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portfóliók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

5.4. Következtetések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

6. Összefoglalás 98

7. Hivatkozások 102

8. A témában megjelent saját publikációk 112



1. Bevezetés 4

1. Bevezetés

Egy befektető célja befektetéseit úgy allokálni, hogy portfóliója a lehető legmagasabb

várható hasznosságot nyújtsa. Racionális befektetőt feltételezve az érzékelt hasznosság

a vagyon monoton növekvő függvénye, míg határhasznossága monoton csökkenő és

aszimptotikusan nulla értékű. Amennyiben a vagyonnövekményt egységnyi kezdeti

befektetés eszközölésével érjük el, a vagyon hasznosságáról áttérhetünk a hozamok

hasznosságára. A csökkenő határhaszon elve alapján, a növekvő kockázat csökkenti

a befektető hozamokkal kapcsolatban érzékelt hasznosságát. Markowitz (1952) ezen

megállapításra támaszkodva vezette be a hatékony portfóliók definícióját, amelyek adott

kockázati szinthez a legmagasabb várható hozamot ígérik. Treynor (1962), Sharpe

(1964), Lintner (1965) és Mossin (1966) Markowitz megállapításait felhasználva hoztak

létre egy általánosított megoldást a kockázatos befektetésekből összeállítható portfóliók

kiválasztásának problémájára, homogén befektetői várakozásokat és kockázatmentes

befektetési lehetőséget feltételezve. Megközelítésük egy egyperiódusú befektetés várható

hozam-variancia alapján való optimalizálására épül, míg egy többperiódusú, hosszútávú

befektetési döntés egymást követő egyperiódusú döntések eredője, ahol egységnyi kezdeti

befektetés után a befektetett tőke és annak hozamai egyaránt visszaforgatásra kerülnek.

Annak ellenére, hogy matematikailag a várható hozam periódusonkénti maximalizálása

egy többperiódusú befektetés esetén a hosszútávú befektetés által elérhető vagyon várható

értékének maximalizálásához vezet, a befektető asszimptotikusan nulla valószínűséggel

képes ezt a várható értéket megközelíteni (lásd 2. fejezet). Ebből következik, hogy a

hosszútávú vagyonnövekedés ütemének leírására a várható hozam nem alkalmas, míg a

várható logaritmikus hozam igen.

A dolgozatban bevezetünk a szakirodalomban eddig nem publikált feltételt, amely

matematikai kapcsolatot teremt a klasszikus, várható hozamon és variancián alapuló

modellek és a hossztávú vagyon maximalizálás feltételei között (lásd Ormos és
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Urbán, 2010). A levezetett feltételt empirikus eredményekkel illusztráljuk. A Standard

and Poor’s 500 (S&P 500) index komponenseinek adatbázisán ellenőrizzük, hogy

a magas átlagos hozammal bíró befektetések tartása nem tekinthető általánosan

kedvezőnek hosszútávon, mivel magas szórás esetén egy ilyen stratégia által ténylegesen

elérhető vagyonszint szignifikánsan alacsonyabb mint várható értéke. Ennek matematikai

szemléltetésére megmutatjuk, hogy milyen matematikai kapcsolat áll fent az ún.

többperiódusú növekedés-optimális befektetések, és a klasszikus várható hozam-szórás

alapú megközelítés között. Növekedés-optimális elven egy olyan megközelítést értünk,

amely a vagyon növekedési ütemét maximalizálja, ezáltal aszimptotikusan a lehető

legmagasabb elérhető vagyont ígéri a befektetőnek. Ezenfelül a dolgozatban megmutatjuk,

hogyan formalizálható a logarimtus függvény másodrendű közelítésével az optimális

átváltási arány a várható hozam és a variancia között egy hosszútávon növekedés-

optimális befektetés esetén, amennyiben a hozamok eloszlásának második momentumánál

magasabb momentumok elhanyagolhatók. Markowitz (1976) szintén rámutat arra,

hogy a várható hozam-kockázat megközelítés mellett számos más hasznosság mérték

is figyelembe vehető, amennyiben a befektető a dolgozatban bemutatott hosszútávú

befektetési séma alapján fektet be. A lehetséges hasznosság függvények közül a

logaritmikus hasznosság függvényt maximalizáló portfólió követése eredményezi a

legmagasabb aszimptotikusan elérhető vagyont, azaz hosszútávon a legmagasabb elérhető

vagyonszintet. Samuelson nem fogadja el a logarimtus függvény kitüntetett szerepét a

többperiódusú befektetések esetén, hanem a hasznoságfüggvények egy tágabb osztályát

javasolja (Samuelson 1963,1969,1971). A várható hozam-kockázat megközelítést

általánosította több periódusra Hakansson (1971) és arra a megállapításra jutott, hogy

nagy (végtelenhez tartó) periódus szám esetén a loghozamot maximalizáló befektetések

tartása az optimális. A növekedés-optimális elv a szakirodalomban az eszközárazással

kapcsolatos konzekvenciákhoz köthetően is megjelenik. Roll (1973) és Fama és MacBeth
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(1973) empirikusan vizsgálja, hogy szignifikánsan eltér-e a CAPM modell (Treynor, 1962,

Sharpe, 1964, Lintner, 1965 és Mossin, 1966) és a növekedés-optimális megközelítés

alapján becsült várható egyensúlyi ár. Bár sem Roll, sem Fama és MacBeth nem tudták

elvetni, hogy a New York-i Értéktőzsdén jegyzett részvények a növekedés-optimális

elv alapján árazodnak, arra sem találtak bizonyítékot, hogy az árazodás eltér a CAPM

alapján várttól. Fama és MacBeth továbbá a várható-hozam szórás rendszerben hatékony

(lásd Markowitz, 1952) piaci portfólióból és a kockázatmentes befektetési lehetőségből

historikusan növekedés-optimális portfóliókat hozott létre és arra a megállapításra jutott,

hogy bár a klasszikus árazási modellek nem különböznek statisztikailag szignifikánsan

a növekedés-optimális elv alapján diktált árazástól, a növekedés-optimális portfóliók a

vizsgált húsz éves periódusokon lényegesen magasabb vagyonszintet érnek el, mint ami

egy átlagos várható hozam-szórás optimalizáló befektető számára elérhető. Grauer (1981)

mesterségesen generált adatsoron tesztelve megerősíti Fama és MacBeth eredményeit és

arra a megállapításra jut, hogy a historikus növekedés-optimális portfóliók nem feltétlenül

hatékonyak markowitz-i értelemben. Kraus és Litzenberger (1975) szoros matematikai

kapcsolatot fedez fel a növekedés-optimális árazás és a CAPM között, amely magyarázatul

szolgál arra az eredményre, hogy a korábbi mérések miért nem találtak szignifikáns

különbséget a két megközelítés között. A korábbi vizsgálatoknál lényegesen nagyobb

adatsoron vizsgáltunk egy új, növekedés-optimális árazási modellt (lásd Horváth és Urbán,

2010), amelyet mennyiségi korlátok miatt a dolgozatban nem fejtünk ki részletesen.

A méréseink az S&P 500 index komponenseinek historikus adathalmazán szignifikáns

előrejelzési pontosságbeli különbséget mutatnak a CAPM és egyéb egyensúlyi modellek,

valamint a növekedés-optimális árazási modell között az utóbbi javára. A szignifikancia

elérését a korábban alkalmazottnál nagyságrendekkel nagyobb adatbázis tette lehetővé. A

tesztet out-of-sample végeztük, az összehasonlítás alapjául pedig a hozamokat előrejelző

eljárosok kumulált négyzetes hibáit vettük.
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A dolgozatban diszkrét idejű portfóliómodellt alkalmazunk, de a szakirodalom

folytonos idejű modelleket egyaránt dokumentál. Luenberger (1998) a piaci hozamokra

vonatkozó lognormalitás feltételezésével egy átfogó növekedési optimális tanulmányt

publikál, valamint bevezet egy folytonos idejű árazási modellt. Megállapítása alapján

a folytonos idejű növekedés-optimális árazási modell és a klasszikus CAPM nagyon

hasonló árazási egyenletet ad. Bajeux-Besnainou és Portait (1998) hatékony portfóliókat

elemeznek folytonos portfólió újrasúlyozás feltételezése mellett, és az árazó formulát

illetően Luenbergerrel megegyező eredményre jutnak.

A dolgozatban az elvi bevezető után a korábban bemutatott hosszútávú növekedés

elvén alapuló befektetési stratégiákat mutatunk be. A bemutatott eljárások olyan kauzális

stratégiák, amelyek a piacról rendelkezésre álló múltbeli adatokat használva, minden

kereskedési periódus elején megváltoztathatják a portfóliót, azaz a rendelkezésre álló

tőkét átcsoportosíthatják az értékpapírok között. Az általunk feltételezett befektetők célja

a 2. fejezetben bemutatott elvek alapján a vagyon hosszútávú maximalizálása úgy, hogy

nem ismerik a részvényárfolyamokat generáló háttérfolyamat eloszlását. Természetesen

egy növekedés-optimális portfólió meghatározásához a hozamokat generáló folyamat

eloszlásának teljes ismerete szükséges. Azonban léteznek módszerek, amelyek az eloszlás

ismerete nélkül is képesek aszimptotikusan elérni az optimális növekedési rátát. Ezeket

univerzálisan konzisztens módszereknek nevezzük és a dolgozatban bemutatott empirikus

stratégia e módszerek közé tartozik (tranzakciós költség mentes esetben).

A dolgozatban bemutatásra kerülnek az ún. logoptimális és semi-logoptimális

stratégiák (lásd Györfi, Urbán és Vajda, 2007), amelyek a növekedés-optimális elv

szekvenciális kibővítései. A semi-logoptimális portfóliók bevezetése a 2. fejezetben

leírtak alapján lehetővé teszi, hogy kapcsolatot vonjunk a növekedés-optimális és a

Markowitz-féle portfólióelmélet között. A semi-logoptimális stratégia közel optimális

aszimptotikus növekedési rátát garantál minden stacionárius és ergodikus folyamat
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esetén. Az eljárás a Györfi, Lugosi és Udina (2005) által bevezetett magfüggvény

alapú módszer olyan közelítése, amely csak az árfolyamok első és második feltételes

momentumát használja fel. A 3.1. fejezet első felében a szakirodalomban korábban

benchmarkként használt, a New York-i Értéktőzsde 36 db részvényét tartalmazó jól

diverzifikált portfólió, 22 éves időintervallumot átfogó adathalmazán végzünk teszteket. A

vizsgálatok eredményei alapján összehasonlítjuk az új eljárást a Györfi, Lugosi és Udina

által (2005) korábban bevezetett stratégiával. Empirikus eredményeink igazolják, hogy

a vizsgált adatokon a stratégia teljesítményét nem rontja a logaritmus függvény várható

értékének első és második feltételes momentumon alapuló közelítése, így a logoptimális

és a Markowitz-féle elmélet közötti párhuzam a gyakorlatban alkalmazható. Mivel az

itt bemutatott szekvenciális stratégia egy olyan változatát valósítottuk meg az empirikus

tesztek elvégzéséhez, amely napi kereskedést feltételez, ezért nem hanyagolhatjuk el a

tranzakciók járulékos költségeinek figyelembe vételét. A kereskedési modellt kibővítjük

egy proporcionális tranzakciós költség modellel.

A dolgozat másik fontos, saját eredménye a bevezetett logoptimális kereskedési

modell teljesítményének egyensúlyi modellekkel való elemzése (Ormos és Urbán, 2011 és

Ormos, Urbán és Zoltán, 2009). Mivel a szakirodalom korábban a logoptimális stratégiák

teljesítményének a pénzügyekben használatos egyensúlyi modellekkel való vizsgálatát

nem tárgyalta, eddig nem született válasz arra a kérdésre, hogy ezen stratégiák valóban

képesek-e a kockázati szintjükön elvárt hozam feletti abnormális hozamot produkálni. A

korábbi vizsgálatok egyszerű növekedés összehasonlító jellegűek voltak, a logoptimális

stratégiák teljesítményét más eljárások által elért vagyonnal vetették össze. Munkáink

nagy része ennek a hiányosságnak a pótlására született (Ormos és Urbán, 2011 és

Ormos, Urbán és Zoltán, 2009). Mi az elemzést a pénzügyekben használt négy egyensúlyi

modellel végeztük: CAPM modell (Treynor, 1962, Sharpe, 1964, Lintner, 1965, Mossin,

1966), Fama és French (Fama-French 1992,1993) által kidolgozott 3-faktor modellel, majd
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a CAPM-et és a 3-faktor modellt kiegészítjük a momentum faktorral is (lásd Carhart,

1997). Az elemzéshez a Dow Jones 30 indexet alkotó részvények adatait használtuk fel.

