizsgálatok középpontjába kerültek. 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, dolgozatomat többek közt ennek szentelem. 

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 



 6 

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 

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. 

III.  Tudományos eredmények, tézisek  

A győjtemények, mint alternatív befektetések vizsgálatát a fentieknek megfelelıen 

három egymástól jól elkülöníthetı fejezet alatt tárgyaljuk. 

III.1.   Az amerikai mőkincsaukció-árak véletlen bolyongása és gyenge szintő 

hatékonysága 

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 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 varianciahányados-becsléshez spektrálsőrőség-becslést kell alkalmazni. A 

disszertációban négyzetes hiba alapján megvizsgáltuk a szakirodalomban leggyakrabban 

alkalmazott kernel alapú becsléseket (Bartlett, Tukey-Hanning, Parzen, kvadratikus spektrál), 

valamint a nem-parametrikus Cochrane (1988) módszert. Eredményünk szerint állíthatjuk, 
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hogy a mőkincspiac varianciahányados becsléséhez négyzetes hiba alapján a Cochrane 

(1988) módszer az optimális. 

Méréseink alapján 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 (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 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 
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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: 

• 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. 

III.2.  Borok, mint alternatív befektetési lehetıségek 

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 és French (1996) 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 
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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 „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. Vizsgálataink eredményét a következı állításokkal foglalnám össze: 

• 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. 

III.3.  Baedeker útikönyvek, mint alternatív befektetések 

Ebben a fejezetben az 1828 és 1945 között nyomtatott német, angol és francia nyelvő 
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Baedeker útikönyvek piacát elemezzük, az 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 vizsgálatok elvégzéséhez elsı körben egy indexet becslünk az ismételt tranzakciók 

regressziós (repeat sales regression – RSR) módszerét 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 

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 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. 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 
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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. 

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 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 
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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. 

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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