Empirikus vizsgálataink eredményei alátámasztják, hogy az általunk javasolt módszerek

képesek megtalálni és hatékonyan kiaknázni a részvényárak közötti rejtett és bonyolult

összefüggéseket. A bemutatott eredmények alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az

alkalmazott logoptimális stratégia többlet teljesítménye egyfajta piaci hatékonytalanságra

vezethető vissza, mivel az alkalmazott magfüggvényes szakértők képesek voltak a tisztán

véletlenszerű választásnál jobb, az egyensúlyi modellekkel mérhető pozitív abnormális

hozamot eredményező választást javasolni.
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2. Tőke növekedési ütem

A fejezetben első felében Ormos és Urbán (2010) alapján bemutatjuk egyperiódusos

piacmodellünket, és, hogy a modell alapján milyen következtetések vonhatóak le

többperiódusú befektetések esetére, majd Györfi, Ottucsák és Urbán (2007) alapján

ismertetjük többperiódusú modellünket, és, hogy miért félrevezető az egyperiódusos

modell általánosítása hosszútávú, többperiódusos befektetések leírása. Több periódusos

modellünk Breiman (1961), Algoet és Cover (1988), Cover (1991), Gerencsér, Rásonyi,

Szepesvári és Vágó (2005), Györfi, Lugosi és Udina (2007), Györfi, Urbán és Vajda

(2007), Györfi, Udina és Walk (2008), Urbán és Ormos (2010) és Ormos és Urbán (2010)

által kereskedési stratégiák leírására használt modellek általánosításai. Feltételezzük, hogy

létezik olyan matematikai formula, amely a pozitív növekedési ütem elérésére feltételt

határoz meg a várható hozam és variancia értékekkel szemben. Feltételezésünk szerint

továbbá a vállalt kockázat és a növekedési ütem kapcsolata a klasszikus modellel szemben

nem monoton növekvő. A feltételezést megerősítő pozitív növekedés feltételét leíró új

formulát és matematikai eredményeink empirikus igazolásait (lásd Ormos és Urbán, 2010)

a fejezetben részletesen ismertetjük.

A dolgozatban olyan hosszútávú befektetések piacát vizsgáljuk, ahol a kezdetben

befektetett tőke, illetve annak hozamai minden befektetési periódus után újrabefektetésre

kerülnek. Egy ilyen piac matematikai formalizálása során az egyszerűbb matematikai

leírás miatt célszerűbb az eszközök relatív árváltozásait vizsgálni, mint az általában

használt hozamokkal számolni. xi relatív ár alatt annak a valószínűségi változónak a

realizációját értjük, amely egy eszköz vagy portfólió értékében bekövetkező relatív érték

változást írja le az i-edik kereskedési periódusban a következőképpen

xi =
pi

pi−1
,

ahol pi, illetve pi−1 az i-edik és i−1-edik napon megfigyelt árat jelöli. A relatív ár és a
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hozam között természetesen egyszerű összefüggés áll fenn:

xi ≡ ri+1,

ahol ri jelöli az elért hozamrátát a i− 1-edik és az i-edik periódus között. Mivel a két

érték között csak egy konstans különbség van, a két érték kölcsönösen megfelelthető

egymásnak, ezért bizonyos esetekben, ahol ez nem okoz értelmezésbeli nehézséget, a

tradicionális szakirodalomban használt várható hozam kifejezést használjuk a várható

relatív ár helyett.

Tegyük fel, hogy x1, x2, . . . az X1,X2, . . . véletlen valószínűségi változók realizációja.

Amennyiben a relatív árak független azonos eloszlású (FAE) valószínűségi változók, az n

befektetési periódus után elérhetőWn vagyonszint várható értéke

E{Wn} = E {W0 ·X1 ·X2 · ... ·Xn} =W0

n∏
i=1

E{X1} =W0e
n lnE{X1}, (1)

aholW0 a kezdeti befektetés értéke és a relatív árak függetlensége miatt minden i-re :

E{Xi} = E{X1}.

(1) alapján egy befektető azt gondolhatja, hogy egy olyan befektetés, amely maximális

várható hozamot (és maximális várható relatív árváltozást) ígér, a legnagyobb vagyon

növekedést fogja eredményezni számos, egymást követő perióduson keresztüli befektetés

után. Továbbá, FAE piacokon, ahol a relítv árak várható értéke és varianciája létezik(
1

n

n∑
i=1

xi

)→ E{X1}, ha n→∞
és

Var

{
1

n

n∑
i=1

xi

}→ 0, ha n→∞.

Azaz, egy befektetőnek, akinek lehetősége van vagyonát több perióduson keresztül

befektetni, nagyobb esélye van arra, hogy befektetése által eredményezett relatív árak
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átlaga közelíti az elvárásait, mint annak aki pusztán csak egy perióduson keresztül fektet

be. A nagy számok törvényének ezen értelmezése azt sugallhatja, hogy amennyiben a

befektetési időtáv nagyon hosszú, a befektetőnek csak a várható hozamot szükséges

figyelembe vennie, mivel a realizálódó átlagos hozam szórása a nullához tart a periódusok

számának növekedésével, és az átlagos hozam közel egyező lesz várható értékével.

Ez az értelmezés elfogadható amennyiben tradicionális megközelítés szerint invesztáló

befektetőket feltételezünk, akik hasznosság függvénye csak a relatív árak várható értékén

és varianciáján alapul. A fenti egyszerű logika ahhoz az érveléshez vezethet, hogy

hosszútávon magas várható hozamot ígérő befektetéseket érdemes eszközölni, még abban

az esetben is, ha nagyon kockázatosak, mivel a számos befektetési perióduson keresztül az

átlagos hozam kockázata jelentősen csökkenthető. Megjegyezzük, hogy az átlagos relatív

ár és hozam varianciája valóban csökken növekvő periódus szám mellett, viszont a várható

vagyonszint varianciája növekszik.

A klasszikus várható hozam-variancia alapú megközelítés helyett, a dolgozatban egy

másik módszert mutatunk be a vagyonnövekedés ütemének mérésére, amely az előbbi

megközelítéssel szemben pontosan képes meghatározni a vagyonnövekedés természetét.

Egy többperiódusú befektetés által elért Wn vagyon a megelőző Wn−1 vagyonszint és az

aktuális relatív ár szorzata a következőképpen:

Wn = xn ·Wn−1,

mindezt rekurzívan felírva

Wn = xn ·xn−1 · ... ·x1 ·W0.

Átalakítás után felírhatjuk, hogy

Wn =W0

n∏
i=1

xi =W0e
∑n
i=1 ln xi =W0e

nGn , (2)
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ahol Gn az n-edik periódusig megfigyelt átlagos növekedési rátát jelöli,

Gn =
1

n

n∑
i=1

ln xi.

A (2)-es egyenletben a természetes alapú logaritmus függvényt alkalmazva kapjuk, hogy

ln
(
Wn

W0

)1/n
=Gn,

amely azt jelenti, hogy aWn vagyonszint és a Gn átlagos növekedési ráta maximalizálása

ekvivalens. Továbbá, amennyiben az xi relatív árak FAE-uak, ln xi loghozamok szintén

azok és a nagy számok törvényét a következő formában ismét alkalmazhatjuk:

Gn→ E{ln X1}, ha n→∞, (3)

ahol E{ln X1} az ún. várható növekedési ráta, vagy egyszerűen várható loghozam.

Amennyiben a befektetési periódusok száma, n, nagy, az átlagos növekedési ráta

használatával jól megragadhatjukWn tipikus értékeit, mivel

Wn ≈W0e
nE{ln X1}

(2) és (3) alapján. A továbbiakban az általánosság korlátozása nélkül W0 = 1 kezdeti

befektetést feltételezünk.

Az újszerű megközelítéshez a kulcsot az a felismerés jelenti, hogy amennyiben egy

befektető vagyonát számos perióduson keresztül visszaforgatja, Wn és várható értéke

E{Wn} távol esnek egymástól (lásd Györfi, Ottucsák és Urbán, II. fejezet, in Györfi,

Ottucsák és Walk, 2012). Figyelembe véve ezt a megközelítést, amennyiben n nagy, Gn

közelítőleg normál eloszlást követ, ami azt eredményezi, hogy az alábbi esemény,

−3√
n
σ{ln X1}+E{ln X1}<Gn =

1

n

n∑
i=1

ln Xi <
3√
n
σ{ln X1}+E{ln X1}

bekövetkezésének valószínűsége 1-hez közeli, ahol σ{ln X1}≡
√

Var{ln X1}. Továbbá

P
{

−3√
n
σ{ln X1}+E{ln X1}< 1

n

∑n
i=1 ln xi < 3√

n
σ{ln X1}+E{ln X1}

}
= P

{
e−3
√
nσ{ln X1}+nE{ln X1} < e

∑n
i=1 ln Xi < e3

√
nσ{ln x1}+nE{ln X1}

}
= P

{
e−3
√
nσ{ln X1}+nE{ln X1} <Wn = enGn < e3

√
nσ{ln X1}+nE{ln X1}

}
,
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ezértWn az enE{ln X1} mennyiség környezetében van, nem en lnE{X1} környezetében,

ahol a Jensen egyenlőtlenség alapján

lnE{X1}> E{ln X1}.

A fentiek alapján, bár Wn várható értéke en lnE{X1}, a realizált vagyonszint közel nulla

valószínűséggel vesz fel a várható értékhez közeli, vagy a fölötti értékeket. Nagy n-ekre

Wn nagyon távol is divergálhat a várható értékétől, de a különbség már kis n-ek esetén is

fennáll. Ez az eredmény rávilágít arra, hogy miért nem alkalmas a csak a relatív ár vagy

hozam várható értéken alapuló megközelítés a hosszútávú vagyonnövekedés leírására.

Az 1. ábrán a vagyon várható értékének (en lnE{X1}) és a tipikus vagyonszintjének

(enE{ln X1}) a lefutása látható az n periódus szám függvényében logaritmikus skálán

ábrázolva. A folytonos fekete egyenes a várható vagyonszint logaritmusát, míg a szagatott

fekete egyenes a vagyon tipikus értékének logaritmusát jelöli. A szagatott szürke görbék a

±3
√
nσ{ln X1}-ányi konfidencia intervallumokat jelölik a tipikus érték logaritmusa körül.

A két folyamat jól elkülönül, továbbá, amennyiben a periódusok T száma meghaladja az

T0 küszöb számot (T > T0),

P {WT < E{WT }}> 0.99.

A fentiek alapján tehát elmondható, hogy hosszútávon E{X1} maximalizálása nem

ekvivalens a ténylegesen elérhető vagyonszint maximalizálásával és az általános vagyon

multiplikátor egy befektetési periódusra vetítve eE{ln X1} és nem elnE{X1}.

2.1. A hosszútávú növekedés követelményei

Ha egy befektető pozitív növekedést szeretne elérni, olyan befektetéseket kell eszközölnie,

amelyeknél E{ln X1} értéke nagyobb mint nulla. Mivel a tipikus relatív árak az 1 érték
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1. ábra. A várható és a tipikus vagyonszintek lefutása.

körül helyezkednek el (0%-os hozam), Györfi, Urbán és Vajda (2007) a logaritmus

függvény következő közelítését javasolta az alkalmazások során1 :

ln z≈ z−1− 1
2
(z−1)2, (4)

amely a másodrendű Taylor-sor a z = 1 pont körül. A E{ln X1} érték kiszámításához a

továbbiakban használjuk az alábbi közelítést :

E{ln X1}≈ E {X1−1}−
1

2
E
{
(X1−1)2

}
. (5)

Györfi, Urbán és Vajda (2007) modelljében, Ottucsák és Vajda (2006,2007) a variancia

következő azonosságának használatát javasolta :

Var{s} = E{s2}−E2{s}.
1Megjegyezzük, hogy Richard Roll egy másik témával foglalkozó publikációjában (Roll, 1973) szintén

felvetette a logaritmus függvény közelítésének alkalmazhatóságát, azonban ezt a felvetését később nem

fejtette ki különálló modellként.
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Ezek alapján vezetjük le a pozitív növekedés eléréséhez szükséges feltételünket.

A következőkben egy implicit feltételhez juthatunk az egyperiódusú várható hozamra

és varianciára vonatkozóan, amely pozitív növekedést implikál. Ehhez írjuk fel az

E{ln X1} várható növekedési ütemet a E {X1} várható relatív ár és a relatív ár Var {X1}

varianciájának függvényében. A pozitív növekedés feltétele a növekedési ütem, illetve az

azt közelítő kifejezés pozitív értéke:

E{ln X1} ≈ 2E {X1}−
1

2
E
{

X21
}
−
3

2

= −
1

2
E2 {X1}+2E {X1}−

3

2
−
1

2

(
E
{

X21
}
−E2 {X1}

)
= −

1

2
E2 {X1}+2E {X1}−

(
3

2
+
1

2
Var {X1}

)
(6)

> 0.

Mivel a magasabb várható hozam –ceteris paribus– magasabb növekedési rátát

eredményez, E{ln X1} növekvő függvénye E {X1}-nek. Ezért a (6)-os egyenlőtlenség

alapján a pozitív növekedés feltétele akkor érvényes, amikor 0<E {X1}<2 feltétel teljesül2,

ezért az egyenlőtlenség egyik gyöke lesz csak számunkra releváns, a lehetséges másik

gyök a probléma szempontjából irreleváns. E {X1} = 0 a csőd eseményt jelentené, amelyet

a modellünkből kizárunk. Ezek alapján a vagyonnövekedés feltétele a következő (Ormos

és Urbán, 2010):

E{X1}> 2−
√
1−Var {X1}, (7)

ahol

2 > E{X1} és 1 > Var {X1}

feltételek a közelítés érvényességének feltételei. Mivel ezek a feltételek a lehetséges

befektetések olyan halmazára korlátozzák a vizsgálódást, ahol az egy periódusra vetített

várható relatív ár és variancia 2, illetve 1 alatt marad, a valóságban előforduló eszközök
2Amennyiben E {X1} 2-nél nagyobb értéket vesz fel, növekvő E {X1} értékekre a közelítő kifejezés értéke

csökkenne.
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igen kis része esik ki az ezzel a módszerrel elemezhető eszközök csoportjából. A (7)-

es egyenlet alapján egy határoló felület definiálható a pozitív és negatív növekedéssel

bíró befektetések közé a várható hozam és variancia figyelembevételével. Ezek alapján,

azon befektetések hosszútávú tartása, amelyek bár magas várható hozamot ígérnek, de

nem elégítik ki (7)-et, már nem vonzóak a fejezet elején bemutatott érvelés szerint sem.

Amennyiben egy befektetés esetén a várható hozam növekedése nem múlja felül megfelelő

mértékben a kockázat növekményét, a befektető nem számíthat a vagyona hosszútávú

növekedésére.

A 2. ábra az összes lehetséges befektetést ábrázolja a várható hozam-szórás (standard

deviation, SD) keretrendszerben. A vizsgálathoz az S&P 500 index 1970 és 2008 közötti

komponenseinek hozamadatait használtuk fel (lásd Ormos és Urbán, 2010). Az egyedi

befektetések és az összes lehetséges kombinációjuk a folytonos fekete vonalon, illetve az

alatt helyezkedik el a rendszerben. A határfelületen az ún. hatékony portfóliók találhatóak

(Markowitz, 1952) amelyek az optimális átváltási arányt biztosítják a várható hozam és a

szórás között. A pontok az S&P 500 index egyedi részvényeit jelölik. Azok a befektetési

lehetőségek, amelyek pozitív növekedést biztosítanak, a E{X1} = 2 −
√
1−Var {X1}

egyenlőséget reprezentáló szagatott vonal fölött helyezkednek el.

2.2. Növekedés-optimális befektetések

Tekintsük A és B befektetést. Ha

Var
{

XA1
}

= Var
{

XB1
}

és E{XA1 }> E{XB1 } (8)

áll fenn, az A befektetés növekszik gyorsabban. A (8)-as kifejezés szintén a korábbi

közelítésen alapul, mivel (6) csak az eloszlás első két momentumát veszi figyelembe.

Amennyiben a magasabb momentumok elhanyagolhatóak (8) jó közelítést ad.
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2. ábra. Pozitív növekedésű befektetési lehetőségek.

A modellünkben –elfogadva Markowitz (1952) és Sharpe (1964) feltevéseit– az

elérhető maximális relatív ár a variancia növekvő függvénye. Formálisan,

Eε(c)≡max
X1

E {X1|Var {X1} = c} ,

ahol Eε(·) a hatékony portfóliók halmazát definiálja, ez a halmaz alkotja azokat

a befektetési lehetőségeket, amelyek egy adott kockázati szinthez a legmagasabb

várható hozamot biztosítják. Azaz a c variancia szinthez Eε(c) várható hozam érhető

el maximálisan. A (8)-as kifejezés alapján, amennyiben a magasabb momentumok

elhanyagolhatóak a maximális növekedést biztosító portfólió a hatékony portfóliók közül

kerül ki. Továbbá, a hatékony portfóliókat tartalmazó felületen egy portfóliót meghatározó

c variancia és a hozzátartozó maximálisan elérhető Eε(c) várható hozam értéket

(6)-ba behelyettesítve, a c variancia szerinti deriválás után a loghozamot maximalizáló



2.2 Növekedés-optimális befektetések 19

(növekedés-optimális) portfólió kielégíti a következő feltételt :

dEε(c)
dc

(2−Eε(c)) =
1

2
(9)

figyelembe véve, hogy

2 > Eε(c) és 1 > c.

A (9)-es feltétel egy implicit küszöbértéket határoz meg a varianciára, amely a növekedés-

optimális pontban vállalt kockázattal egyezik meg. Amennyiben a variancia nagyobb mint

a növekedés-optimális pontban megfigyelhető érték, azaz

dEε(c)
dc

(2−Eε(c))<
1

2
,

a növekedési ütem növekvő variancia értékekre csökken, mivel a magasabb hozam nem

kompenzálja a befektetőt a magasabb vállalt kockázatért és a növekedési ráta csökken a

magasabb kockázati szintekre lépve. Ezt illusztrálja a 3. ábra alsó panelének visszahajló

görbéje.

A 3. ábrán az imént bemutatott S&P 500 index komponenseiből álló adatbázis

hozamadatait használva illusztráljuk két panelen, a E{X1} várható relatív ár és a E{ln X1}

várható növekedési ráta alakulását a szórás függvényében. A befektetési lehetőségek

várható hozamai és növekedési rátái a folytonos görbén, illetve a görbe alatt helyezkednek

el. A maxE{ln X1}-t jelölő szagatott egyenes jelöli a historikusan legnagyobb növekedési

ütemű portfóliót, amely a vizsgált időszakban a legnagyobb vagyonszintet eredményezte

a befektetőnek. Az ettől jobbra elhelyezkedő befektetési lehetőségek esetén a kockázat

növekedését nem kompenzálja magasabb növekedési ráta, ezért ezek a befektetési

lehetőségek a magasabb kockázat ellenére, a vizsgált 20 éves periódusban kevesebb

végső vagyonszintet eredményeztek, mint bizonyos kisebb kockázatú befektetések, annak

ellenére, hogy a piac a magasabb kockázatot magasabb E{X1} várható hozammal

kompenzálta.
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3. ábra. A várható hozam-kockázat és növekedési ráta rendszerben hatékony portfóliók

elhelyezkedése.

2.3. Következtetések

Az egymást követő, kiemelkedően magas hozamokból álló sorozatok előfordulásának

valószínűsége alacsony, ellenben ha előfordulnak, multiplikatív hatásuk miatt egy

vagyon szekvencia értékét jelentősen megemelik. Az ilyen, a befektetési periódusok

számának növelésével nullához tartó valószínűséggel előforduló szekvenciák az elérhető

vagyon várható értékét olyan magas szintre emelik, amelyet a befektető ténylegesen

nulla valószínűséggel képes megközelíteni, ahogyan az a fejezetben bemutatottakból
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következik. E tény ellenére azonban egy mérsékelt várható hozamú és kockázatú

befektetés esetén a várható hozam alapú megközelítés csekély különbséget mutat a

várható loghozam alapú növekedés-optimális megközelítéshez képest, mivel lnE{X1} és

E{ln X1} egymáshoz közeli értékek. Szimulációim alapján a két különböző megközelítésre

alapozott befektetési politika egy periódusra vetítve csekély mértékben tér el egymástól

0,3 alatti varianciájú és 0,5 és 1,5 közötti várható relatív árú befektetések esetén,

bár különbözőnek egymástól, amely hosszútávon jár jelentős következményekkel.

A látszólagosan alig eltérő, egy periódusra becsült lnE{X1} és E{ln X1} értékek

közötti különbség számos befektetési periódus alatt kumulálódik, így a két különböző

megközelítésre alapuló befektetési stratégiák által elért végső vagyon (sok periódust

feltételezve) már jelentős különbséget mutathat. Az 1. ábrán látható az eredmény

valós adatokon való igazolása. A dolgozat egyik legfontosabb új eredménye, hogy egy,

a hossztávú növekedés követelményeit leíró formula létrehozása mellett empirikusan

elsőként igazolja, hogy egy egyperiódusos várható hozam-kockázat modell milyen

korlátokkal bír hosszútávú befektetések leírása terén, azaz a pozitív várható hozam nem

garancia a növekedésre nézve. Az 1. ábrán megfigyelhető, hogy az S&P 500 adatbázis

vizsgálata alapján találtunk olyan részvényeket, amelyek bár pozitív várható értékkel

bírnak, ennek ellenére negatív növekedési rátát eredményeznek, azaz, hosszútávon

értékromboló hatással vannak. Itt tehát eredményünk (Ormos és Urbán, 2010) alapján

empirikusan is megdől a csak a várható relatív ár maximalizálásán alapuló egyszerű elv. A

klasszikus elvek és a növekedés-optimális megközelítés közötti különbséget még jobban

illusztrálja a 2. ábra. Itt a valós adatokon arra mutattunk rá, hogy egy többperiódusú

befektetés esetén a kockázat és a várható növekedési ráta viszonya másképpen alakul,

mint a klasszikus, egyperiódusos rendszerben, amely empirikus eredmény eddig szintén

nem jelent meg a szakirodalomban. Tehát hosszútávú befektetés esetén, előfordulhat, hogy

a befektető nem lesz kompenzálva a magasabb kockázatvállalásért. Az általunk bevezetett
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várható növekedési ütem-variancia rendszerben –mivel (6) egy konkáv, másodfokú

függvény– a növekedési ütemnek egy jól definiált maximuma van, amely hosszútávú

befektetés esetén a növekedés-optimális választással egyezik meg. Az optimális szintnél

magasabb kockázat vállalásáért a befektetőt nem kompenzálja a piac.

A jelentős különbség a két megközelítés között egy régebbi megállapításhoz vezet

vissza. Könnyen belátható, hogy E{X1} maximalizálása (1) szerint nem vezet a tőke

diverzifikációjához és portfólió létrehozásához, míg a befektetés E{ln X1} szerinti

optimalizálása előmozdítja a diverzifikációt, amennyiben az a hosszútávú növekedés

érdekét szolgálja. Továbbá, ha egy diverzifikált portfólió biztosítja a pozitív növekedési

rátát, akkor a maxE{ln X1} szerinti befektetési politika, minden befektetési periódusban

a portfólió újrasúlyozását vonja maga után a maxE{ln X1}-t biztosító portfólió szerint,

mivel a periódus folyamán a befektető elmozdulhat az optimális tőkeallokációt biztosító

pontból az eszközárak véletlen elmozdulása révén. Tehát E{ln X1} maximalizálása egy

dinamikus stratégiát von maga után, míg E{X1} maximalizálása egy passzív stratégia. Az

előbbi két megállapításból következőleg hosszútávon a diverzifikáció, illetve a portfólió

felülvizsgálata és újrasúlyozása nem csak lehetőség, hanem matematikailag igazoltan

szükséges lépés a befektetők részéről.

A portfólió újrasúlyozás témájával a szakirodalom önállóan is foglalkozik. Az

újrasúlyozott portfóliók kedvező statisztikai tulajdonságokkal bírnak az ugyanazon

értékpapírokból összeállított kapitalizáció súlyozott portfóliókkal szemben a növekedési

ráta tekintetében. A portfólió újrasúlyozás kedvező elméleti tulajdonságaival részletesen

foglalkozik Luenberger (1998,2010), Fernholz (1999,2001,2002), Fernholz, Karatzas

és Kardaras (2005) és Mulvey és Kim (2008). Az S&P 500 index komponenseiből

összeállított egyenlően újrasúlyozott és kapitalizáció súlyozott portfóliók között jelentős

növekedési rátában mért különbséget mértünk az újrasúlyozott portfólió javára, amely az

egyensúlyi modellekkel is mérhető szignifikáns abnormális hozamot eredményezett az
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újrasúlyozott hipotetikus portfóliók esetén (lásd Urbán és Ormos, 2012).

Mivel a várható növekedési ráta az (5)-ös közelítés alapján az egy perióduson

mért variancia csökkenő függvénye, egy alacsony kockázatú, mérsékelt várható hozamú

portfólió gyorsabb vagyonnövekedést eredményezhet, mint egy kiemelkedően magas

várható hozamú befektetés. Ha a várható hozam nem múlja jelentősen felül egy

magas kockázatú befektetés varianciáját, a befektető nem számíthat pozitív növekedésre.

Természetesen a rendkívül kockázatos befektetések elemei lehetnek egy növekedés-

optimális portfóliónak.

Eredményeink (Ormos és Urbán, 2010) alapján a következő új állítások

fogalmazhatóak meg:

1. A többperiódusú vagyonnövekedés feltétele a Markowitz-féle egyperiódusú

modell paramétereit felhasználva, olyan befektetések létrehozása, amelyekre

fennáll, hogy

E{X1}> 2−
√
1−Var {X1}

ahol

2 > E{X1} és 1 > Var {X1} .

2. A Markowitz-féle portfólió modell a befektetések egyperiódusú leírására

alkalmas. Több periódus esetén a növekedési ütemnek egy jól definiált

maximuma van. A maximumot ígérő portfólión kívül, az egy periódusban

hatékony portfóliók nem racionális választások egy növekedés-optimalizáló

befektető számára. Az optimális stratégia által tartott befektetés relatív ára,
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mint valószínűségi változó, a többperiódusú vagyon-maximalizálásra törekvő

megközelítésében a következő összefüggéssel adható meg:

arg max
X1

E{ln X1}≈ arg max
X1

−
1

2
E2 {X1}+2E {X1}−

(
3

2
+
1

2
Var {X1}

)
ahol

2 > E{X1} és 1 > Var {X1}

a közelítő kifejezés 1. pontban meghatározott érvényességi tartománya.
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3. Szekvenciális befektetési stratégiák

A dolgozat további részében a korábban bemutatott hosszútávú növekedés elvén alapuló

szekvenciális befektetési (portfólióválasztási) stratégiákat mutatunk be. A fejezet célja,

hogy Györfi, Lugosi és Udina (2007) és Györfi, Urbán és Vajda (2007) alapján

egy olyan saját kereskedési modellt és algoritmust hozzunk létre, amely a következő

fejezetben ismertetett költségmodellel kiegészítve lehetővé teszi számunkra, hogy választ

kaphassunk arra a szakirodalom által korábban nem tárgyalt kérdésre, hogy a logoptimális

stratégiák a klasszikus egyensúlyi modellek szerint is képesek-e az egyensúlyi szint feletti,

többlethozam elérésére. A fejezetben bemutatott eredmények korábbi publikációink

összefoglalásai (lásd Györfi, Ottucsák és Urbán, 2007 és Györfi, Urbán és Vajda, 2007),

továbbá az itt bemutatott kereskedési modellünket a későbbiekben költségkezeléssel

kibővítve is alkalmaztuk (lásd Ormos és Urbán, 2011 és Ormos, Urbán és Zoltán, 2009).

Szekvenciális stratégia alatt, olyan kauzális stratégiát értünk, amely a piacról

rendelkezésre álló múltbeli adatokat használva, minden kereskedési periódus elején

megváltoztathatja a portfóliót, azaz a rendelkezésre álló tőkét átcsoportosíthatja az

értékpapírok között. Persze egy ilyen modell feltételezi a tőkepiaci hatékonyság gyenge

szintjének elvetését, amely szint definíciója szerint a múltbeli numerikus adatokból

kinyerhető információk azonnal és pontosan beépülnek az árfolyamokba, ezért ezek

alapján szinte lehetetlen többlethozamot realizálni (lásd Fama, 1965,1970,1991, Fama és

Blume, 1966, Brock, Lakonishok és LeBaron, 1992, Hudson, Dempsey és Keasey, 1996).

A befektető célja, hogy hosszútávon maximalizálja a vagyonát anélkül, hogy

ismerné a részvényárfolyamokat generáló háttérfolyamat eloszlását. Szemben a klasszikus

modellekkel, amelyek a piac működésének leírására erős statisztikai feltételezéseket

tesznek (Markowitz, 1952, Sharpe, 1964, Lintner, 1965, Mossin, 1966, Black és Scholes,

1973, Kraus és Litzenberger, 1976, Roll, 1977, Friend és Westerfield, 1980, Scott és

Horvath, 1980, Errunza és Losq, 1985, Gibbons, Ross és Shanken, 1989, Fama és French,
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1996,2006, Harvey és Siddique, 2000, Cochrane, 2001), az ismertetett modellekben

nem tételezünk fel semmilyen paraméteres struktúrát az eloszlásról vagy az árfolyamok

közötti időbeli függésekről. A bemutatott modellek csupán azzal a feltevéssel élnek,

hogy a napi hozamok stacionárius és ergodikus folyamatot alkotnak. E feltétel mellett

az aszimptotikus növekedési rátának egy jól definiált maximuma van, amely elérhető a

folyamat eloszlásának ismeretében (lásd Algoet és Cover, 1988).

A dolgozatban bemutatásra kerülnek az ún. logoptimális és semi-logoptimális

stratégiák (lásd Györfi, Urbán és Vajda, 2007), amelyek a növekedés-optimális elv

szekvenciális kibővítései. A semi-logoptimális portfóliók, amelyek a korábban ismertetett

módon a hozam eloszlás első és második momentumára építenek, lehetővé teszik, hogy

kapcsolatot vonjunk a növekedés-optimális és a Markowitz-féle portfólióelmélet között.

A semi-logoptimális stratégia közel optimális aszimptotikus növekedési rátát garantál

minden stacionárius és ergodikus folyamat esetén. Az eljárás a Györfi, Lugosi és Udina

(2005) által bevezetett magfüggvény alapú módszer olyan közelítése, amely csak az

árfolyamok első és második feltételes momentumát használja fel. A fejezet első felében

szakirodalomban korábban benchmark-ként használt, a New York-i Értéktőzsde 36 db

részvényét tartalmazó, 22 éves időintervallumot átfogó adathalmazon végzünk teszteket. A

vizsgálatok eredményei alapján összehasonlítjuk az új eljárást a Györfi, Lugosi és Udina

(2005) által korábban bevezetett stratégiával. Empirikus eredményeink igazolják, hogy

a vizsgált adatokon a stratégia teljesítményét nem rontja a logaritmus függvény várható

értékének első és második feltételes momentumon alapuló közelítése, így a logoptimális

és a Markowitz-féle elmélet közötti párhuzam a gyakorlatban alkalmazható. Mivel az

itt bemutatott szekvenciális stratégia egy olyan változatát valósítottuk meg az empirikus

tesztek elvégzéséhez, amely napi kereskedést tesz lehetővé, ezért nem hanyagolhatjuk el

a tranzakciók járulékos költségeinek figyelembe vételét. A kereskedési modellt kibővítjük

egy proporcionális tranzakciós költség modellel, amely vitathatalanul a költségek csak egy
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részét fedi le, azonban jó közelítést nyújt a valós kereskedési körülményekhez.

A szakirodalom a korábbiakban a logoptimális stratégiák teljesítményét nem

vizsgálta a pénzügyekben használatos egyensúlyi modelleket alkalmazva, ezért eddig

nem született válasz arra a kérdésre, hogy ezen stratégiák valóban képesek-e a

kockázati szintjükön elvárt hozam feletti abnormális hozamot produkálni. A megfigyelt

hozamokat akkor tartjuk a befektetés kockázati szintjéhez tartozónál magasabbnak,

amennyiben a hozam pozitív, illetve a modellben lévő kockázati faktorok segítségével

nem magyarázható kielégítően. A korábbi vizsgálatok összehasonlító jellegűek voltak, a

logoptimális stratégiák teljesítményét más eljárások eredményeivel vetették össze. Ebben

a fejezetben a bemutatott módszereket ezen benchmark adatbázison végzett futtatások

eredményeivel vetjük össze, illetve a költséget figyelembe vevő és nem figyelembe vevő

módszerek eredményeit egymással. A fejezet célja egy olyan elméleti és empirikus

keretrendszer létrehozása, amely révén a következő fejezetben lehetővé válik a módszerek

pénzügyi szempontból való elemzése és értelmezése. A logoptimális stratégia egyensúlyi

modellekkel való tesztelése a következő fejezet témája.

3.1. Logoptimális portfólióstratégiák

A dolgozatban vizsgált részvénypiaci modellt alkalmazta többek között Breiman (1961),

Algoet és Cover (1988), Cover (1991), Gerencsér, Rásonyi, Szepesvári és Vágó (2005),

Györfi, Lugosi és Udina (2007), Györfi, Urbán és Vajda (2007), Györfi, Udina és

Walk (2008), Urbán és Ormos (2010) és Ormos és Urbán (2011). Tegyük fel, hogy a

piacon d darab részvény van, és a tőkénket minden nap elején szabadon újraoszthatjuk

a részvények között. A vizsgálatok során nem használjuk a közgazdasági modellekben

gyakran alkalmazott feltevést, hogy az egyik értékpapír kockázatmentes. Jelölje x =

= (x(1), . . . x(d)) ∈ R+
d a hozamvektort, amelynek j-edik komponense, x(j) > 0, a j-edik

részvény záró árainak arányát fejezi ki az adott nap és az azt követő nap között. Más szóval,
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x(j) azt mutatja meg, hogy az adott nap végén a j-edik részvénybe fektetett egységnyi tőke

mennyit ér a következő nap végén. x(j) tehát egy 1-hez közeli szám.

A befektető minden egyes kereskedési periódus elején diverzifikálja a tőkéjét egy

b = (b(1), . . .b(d)) portfólióvektor szerint. A b j-edik komponense b(j), azt mondja

meg, hogy a befektető a j-edik részvénybe tőkéjének mekkora hányadát fekteti be.

A dolgozatban feltesszük, hogy b portfólióvektor nem negatív komponensekből áll,

amelyeknek az összege 1, azaz,
∑d
j=1 b

(j) = 1. Az utóbbi feltétel azt jelenti, hogy a

befektetési stratégia önfinanszírozó, az előbbi pedig a rövidre eladási (short sale) üzleteket

zárja ki. Jelölje S0 a befektető kezdeti tőkéjét, ekkor a tőkéje egy nap múlva

S1 = S0
d∑
j=1

b(j)x(j) = S0 〈b , x〉 ,

ahol 〈· , ·〉 a skalárszorzatot jelöli.

A piac időbeli alakulását x1, x2, . . .∈R+
d hozamvektor-sorozatával jellemezhetjük. xi

hozamvektor j-edik komponense x(j)i , azt mondja meg, hogy az i-edik napi kereskedési

periódus előtt a j-edik részvénybe fektetett egységnyi tőke mennyit ér az i-edik nap

végén. Minden j 6 i esetén az xij rövidítést használjuk a hozamvektorok (xj, . . . , xi)

sorozatára, és jelölje ∆d az összes b ∈ R+
d nemnegatív komponensű vektor szimplexét,

amely komponenseinek az összege 1. Egy B={b1, b2, . . .} befektetési stratégia függvények

egy sorozata

bi :
(
R+
d
)i−1→ ∆d , i = 1,2, . . .

úgy, hogy bi(xi−11 ) jelöli a befektető által az i-edik napra a piac korábbi viselkedése

alapján választott portfólióvektort. Az egyszerűség kedvéért a későbbiekben a következő

jelölést használjuk b(xi−11 ) = bi(xi−11 ).

Az S0 kezdeti tőkéből kiindulva, n-edik nap végén a B befektetési stratégia tőkéje

Sn = S0
n∏
i=1

〈
b(xi−11 ) , xi

〉
= S0e

∑n
i=1 log〈b(xi−11 ) , xi〉 = S0enWn(B),



3.1 Logoptimális portfólióstratégiák 29

aholWn(B) a növekedési ráta (kamatszinten vett átlagos hozam):

Wn(B) =
1

n

n∑
i=1

log
〈
b(xi−11 ) , xi

〉
.

Nyilvánvalóan, Sn = Sn(B) maximalizálása ekvivalensWn(B) maximalizálásával.

Feltételek. Ahhoz, hogy elemzéseink elvégezhetőek legyenek a következő egyszerűsítő

feltételeket használjuk a logoptimális portfólióelméletben:

– a részvények között a tőke bármilyen arányban szétosztható,

– a részvényekből korlátlan mennyiség áll a rendelkezésre az aktuális (napi záró)

árfolyamon, azaz tetszőlegesen kevés vagy sok részvényt tudunk venni vagy eladni

azonos áron,

– nincs tranzakciós költség és

– a befektető tranzakciói nincsenek hatással a piaci árakra.

Tegyük fel, hogy x1, x2, . . . az X1,X2, . . . véletlen valószínűségi változók realizációja,

amelyek egy vektorértékű stacionárius és ergodikus folyamatot {Xn}∞−∞ alkotnak. A fenti

feltételek mellett vizsgálta például Breiman (1961), Algoet és Cover (1988) korábban a

portfólióválasztási problémát.

Logoptimális portfólió. Algoet és Cover (1988) rámutattak, hogy az úgynevezett

logoptimális portfólió B∗ = {b∗(·)} a legjobb választás. Az n-edik kereskedési periódusban

jelölje b∗(·) a logoptimális portfóliót :

b∗(Xn−11 ) = arg max
b(·)

E
{

log
〈
b(Xn−11 ) , Xn

〉∣∣Xn−11

}
. (10)

Ha általános esetben S∗n = Sn(B∗) jelöli a B∗ logoptimális portfólióstratégiával elért

tőkét n nap után, akkor minden tetszőleges B befektetési stratégia által elért Sn = Sn(B)
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vagyonra és {Xn}∞−∞ tetszőleges stacionárius és ergodikus folyamat esetén

lim sup
n→∞

1

n
log

Sn

S∗n
6 0 1 valószínűséggel

és

lim
n→∞

1

n
logS∗n =W∗ 1 valószínűséggel,

ahol

W∗ = E
{

log
〈
b∗(X−1

−∞) , X0
〉}

a lehetséges befektetési stratégiák által elérhető maximális növekedési ráta. Vagyis

(1 valószínűséggel) egyetlen befektetési stratégia sem képes W∗-nál nagyobb növekedési

ráta elérésére.

Ezek után tekintsük a következő példát Cover (1991) példája alapján, amelyen

szemléltetjük a módszert.

1. Példa. Tegyük fel, hogy két befektető egy speciális tőkepiacon akar részvényekbe

invesztálni. A piacon kétféle értékpapír található, konstans 1 relatív áru kötvény és

egy részvény, amely relatív ára 2 vagy 1/2 értéket vehet fel 1/2, 1/2 valószínűséggel.

Formálisan P(X1 = 1) = 1, és P(X2 = 2) = P(X2 = 1
2
) = 1

2
, ahol X = (X1, X2) jelöli

a hozamvektort. A befektető által választott portfoliót b = (b,1−b) jelöli. Továbbá

tegyük fel, hogy X1,X2, . . . független, azonos eloszlású valószínűségi változó sorozat.

Itt jegyeznénk meg, hogy b∗ definíciójából (10) következően független, azonos eloszlású

piacokon a b∗ logoptimális portfólió konstans, mivel

arg max
b(·)

E
{

log
〈
b(Xn−11 ) , Xn

〉∣∣Xn−11

}
= arg max

b
E {log 〈b , Xn〉} .

A két befektető eltérő stratégiát követ. Az első befektető – őt nevezzük naiv befektetőnek

– a várható hozamot maximalizáló portfóliót választ, amelyet jelöljünk b+-al:

b+ = arg max
b

E {〈b , X〉} .
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A másik befektető – őt nevezzük logoptimális befektetőnek – logoptimális stratégiát követ.

Portfólió választása:

b∗ = arg max
b

E {log 〈b , X〉} .

Ekkor a naiv portfólióban az első részvénybe fektetett tőke aránya:

b+ = arg max
b

E {〈(b,1−b) , X〉} ,

a logoptimálisban pedig:

b∗ = arg max
b

E {log 〈(b,1−b) , X〉} .

Határozzuk meg a portfóliókat:

b+ = arg max
b

E {〈(b,1−b) , X〉} = arg max
b

E {(b+(1−b)X2)}

= arg max
b

(
1

2

(
b+1
2

)
+
1

2
(2−b)

)
= 0,

tehát az összes tőkét a részvénybe fekteti be, míg

b∗ = arg max
b

E {log 〈(b,1−b) , X〉} = arg max
b

E {log(b+(1−b)X2)}

= arg max
b

(
1

2
log
(
b+1
2

)
+
1

2
log(2−b)

)
=
1

2
,

azaz a tőke felét kötvénybe, a másik felét részvénybe fekteti be. Tehát a naiv portfólió

b+ = (0,1), a logoptimális portfólió b∗ = (1/2,1/2). Nézzünk meg egy kísérletet arra

vonatkozóan, hogy a két stratégia miként viselkedik hosszútávon, mondjuk 5000 periódus

(nap) alatt !

A 4. ábrán a két stratégia teljesítménye látható a fenti feltételeknek eleget tevő, általunk

generált adatsoron. Mint látható, a logoptimális stratégia nagyságrendekkel fölülmúlja a
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4. ábra. A naiv és logoptimális stratégák által elért vagyon-gyarapodás egy független,

azonos eloszlású piacon.

naiv teljesítményét. Ez nem meglepő, ha kiszámoljuk a portfóliók kamatszinten vett napi

várhatóhozamát:

Wn(b+) = E {log 〈(0,1) , X〉} =
1

2
log 2+

1

2
log

1

2
= 0,

Wn(b∗) = E {log 〈(1/2,1/2) , X〉} =
1

2
log

3

2
+
1

2
log

3

4
> 0 .

Az eredmények azt mutatják, hogy a naiv befektető kamatszinten nem számíthat

tőkenövekedésre, míg a logoptimális befektető igen. Az analitikus eredményt jól illusztrálja

a 4. ábra, ahol látható, hogy a naiv befektető tőkéje az 1 körüli intervallumban mozog, míg

a logoptimális stratégia exponenciális tőkenövekedést eredményez.
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3.2. A semi-logoptimális portfólióstratégia

A b∗ meghatározásához az Xn-nek az Xn−11 szerinti feltételes eloszlásának ismerete

szükséges. Ezzel szemben a Markowitz-féle klasszikus várható hozam-kockázat

alapú megközelítés szerint az optimális b portfólió E{〈b , Xn〉} várható hozam és

Var{〈b , Xn〉} kockázat alapján kerül meghatározásra, csupán Xn első és második

momentumának felhasználásával (Francis, 1980), azaz E{〈b , Xn〉} maximalizálására

törekszik Var{〈b , Xn〉} minél kisebb szinten tartása mellett. Megjegyezzük, hogy a

Markowitz-féle portfólióválasztás nem optimális a maximális növekedési ráta elérése

szempontjából.

A következőkben egy olyan Györfi, Urbán és Vajda (2007) által bevezetett

új portfólióválasztási elvet mutatunk be, amely csak a feltételes első és második

momentumok ismeretére épít, és közel optimális teljesítménnyel (maximális növekedési

ráta) bír. Vegyük ismét az ln függvény (4) szerinti z = 1 pontban vett másodrendű Taylor-

sorfejtését. Ha a logaritmus függvény helyett közelítését használjuk, akkor

E
{

ln
〈
b(Xi−11 ) , Xi

〉∣∣Xi−11 }≈
≈ E
{〈

b(Xi−11 ) , Xi
〉
−1
∣∣Xi−11 }− 12E{(〈b(Xi−11 ) , Xi

〉
−1
)2∣∣∣Xi−11 } .

A z = 1 pontban vett közelítés egy jó közelítése ln(z)-nek, mert a z =
〈
b(Xi−11 ) , Xi

〉
értékek 1-hez közeliek.

Semi-logoptimális portfólió. Ezek után a semi-logoptimális portfólió választás a

következőképpen történik:

b̄(Xn−11 ) = arg max
b(·)

E
{
h
(〈

b(Xn−11 ) , Xn
〉)∣∣Xn−11

}
, (11)

ahol

h(z) = z−1−
1

2
(z−1)2



3.3 A semi-logoptimális és a Markowitz-féle portfólió-elmélet kapcsolata 34

a logarimtus függvény közelítése (4) alapján.

A B̄ = {b̄1, b̄2, . . .} semi-logoptimális befektetési stratégia függvények egy sorozata,

ahol b̄n = b̄(Xn−11 ). A semi-logoptimális portfólió-stratégia teljesítményével kapcsolatban

Vajda (2006) bebizonyította S̄n = Sn(B̄)-re, hogy ha

0,56 X(j) és E{|X(j)−1|3}<∞,
akkor

lim inf
n→∞

1

n
ln S̄n >W∗−

5

6
E{max

m
|X(m)−1|3} 1 valószínűséggel.

Vagyis a semi-logoptimális stratégia teljesítménye alig rosszabb mint a logoptimális

stratégiáé, ha a haramdik momentumok elhanyagolhatók. Az adatfüggő stratégiákra

hasonló összefüggést bizonyítottunk (Györfi, Urbán és Vajda, 2007), amelyet a fejezet

későbbi részében szintén bemutatunk.

3.3. A semi-logoptimális és a Markowitz-féle portfólió-elmélet

kapcsolata

Ahogy azt az előbbi alfejezetben láttuk, a semi-logoptimális portfóliók meghatározásához

a piaci háttér folyamat feltételes eloszlásának ismerete helyett elegendő egy portfólió

hozamának első és második feltételes momentumát ismernünk (ennek empirikus

igazolását lásd később), amennyiben ezen momentumok léteznek. A következőkben

vizsgáljuk meg, hogy milyen párhuzam fedezhető fel a semi-logoptimális portfóliók

és a Markowitz-féle klasszikus várható hozam-kockázat alapú megközelítés között. Ez

utóbbi (lásd Markowitz, 1952) az optimális portfóliót a E{〈b , Xn〉} várható hozam

és Var{〈b , Xn〉} kockázat alapján határozza meg Xn első és második momentumának

felhasználásával. Markowitz, ahogy korábban már említettük, egy portfólió kockázatának

mértékét a hozam ingadozásaként (variancia), vagyis a Var{〈b , Xn〉} értékként definiálta.
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Györfi, Urbán és Vajda (2007) és Ottucsák és Vajda (2006,2007) megmutatta, hogy

ha az ln függvény helyett a semi-log függvényt használjuk, akkor a portfólió választás

nagymértékben hasonlít a Markowitz-féle választáshoz, amely a várható hozamon,

a kockázaton és a befektető kockázat-elutasítási együtthatóján vagy kockázat-viselési

hajlandóságán alapszik.

Formálisan a fentieket a következőképpen fogalmazhatjuk meg: tekintsük a 3.2.

alfejezetben bemutatott közelítést,

E
{

ln
〈
b(Xi−11 ) , Xi

〉∣∣Xi−11 }≈
≈ E
{〈

b(Xi−11 ) , Xi
〉
−1
∣∣Xi−11 }− 12E{(〈b(Xi−11 ) , Xi

〉
−1
)2∣∣∣Xi−11 } .

Jelölje a feltételes első momentumot (feltételes várható hozam) Eb, a feltételes varianciát

Vb, második momentumot E2b , azaz

E2b = E
{(〈

b(Xi−11 ) , Xi
〉)2∣∣∣Xi−11 } .

Ekkor Ottucsák és Vajda (2006,2007) alapján levezethető, hogy

arg max
b(·)

E
{

ln
〈
b(Xi−11 ) , Xi

〉∣∣Xi−11 }≈ arg max
b(·)

(
2Eb−

1

2
E2b −

3

2

)
= arg max

b(·)

(
2Eb−

1

2

(
E2b −(Eb)

2
)
−
1

2
(Eb)

2

)
= arg max

b(·)

(
Eb

(
2−

1

2
Eb

)
−
1

2
Vb

)
= arg max

b(·)
(Eb(4−Eb)−Vb)

= arg max
b(·)

(
Eb

λb
−Vb

)
= arg max

b(·)
(Eb−λbVb) ,

ahol λb= 1
4−Eb

egy várható hozamtól függő kockázatkerülési hajlandóság. A b alsó indexek

jelzik, hogy természetesen mind az Eb feltételes várható hozam, mind a feltételes Vb
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kockázat függ a választott portfóliótól, vagyis a λb kockázat kerülési tényező értékében

implicit megjelenik a választott portfólió.

Mivel a tőzsdei szabályozások miatt az Eb várható hozam bizonyos korlátok között

mozoghat csak egy 1 körüli intervallumban, ezért λ ≈ 1
3

. Vagyis a semi-logoptimális

portfólió választás megfeleltethető egy várható hozam-kockázat alapú választásnak A =

= λ ≈ 1
3

értékű kockázatkerülési tényezőt alkalmazva, feltéve, hogy a relatív árak 0 és 4

között mozognak. Ez könnyen feltehető, mivel egy befektetési periódus alatt a meglévő

vagyonunknál nem veszíthettünk többet (−100% hozam), illetve annak az esélye, hogy a

vagyonunk a periódusban megnégyszereződik (400%-os hozam) igen csekély3.

Megjegyzés. Megjegyezzük, hogy Markowitz eredeti modelljében független azonos

eloszlású hozamokat feltételezett, azonban amennyiben a piac múltja alapján javítani

tudjuk a hozamra és a kockázatra tett becslésünket a modell pontosabbá válik, ezért

alkalmazhatunk feltételes momentumokat és feltételes varianciát az előbbi levezetésben.

Amennyiben a múlt alapján nem tudunk a priori ismereteket gyűjteni a másnapi

hozamokkal kapcsolatban, például független azonos eloszlású hozamok esetén, a feltételes

momentumok és a feltételes variancia megegyeznek a momentumokkal és a varianciával.

3.4. Empirikus becslés szakértőkkel

Ebben a részben olyan módszereket mutatunk be, amelyek a piac múltjából gyűjtött

információk alapján adnak becslést a jövőbeni hozamokra. Mivel ezek az eljárások

tapasztalati úton begyűjtött információk alapján próbálják meghatározni az optimális

portfóliót, ezeket a módszereket empirikus portfólió-stratégiáknak nevezzük.

Megjegyzések. Megjegyezzük, hogy a fejezet korábbi részében bemutatott módszerek is

alkalmaznak a múltból levont következtetést, mérést, azonban itt a múlt és a következő
3Legalábbis, ha tőkeáttételes pozíciókat nem engedünk felvenni. Mivel ezeket kizártuk, hiszen a

hitelfelvétel a kockázatmentes eszközben felvett short pozíció, így a modellünkben ez nem megengedett



3.4 Empirikus becslés szakértőkkel 37

befektetési periódus hozamai között sokkal közvetlenebb kapcsolatokat próbálunk

felderíteni. Jellemzően, az itt bemutatott stratégiák a portfólió változtatását minden nap

lehetővé teszik, így nem egy hosszútávú ismert iparági trend és kockázat, hanem a rövid

távú sztochasztikus kapcsolatok feltérképezése a céljuk a múltban végzett megfigyelések

segítségével.

Legjobban újrasúlyozott stratégia. Ahogyan a fejezet korábbi részében említettük,

amennyiben nem rendelkezünk a priori ismeretekkel a piaci folyamatról, vagy az

független azonos eloszlású, az optimális portfólió konstans. Ekkor a logoptimális

portfólióvektorra tett legjobb becslés az a stratégia, amely minden kereskedési periódus

elején olyan vektor szerint rendezi át a portfóliót, amely a piac teljes múltjára illesztve

a múltbeli hozam logaritmusának átlagát maximalizálja. Formálisan, a portfólió minden

kereskedési nap elején a következő :

b∗n = arg max
b∈∆d

n∑
i=1

ln 〈b , xi〉 , (12)

ahol xi-k a megfigyelt hozamvektorok, n-edik az eddig megfigyelt kereskedési napok

száma. Az empirikus logoptimális portfóliókat és módosításaikat emlékezetmentes piaci

folyamatokat feltételezve Móri (1984,1986) és Morvai (1991,1992) vizsgálta.

A következőkben olyan módszereket ismertetünk, amelyek a feltételes eloszlás

empirikus becslését alkalmazzák.

Magfüggvény alapú módszerek. Természetesen egy logoptimális portfólió

meghatározásához a hozamvektorokat generáló háttérfolyamat (végtelen dimenziós)

eloszlásának teljes ismerete szükséges. Azonban léteznek módszerek, amelyek az eloszlás

ismerete nélkül4 is képesek aszimptotikusan elérni az optimális W∗ növekedési rátát.

4Az említett módszerek nem tételeznek fel semmilyen paraméteres struktúrát az árfolyamokat generáló

piaci folyamat eloszlásáról, csupán a már feltételezett stacionaritást és ergodicitást tesszük fel.
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Ezeket univerzálisan konzisztens módszereknek nevezzük (Cover, 1991). Formálisan, egy

B befektetési stratégiát univerzálisan konzisztensnek nevezünk a {Xn}∞−∞ stacionárius és

ergodikus folyamatok egy osztályán, ha az osztályban minden folyamatra

lim
n→∞

1

n
lnSn(B) =W∗ 1 valószínűséggel,

azaz a stratégia az elérhető maximális növekedési rátát tetszőlegesen megközelíti

1 valószínűséggel. Az univerzálisan konzisztens portfólió-sémákkal és univerzális

előrejelzésekkel mélyrehatóbban foglalkozott Feder, Merhav és Gutman (1992), Vovk

(1992), Cover és Ordentlich (1996), valamint Blum és Kalai (1997).

Meglepő tény, de létezik univerzálisan konzisztens empirikus stratégia a stacionárius

és ergodikus folyamatok tetszőleges osztálya esetén, feltéve, hogy E
{
| lnX(j)|

}
< ∞

minden j = 1, . . . , d-re (lásd Algoet, 1992 és Györfi és Schäfer, 2003). Itt a Györfi,

Lugosi és Udina (2006) által bevezetett magfüggvény alapú stratégiát mutatjuk be,

amelynek a legegyszerűbb, egyenletes magfüggvénynek megfelelő, „mozgó ablakos”

változatát ismertetjük. A módszer alapötlete, hogy a közeli múlthoz „hasonló” mintákat

keres a múltban, és ezek alapján becslést készít a másnapi árfolyamokra, amely szerint

maximalizálja a portfólió értéknövekedését. Vagyis egy olyan módszert vezetünk be,

amely a múltbeli megfigyelések alapján empirikus becslést ad egy portfólió feltételes

várható hozamára és kockázatára, valamint várható loghozamára, így biztosítva a

lehetőséget, hogy a feltételes logaritmikus hozamon alapuló logoptimális stratégiák

empirikus változatait megvalósítsuk. Fontos, hogy bár a hozamok közötti auto- és

keresztkorrelációt kihasználva a rendszer képes javítani teljesítményét, az auto- és

keresztkorreláltság nem szükséges feltétele működésének.

A stratégiához definiáljuk a szakértők5 egy végtelen osztályát H(k,`) = {h(k,`)(·)}-t,

ahol k és ` pozitív egészek. Minden fix k, ` pozitív egészhez válasszunk egy sugarat, amire

5Szakértőknek az elemi stratégiákat nevezzük. A magfüggvény alapú stratégiát a szakértők

kombinálásával kapjuk. Részletesen lásd később.
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igaz rk,` > 0 úgy, hogy minden fix k-ra6

lim
`→∞ rk,` = 0.

Ekkor minden n> k+1 esetén definiáljuk h(k,`) szakértőt a következőképpen. Legyen Jn

az illeszkedések helyét tartalmazó halmaz:

Jn =
{
k < i < n : ‖xi−1i−k−xn−1n−k‖6 rk,`

}
,

ahol ‖·‖ az euklideszi normát jelöli.

Magfüggvény alapú logoptimális stratégia. A fentiek alapján egy h(k,`) szakértő által

meghatározott magfüggvényes logoptimális portfólió az n-edik befektetési napra legyen7

h(k,`)(xn−11 ) = arg max
b∈∆d

∑
{i∈Jn}

ln 〈b , xi〉 , (13)

ha a szumma nem üres, különben pedig válasszuk az egyenletes b0 = (1/d, . . . ,1/d)

portfóliót.

Informálisan ez a következőképpen fogalmazható meg a korábbiak szerint, a

módszert az 5. ábrán grafikusan is szemléltetve: A befektető az n-edik kereskedési

napra, a (10)-es kifejezés alapján, olyan portfóliót választana, amely maximalizálja

a logaritmikus feltételes várható tőkenövekedést az n-edik napot megelőző napok

árfolyamadatainak ismeretében. A (13)-as kifejezés ezen maximalizálás empirikus

közelítése. A magfüggvény alapú illeszkedés kereső algoritmus az n-edik nap múltjához

„hasonló” hozamvektor-sorozatokat keres a múltban, és a „hasonló” sorozatokat követő

hozamvektorokat, mint Xn empirikus becsléseit eltárolja. Később ezek az eltárolt elemek

kerülnek felhasználásra a maximalizálás során. A portfólióválasztáshoz (10) alapján a

6Ez a feltétel a matematikai bizonyításhoz szükséges. Részletesen lásd Györfi, Lugosi és Udina, 2006
7A magfüggvény alapú módszerrel meghatározott portfóliókat a megkülönböztethetőség érdekében b

helyett h betűvel jelöljük.
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5. ábra. A becslő eljárás működése.

logaritmikus feltételes várható tőkenövekedés meghatározása szükséges, amire mivel Xn

feltételes eloszlását nem ismerjük, ezen elemeket felhasználva tudunk empirikus becslést

adni. A hasonlóság mértéke jelen esetben a vektorok euklideszi távolsága.

Szakértők kombinálása. Mivel előre nem tudhatjuk, hogy melyik (k, `) pár fog

optimális rk,` sugarat meghatározni8, vagyis a hasonlónak tekintett hozamvektorok egy

ideális halmazát felhasználni, a szakértők között szét kell osztanunk a rendelkezésre álló

vagyonunkat. A magfüggvény alapú stratégiát a H(k,`)-beli szakértők kombinálásával

kapjuk, felhasználva egy {qk,`} valószínűségi eloszlást, amely minden pozitív egész (k, `)

halmazán értelmezett úgy, hogy k, `, qk,`>0. Ha Sn(H(k,`)) a H(k,`) elemi stratégiák által

összegyűjtött tőke n periodus után és a kezdeti tőke S0 = 1, az n-edik nap utáni vagyont a

8Optimalitás alatt azt értve, hogy az adott sugarat választó szakértő olyan portfóliókat választ, hogy a

befektetés által elért vagyon maximális.
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szakértők egyszerű súlyozásával a következőképpen kapjuk:

Sn(B) =
∑
k,`

qk,`Sn(H(k,`)) . (14)

A szakértők egyfajta ágensként is tekinthetők, amelyek a saját paramétereiknek

megfelelő empirikus logoptimális stratégia szerint gazdálkodnak. Később az összesen elért

összvagyont az ágensek vagyonának összegeként kapjuk, amely összeg attól függ, hogy a

kezdeti vagyonunkat milyen arányban osztottuk szét.

Györfi, Lugosi és Udina (2006) bebizonyította, hogy a magfüggvény alapú B

logoptimális portfólióséma univerzálisan konzisztens az ergodikus folyamatok azon

osztályára, amelyre igaz, hogy E{| lnX(j)|}<∞ minden j = 1,2, . . . , d-re.

Magfüggvény alapú semi-logoptimális stratégia. A magfüggvény alapú semi-

logoptimális H̄(k,`) = {h̄(k,`)(·)} szakértők ezek alapján a következőképpen definiálhatók:

h̄(k,`)(xn−11 ) = arg max
b∈∆d

∑
{i∈Jn}

h(〈b , xi〉), (15)

ha a szumma nem üres, különben pedig válasszuk az egyenletes b0 = (1/d, . . . ,1/d)

portfóliót. Ahol a korábbiak alapján:

h(z) = z−1−
1

2
(z−1)2 .

Magfüggvény alapú semi-logoptimális B̄ stratégiának a {H̄(k,`)} szakértők (14)-ben

ismertetett módon történő kombinációját nevezzük. A hipotetikus semi-logoptimális

stratégia teljesítményéhez hasonlóan, azonos alakban, az adatfüggő magfüggvény alapú

semi-logoptimális stratégia teljesítményére a következő tételt bizonyítottuk be (lásd

Györfi, Urbán és Vajda, 2007): Tegyük fel, hogy a piaci folyamat ergodikus a következő

feltételekkel

0,56 X(j) és E{|X(j)−1|3}<∞, (16)
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minden j=1,2, . . .d-re. Ekkor S̄n =Sn(B̄)-re, ahol B̄ adatfüggő magfüggvény alapú semi-

logoptimális stratégia, a következő állítás igazolható:

lim inf
n→∞

1

n
ln S̄n >W∗−

5

6
E{max

m
|X(m)−1|3} 1 valószínűséggel.

Vagyis, amennyiben a feltételeket figyelembevéve a portfóliókat valós adatokon való

optimalizálás alapján hozzuk létre, szintén létezik egy alsó korlát, amennyivel a

semi-logoptimális stratégia rosszabb teljesítményt produkálhat, mint az adatfüggő

logoptimális eljárás. A következő bekezdésben ismertetett, a New York-i Értéktőzsdéről

(NYSE) származó adatsoron megmértük, hogy a tételben szereplő E{maxm |X(m)− 1|3}

korlát 10−6 − 10−4 nagyságrendben mozog, tehát a magfüggvényes semi-logoptimális

portfólió átlagos növekedési rátája gyakorlati szempontból megegyezik a magfüggvényes

logoptimális portfólió átlagos növekedési rátájával.

Empirikus tesztek. Az itt bemutatott eredmények Györfi, Urbán és Vajda (2007) által

kerültek publikálása. Mivel az ismertetett módszerek eddig túlnyomó részben matematikai

folyóiratokban kerültek bemutatásra, az eredmények értékelése közgazdasági szempontból

nem teljes, a szakirodalom ezen hiányosságát a dolgozat következő fejezetében pótoljuk.

A következőkben bemutatjuk a bevezetett algoritmusok futásának eredményeit valós

adatokon, amikből láthatjuk, hogy a módszerek nem csak aszimptotikusan rendelkeznek

jó tulajdonságokkal, hanem véges idejű tesztek esetén is jó eredményt érnek el9. A

vizsgálatokhoz az NYSE 36 részvényének hozamát, 22 év hosszú időintervallumban (5651

kereskedési nap 1962 és 1985 között) tartalmazó pénzügyi adatsort használunk. Kutatásaik

során Cover (1991), Singer (1997), Hembold, Schapire, Singer, és Warmuth (1998) is

ugyanezt az adatsort használták.

9Megjegyezzük, hogy itt még nem célunk a klasszikus módszerek használatával elérhető hozamokkal

való összevetés, az esetleges anomáliák felderítése, csupán a terület eddigi eredményeinek bemutatására

törekszünk.
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A vizsgálat célja az adatfüggő stratégiák teljesítményének mérése és az empirikus

logoptimális, illetve semi-logoptimális stratégia teljesítményének összevetése Cover

(1991), illetve Singer (1997) módszerének teljesítményével10. A tesztekhez az általam

fejlesztett szoftvert használtuk fel. Feltételezzük, hogy a piac nem emlékezet mentes,

valamint ergodikus és stacionárius, ezért a szoftverben a feltételes eloszlás becslését

megvalósító magfüggvény alapú optimalizációt implementáltam. Mint látni fogjuk,

az eredmények igazolják feltételezésünk létjogosultságát. A befektetés kezdetén a

továbbiakban az S0 kezdőtőke mindig 1 pénzegység.

Az eljárások teljesítményének mérése a rendelkezésre álló 36 részvényből kiválasztott

részvénypárok árfolyam adatai alapján történt. A javasolt elvi algoritmusok mindegyike a

szakértők végtelen méretű halmazát használja, ami helyett a gyakorlati megvalósíthatóság

érdekében mi egyK×Lméretű adattáblával dolgozunk, ahol minden esetbenK=5 és L=10

a választásunk, azaz, az ` = 1,2, ...10 és k = 1,2, ...5 lehet, vagyis minden rögzített (k, `)-re

az rk,` sugár 50-féle értéket vehet fel. A szakértők súlyozása a qk,` = 1/(KL) egyenletes

eloszlás szerint történik. A sugár választása:

r2k,l = 0,0001 ·d ·k ·`, (17)

ahol d a vizsgált részvények száma, k a csúszóablak hossza és ` egy változó paraméter.

A magfüggvényes empirikus logoptimális eljárás során a (13)-as, a semi-logoptimális

eljárás esetén az (15)-ös kifejezés maximalizálandó b portfólióvektorban a kereskedési

periódusok elején.

Az 1. táblázatban összegyűjtöttük számos különböző portfólió-stratégia alkalma-

zásával kapott vagyongyarapodás mértékét. Az első oszlopban feltüntettük a

részvénypárok (d = 2) neveit. A második és a harmadik oszlopban különböző befektetési

stratégiák nevei és vagyon-gyarapodása látható, amelyek viszonyítási alapként szolgálnak.

10Az említett szerzők a témakörben kutató neves matematikusok, akik szintén statisztikai alapokra épülő

módszereket dolgoztak ki.
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Részvények Korábbi módszerek [pénzegység] Magfüggvényes [pénzegység]

logopt. stratégiák

Iroquois legjobb részvény 8,9 logopt. (B) 2,6e+10

Kin Ark BCRP 73,70 semi-logopt. (B̄) 2,6e+10

orákulum 6,8e+53

Cover UP 39,9

Singer SAP 143,7

Commercial M. legjobb részvény 52,02 logopt. (B) 1224

Mei. Corp. BCRP 103,0 semi-logopt. (B̄) 1219

orákulum 2,1e+35

Cover UP 74,1

Singer SAP 107,7

Commercial M. legjobb részvény 52,0 logopt. (B) 1,5e+11

N.A. Galvanizing BCRP 144,0 semi-logopt. (B̄) 1,5e+11

orákulum 1,8e+49

Cover UP 80,5

Singer SAP 206,7

IBM legjobb részvény 13,4 logopt. (B) 52,3

Coca-Cola BCRP 15,0 semi-logopt. (B̄) 52,2

orákulum 1,1e+15

Cover UP 14,2

Singer SAP 15,1

1. táblázat. Különböző stratégiákkal az NYSE részvénypárjaiba invesztálással elért

vagyon-gyarapodás.
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A stratégiák a két részvény közül a 22 év alatt nagyobb hozamúba invesztáló, a portfóliót

minden kereskedési napon állandó portfólió szerint újrasúlyozó BCRP stratégia és

egy orákulum (amely a „jövőbe látva” minden egyes kereskedési napon a legjobb

részvénybe fekteti a tőkét) által elért tőkenövekedés, valamint a Cover (1991) által

bevezetett univerzális portfólió-stratégia (UP) és Singer (1997) adaptív kapcsolós

portfólió-stratégiája (SAP). A BCRP stratégia a legjobban újrasúlyozó stratégia nem

kauzális változata, amely az egész vizsgált intervallum hozamadatait előre ismerve

határozza meg azt a befektetés alatt későbbiekben állandóan követet portfóliót, amely

a legnagyobb hozamot eredményezi. (Megjegyezzük, hogy a BCRP stratégia nem felel

meg a kauzalitás11 követelményeinek, mivel az állandó portfóliót „jövőbe látó” módon, a

teljes adatsor ismeretében határozza meg, ezért valós adatokon csak utólagos vizsgálatok

elvégzésére alkalmas.) Az újrasúlyozó stratégiákat részletesen vizsgálta Györfi, Ottucsák

és Urbán (2007). Jelen dolgozatban ez nem célunk. A negyedik és ötödik oszlop a

magfüggvény alapú logoptimális (B) és semi-logoptimális (B̄) stratégiák jelölését és

teljesítményét mutatja.

Megjegyzés. Fontos megjegyezni, hogy bár az eredmények matematikai szempontból

nagy jelentőségűek, közgazdasági értelemben a vizsgálatok hiányosak (bár jelentős

hozamokat sejtetnek), mivel az elért vagyon mérése helyett a kamatszinten vett évesített

hozamok lennének csak közvetlenül értékelhetőek12. Továbbá az elméletileg realizált

hozamok csak a hozzájuk tartozó kockázat ismeretében értékelhetőek pontosan, az itt

bemutatott és a szakirodalomban eddig publikált eredmények elemzése ezért nem alapos.

A 2. táblázatban összegyűjtöttük az egyes szakértők által az 5651. kereskedési nap

végére összegyűjtött vagyont, amelyet az 1. napon az Iroquois/Kin-Ark részvénypárba

történő egységnyi tőke befektetése után kaptunk. A táblázat felső része a magfüggvény

alapú logoptimális B stratégia, míg az alsó rész a magfüggvény alapú semi-logoptimális

11Kauzális : nem jövőbe látó.
12A befektetés által elért vagyon ismeretében ez meghatározható.
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S5651(B) = 2,58e+10

` k 1 2 3 4 5

1 1,2e+8 6,8e+3 1,7e+3 1,4e+3 2,9e+2

2 4,1e+8 3,3e+6 7,3e+4 5e+3 5,2e+2

3 2,9e+9 9,7e+7 3e+6 8,2e+4 1,4e+3

4 5,6e+9 3,7e+9 4,7e+6 1,5e+6 1,2e+5

5 9,1e+9 2,1e+10 1,8e+7 4,5e+6 3,4e+4

6 8,3e+9 4,7e+10 1,2e+8 1,6e+7 1,9e+5

7 1,2e+10 3e+11 2,6e+8 1,2e+7 1e+6

8 2,4e+10 2e+11 8,5e+8 7e+8 3e+6

9 1,4e+10 2,1e+11 1,3e+10 1,1e+9 1,4e+7

10 2,7e+10 3,6e+11 3,9e+10 5,5e+8 5e+7

S5651(B̄) = 2,57e+10

1 1,3e+8 7,2e+3 1,7e+3 1,4e+3 2,9e+2

2 4,5e+8 3,1e+6 7,2e+4 5,1e+3 5,2e+2

3 3e+9 9,9e+7 3,1e+6 8,4e+4 1,4e+3

4 5,6e+9 3,7e+9 4,8e+6 1,6e+6 1,2e+5

5 9,6e+9 2,2e+10 1,9e+7 4,5e+6 3,5e+4

6 8,8e+9 4,8e+10 1,3e+8 1,6e+7 2e+5

7 1,2e+10 2,9e+11 2,7e+8 1,2e+7 1e+6

8 2,5e+10 1,9e+11 8,8e+8 6,9e+8 2,9e+6

9 1,4e+10 2e+11 1,4e+10 1,1e+9 1,4e+7

10 2,7e+10 3,6e+11 3,8e+10 5,4e+8 5e+7

2. táblázat. Az Iroquois / Kin-Ark részvénypárba invesztálással elért vagyon-gyarapodás.
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B̄ stratégia teljesítményét mutatja. A szakértők vizsgálata a k = 1 . . . 5, ` = 1 . . . 10

tartományban történt.

Amint az látható, a logoptimális és a semi-logoptimális portfólióválasztás

mind elméletileg, mind gyakorlatilag közel azonos teljesítmény elérésére képes.

A semi-logoptimális stratégia azon elméleti jelentősége mellett, hogy kapcsolatot

jelent a logoptimális és a várható hozam-kockázat alapú portfólióválasztás között,

időigényes szimulációk során akár kiválthatja a logoptimális portfóliókat hatékonyabb

implementálhatósága13 miatt (lásd Györfi, Urbán és Vajda 2007).

3.5. A magfüggvény alapú eljárás elemzése

Az illeszkedéseket kereső eljárások az eddig ismertetett empirikus módszerek alappillérei.

Az általuk talált illeszkedések minősége kulcsszerepet játszik a portfólióstratégiák

teljesítményében. Ha a k vagy ` nagy, akkor sok az illeszkedés, és a becslés szórása

kicsi, de a torzítása nagy. Ellenkező esetben kevés az illeszkedés, következésképpen nagy a

szórás. Ebben a fejezetben a már korábban bemutatott magfüggvény alapú illeszkedéseket

kereső eljárást elemezzük részletesebben, gyakorlati szempontok figyelembevételével.

Az eljárás feladata az illeszkedések helyét tartalmazó Jn halmaz létrehozása a

következőképpen:

Jn =
{
k < i < n : ‖xi−1i−k−xn−1n−k‖6 rk,`

}
.

Alkalmazásainkban olyan rk,` sugár választásra törekszünk, amely biztosítja, hogy Jn

halmaz Xn jó empirikus becsléseit jelölje meg. Szeretnénk elérni, hogy a becslés robosztus

legyen. Túl kicsi sugár választása esetén a Jn halmaz túl kevés elemet tartalmazhat. Túl

nagy sugár esetén pedig Jn-be „durva” illeszkedések is bekerülhetnek.

13A logoptimális portfolió optimalizáció egy bonyolult nemlineáris programozási feladat, míg a semi-

logoptimális optimalizáció egy kevésbé művelet igényes, kvadratikus programozási probléma.
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A fejezet további részében a magfüggvény alapú eljárást elemezzük az rk,`

sugár szempontjából, azonban mielőtt a sugár választással foglalkoznánk, célszerű

megvizsgálnunk az adatosorok leíró statisztikáit. Célunk, hogy az adatsorok statisztikái

alapján tegyünk javaslatot az rk,` sugárra.

Hisztogramok. A 6. ábrán hat részvény árfolyamadatainak hisztogramját láthatjuk. A

felső sorban két kisebb vállalat, az alsó sorban pedig két nagy kapitalizációjú vállalat

részvényeinek árfolyamváltozásait ábrázoltuk. Az ábrák jól illusztrálják azt az általános

tapasztalatot, hogy a kisebb cégek nagyobb volatilitású részvényeinek hisztogramja

más képet mutat mint a nagyvállalatok értékpapírjaié. A kisvállalatok részvényeinek

kereskedésére jellemző, hogy viszonylag gyakran előfordul, hogy egy adott napon a cég

papírjaival nem kereskedtek. Ez látható az ábrákon is, ahonnan leolvashatjuk, hogy az

Iroquois, Kin Ark, Com. Metals és a Mei Corp részvények árfolyama gyakran maradt

változatlan (csúcs az 1 pontban). A „blue-chip” részvények esetében feltehető az a

hipotézis, hogy az árfolyamváltozások eloszlása normál eloszlást követ, erre látunk példát

az IBM és a Coca-Cola esetében. A nagy volatilitást a széles, a stabilitást a keskeny

hisztogram illusztrálja. A 7., 8., 9. és a 10. ábrák szemléltetik a részvénypárok két

dimenziós hisztogramjait. Az IBM–Coca-Cola esetében pozitív korreláció figyelhető meg,

az azonos napi hozamok egy irányba szóródnak.

Az rk,` sugár. Az ábrák alapján képet kaphatunk, hogy a hozamvektorok

milyen tartományban és milyen számban fordulnak elő. Láthatjuk, hogy az rk,`

sugár megválasztásánál milyen nagyságrendekben célszerű gondolkodnunk. Mivel az

árfolyamváltozások szóródása eltérő lehet, a sugarat úgy választjuk meg, hogy egy

változtatható paraméterrel (`) annak nagysága megtöbbszörözhető legyen, így minden

részvénypárhoz előállhasson legalább egy jó beállítás. Mivel egyre hosszabb hozamvektor

szekvenciákat keresve, az illeszkedés esélye változatlan vagy csökken egy rögzített sugár
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6. ábra. Az Iroquois, Kin Ark, IBM, Coca-Cola, Com. Metals és a Mei. Corp részvények

árfolyam adatainak hisztogramjai a normál eloszlás sűrűségfüggvényének feltüntetésével
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7. ábra. Az Iroquois

/ Kin Ark részvénypár

két dimenziós

hisztogramja

8. ábra. A Com. Metals

/ Mei. Corp részvénypár

két dimenziós

hisztogramja
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9. ábra. A Com. Metals

/ Kin Ark részvénypár

két dimenziós

hisztogramja

10. ábra. Az IBM

/ Coca-Cola részvénypár

két dimenziós

hisztogramja
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esetén, a csúszóablak hosszának (k) növelésével a sugár méretét is növeljük, hogy az

illeszkedések száma ne csökkenjen le túlzott mértékben.

11. ábra. Az Iroquois / Kin Ark és az IBM / Coca-Cola részvénypárok árfolyam adatainak

szoródás diagramja

Vizsgálatainkban igyekeztünk olyan vállalatok részvényeit párba állítani, amelyek

hasonló hisztogrammal rendelkeznek. Ennek abból a szempontból van jelentősége, hogy

az eltérő hisztogramokhoz eltérő méretű ideális sugarak rendelhetőek. A kis volatilitású

részvények kis sugár választását indokolnák, mivel árfolyamadataik euklideszi távolsága

kicsi, míg a nagy volatilitásúak nagy sugár választást, hogy az egymástól viszonylag nagy

euklideszi távolságra lévő árfolyamadataik közül elegendő bekerülhessen a Jn halmazba.

Ha szignifikánsan különböző hisztogrammal rendelkező részvényeket együtt kezelünk,

problémát okozhat egy olyan egyensúlyi sugár megtalálása amely az eltérő preferenciákat
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együttesen kezelni tudja.

A 11. ábrán az Irouqois / Kin Ark és az IBM / Coca-Cola részvénypárok napi

árfolyamadatainak együttes szóródása látható. A részvénypárok szóródási adatai és

hisztogramjai alapján a sugár választásra a

r2k,` = 0,0001 ·d ·k ·`

javaslatot adjuk. Úgy gondoljuk, hogy ez a választás az ` paraméter különböző beállításai

mellett egyaránt alkalmazható kis és nagy volatilitású részvények esetén. A d paraméter

a vizsgált részvények számát, a k paraméter a csúszóablak hosszát jelöli. Mivel mind

a részvények számának, mind a csúszóablak hosszának növelése nagyobb euklideszi

távolságokat adhat a hozamvektorsorozatok között, ésszerű javaslat, hogy a paraméterek

növelése a sugár méretét is növelje. A javasolt sugár jóságával a következő pontban

foglalkozunk.

A fentieket megerősíti, hogy az 1. táblázat által tartalmazott vizsgálat során, a kis

szórású IBM / Coca-Cola részvénypárra az ` = 1 paraméterű (k = 1, ` = 1), míg a nagy

volatilitású Iroquois / Kin Ark párra az `=10 paraméterű szakértő adta a legjobb eredményt

(k = 3, ` = 10). Utóbbi esetben ez a nagyobb szóródás miatt szükséges nagyobb euklideszi

távolságokkal magyarázható, míg az első esetben ennek fordítottjával találkozhatunk.

A teljesítmény és a sugár kapcsolata. Ahogy a fejezet első felében említettük, a

magfüggvény alapú algoritmus fontos tulajdonsága a talált illeszkedések mennyisége.

Célszerű megvizsgálni, hogy az illeszkedések száma milyen kapcsolatban van a

szakértők teljesítményével. Mérjük meg, hogy az egyes szakértők a napi portfóliók

meghatározásához átlagosan hány illeszkedéssel dolgoztak. A méréshez vezessük be

a P̄(n,k,`) százalékos arányt, ami megmutatja, hogy az n-edik napig az rk,` sugarat

használó szakértő a lehetséges jelöltek közül (ez az n-edik napon X1,X2, . . . ,Xn−1)

átlagosan hány százalék illeszkedést használt fel a portfólió meghatározásához. Azaz, a
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múltbeli adatok közül hány százalék illeszkedést használ fel az Xn előrejelzésére, illetve

a b portfólió meghatározására. Úgy tekintjük, hogy a portfólió meghatározásához akár

az összes múltbeli adatot felhasználhatnánk, amit bizonyos stratégiák meg is tesznek.

Formálisan az n-edik befektetési periódus után:

P̄(n,k,`) = 100 · 1
n

n∑
i=2

|Ji,rk,` |

i−1
, n > 1 .

A különböző paraméterekhez tartozó P̄(n,k,`) értékeket vizsgálva megállapítható, hogy

a csúszóablak k hosszának növelése jelentős változásokat okoz. Azt gondolhatnánk,

hogy a nagyobb ablakhossz pontosabb becslést, nagyobb vagyongyarapodást eredményez.

Ez a gondolat azonban a jelenlegi rk,` sugárválasztásnál nem mindig helytálló. A

csúszóablak hosszának növelése révén az illeszkedéseket kereső algoritmus hosszabb

mintákat keres a múltban. Valós adatsorokon minél hosszabb szekvenciákat keresünk,

az illeszkedés esélye egyre kisebb. Vizsgálataink során arra a megállapításra jutottunk,

hogy a csúszóablak hosszának növelése olyannyira lecsökkenti az illeszkedések átlagos

számát, hogy az elért vagyongyarapodás jelentős mértékben visszaesik. Mivel az ablak

hosszának növelése pontosabb becslést eredményezhet, továbbra is alkalmazuk, azonban

egy módosítási javaslatot teszünk az rk,` sugárra. Ehhez nézzük meg, hogy szakértőink

milyen paraméterek mellett, milyen eredményeket érnek el, és mennyi a hozzájuk tartozó

P̄(n,k,`) érték.

A 3. táblázat a 3.5. pontban javasolt rk,` sugárt használó szakértők eredményeit

tartalmazza, ahol C(k,`)
n a H(k,`) szakértő által az n-edik kereskedési periódusig elért

vagyongyarapodást, Sun(B) pedig a szakértők 3.4 pont szerinti egyenletes súlyozásával

elért vagyont jelöli. Az u index a sugárszámításban használt k paraméter kitevőjére utal,

ahol

r2k,` = 0,0001 ·d ·ku ·`, u > 1,

amely választást a következő bekezdésben indokoljuk. A vizsgálatokhoz a

Iroquis / Kin Ark részvénypár adatsorait használtuk.
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`/k 1 2 3 4 5

C
(k,`)
5651 P̄ C

(k,`)
5651 P̄ C

(k,`)
5651 P̄ C

(k,`)
5651 P̄ C

(k,`)
5651 P̄

1 1,3e+8 5,6 7,2e+3 0,5 1,7e+3 0,1 1,4e+3 0,0 2,9e+2 0,0

2 4,5e+8 8,9 3,1e+6 1,5 7,2e+4 0,3 5,1e+3 0,0 5,2e+2 0,0

3 3,0e+9 11,9 9,9e+7 3,0 3,1e+6 0,8 8,4e+4 0,2 1,4e+3 0,1

4 5,6e+9 15,0 3,7e+9 4,7 4,8e+6 1,7 1,6e+6 0,6 1,2e+5 0,2

5 9,6e+9 18,1 2,2e+10 6,6 1,9e+7 2,8 4,5e+6 1,3 3,5e+4 0,6

6 8,8e+9 21,0 4,8e+10 8,8 1,3e+8 4,2 1,6e+7 2,2 2,0e+5 1,2

7 1,2e+10 23,7 2,9e+11 11,0 2,7e+8 5,8 1,2e+7 3,3 1,0e+6 2,0

8 2,5e+10 26,1 1,9e+11 13,2 8,8e+8 7,6 6,9e+8 4,7 2,9e+6 3,0

9 1,4e+10 28,5 2,0e+11 15,5 1,4e+10 9,5 1,1e+9 6,2 1,4e+7 4,2

10 2,7e+10 30,7 3,6e+11 17,8 3,8e+10 11,6 5,4e+8 8,0 5,0e+7 5,7

S15651(B) = 2.57e+10, r2k,` = 0,0001 ·d ·k ·`

3. táblázat. A szakértők teljesítményei és P̄(n,k,`) értékei az Iroquis / Kin Ark

részvénypárt vizsgálva

A sugár módosítása. A kísérlet azt mutatja, hogy az 1-nél nagyobb ablakhossz

választása ugyan képes növelni az eredményeket, de az illeszkedések átlagos számát

jelentősen csökkenti, ami a k paraméter bizonyos értékei felett a teljesítmény romlásához

vezet. Az rk,` jelenlegi választásakor r2k,` lineárisan függ a k paramétertől. A lineáris

függés indokolt lehet abban az esetben, ha az

‖xi−1i−k−xn−1n−k‖2 = ‖xi−1−xn−1‖2+ · · ·+‖xi−k−xn−k‖2

valószínűségi változó „nagyságrendje” – például a szórásnégyzete – arányos k-val. Mi-

vel a szórásnégyzet a komponensek pozitív korrelációja miatt egy k szorzótényezőnél

nagyobb mértékben növekszik, ezzel részben sikerült magyarázatot adnunk a jelenlegi

sugárválasztás romlására. A probléma megoldására olyan sugárválasztási metódust

javasolunk, ahol az r2k,` sugárnégyzet a k paramétertől nem lineárisan függ. Mivel

a k növelésével az illeszkedések száma csökken, a korábban bevezetett helyett egy
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olyan sugarat javasolunk, ami a csúszóablak hosszának növelésével lineárisnál gyorsabb

mértékben növekszik. A sugárválasztásra ezek alapján a

r2k,` = 0,0001 ·d ·ku ·`, u > 1,

értéket javasoljuk.

A 4. táblázat alapján az rk,` sugár változtatásának hatását vizsgáltuk u = 1,5 és u = 2

esetén. Az elért vagyongyarapodás adatok megalapozzák a feltevést, miszerint az r2k,`

sugárnégyzet k paraméter szerint történő lineáris növelése nem mindig elegendő megfelelő

számú illeszkedés megtalálásához.

Amennyiben a csúszóablak hosszának növeléséből adódó pontosság növekedés

előnyét ki szeretnénk használni, célszerű ebből a pontosságból némiképp áldoznunk

a hasonlónak ítélt illeszkedések mennyiségének növelésével. Itt látszólag a talált

illeszkedések minőségét (a referencia hozamvektor-sorozattal való hasonlóság) áldoztuk

fel, ám az empirikus eredmények azt mutatják, hogy a különböző részvénypárok

esetén minden szakértőhöz adódik egy olyan P̄(n,k,`) intervallum, amiben dolgozva az

adott szakértő kimagasló teljesítményt ér el. A 3.5. pontban bemutatott sugárválasztási

módszert használó szakértők általában ezen intervallumon kívül dolgoznak. A kísérletek

azt mutatják, hogy az új sugárválasztási metódust használva sikerült annak a

valószínűségét növelnünk, hogy a szakértők megfelelő arányú illeszkedést használjanak

a portfólióválasztás során.

A 12. és 13. ábrán a könnyebb összehasonlíthatóság érdekében ábrázoltuk az

eredeti és új sugárválasztás eredményeit az Iroquis / Kin Ark részvénypárra. A bal oldali

ábrák a vagyongyarapodást, a jobb oldaliak a P̄(n,k,`) értékeket ábrázolják a (k, `)

paraméterek függvényében. Az ábrák jól illusztrálják, hogy a csúszóablak hosszának

növelése r2k,l = 0,0001 ·d ·k2 ·` sugárválasztás esetén jelentős javulást eredményezhet

(magas csúcsok a k = 2 paraméternél) az illeszkedések számának növekedése miatt.

Az 5., 6. és 7. táblázatok három részvénypáron végzett teszteredményeit tartalmazzák.
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`/k 1 2 3 4 5

C
(k,`)
5651 P̄ C

(k,`)
5651 P̄ C

(k,`)
5651 P̄ C

(k,`)
5651 P̄ C

(k,`)
5651 P̄

1 1,3e+8 5,6 2,6e+5 0,9 1,3e+4 0,2 5,1e+3 0,0 2,0e+3 0,0

2 4,5e+8 8,9 1,6e+7 2,7 1,5e+7 1,2 1,6e+6 0,6 1,4e+4 0,4

3 3,0e+9 11,9 3,9e+9 5,2 3,0e+7 3,1 1,6e+7 2,2 9,4e+5 1,7

4 5,7e+9 15,0 3,3e+10 8,0 3,9e+8 5,7 6,9e+8 4,7 1,4e+7 4,2

5 9,6e+9 18,1 3,0e+11 11,1 2,7e+9 8,9 5,4e+8 8,0 1,2e+8 7,6

6 8,8e+9 21,0 2,7e+11 14,3 4,9e+10 12,4 2,3e+9 11,8 3,2e+8 11,7

7 1,2e+10 23,7 3,1e+11 17,6 3,8e+10 16,1 3,4e+10 15,9 4,7e+9 16,3

8 2,5e+10 26,1 6,5e+11 20,8 1,4e+11 19,9 3,8e+10 20,2 7,8e+9 21,1

9 1,4e+10 28,5 7,8e+11 23,9 1,5e+11 23,6 2,1e+11 24,5 3,9e+10 25,9

10 2,7e+10 30,7 1,2e+12 27,0 2,8e+11 27,4 2,9e+10 28,8 2,2e+10 30,7

S1,55651(B) = 9,43e+10, r2k,` = 0,0001 ·d ·k1,5 ·`

1 1,3e+8 5,6 3,1e+6 1,5 3,1e+6 0,8 1,6e+6 0,6 3,6e+4 0,6

2 4,5e+8 8,9 3,7e+9 4,7 1,3e+8 4,2 6,9e+8 4,7 5,0e+7 5,7

3 3,0e+9 11,9 4,8e+10 8,8 1,4e+10 9,5 3,8e+10 11,8 3,7e+9 14,9

4 5,7e+9 15,0 1,9e+11 13,2 3,9e+10 15,8 3,8e+10 20,2 4,3e+10 25,7

5 9,6e+9 18,1 3,6e+11 17,8 3,2e+11 22,4 2,9e+10 28,8 9,9e+9 36,2

6 8,8e+9 21,0 3,7e+11 22,3 1,4e+11 28,8 3,8e+10 37,0 5,6e+9 45,9

7 1,2e+10 23,7 1,7e+12 26,7 1,4e+11 34,9 2,0e+10 44,6 3,2e+9 54,3

8 2,5e+10 26,1 1,1e+12 31,0 1,4e+10 40,7 5,1e+9 51,3 4,7e+8 61,4

9 1,4e+10 28,5 7,6e+11 35,0 3,9e+10 45,9 4,4e+9 57,3 5,7e+7 67,4

10 2,7e+10 30,7 1,8e+12 38,7 2,5e+10 50,7 3,0e+9 62,5 2,0e+7 72,5

S25651(B) = 1,48e+11, r2k,` = 0,0001 ·d ·k2 ·`

4. táblázat. A szakértők teljesítményei és P̄(n,k,`) értékei az Iroquis / Kin Ark

részvénypárt vizsgálva megváltoztatott sugár esetén

A táblázatok alapján mind a négy vizsgált részvénypárra megnézhetjük, hogy a sugár

választásának függvényében hogyan alakul a vagyongyarapodás, és átlagosan hány

százaléknyi illeszkedést használunk fel. Látható, hogy az illeszkedések számának

függvényében miként változik az egyes szakértők teljesítménye. Az ideális illeszkedési
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`/k 1 2 3 4 5

C
(k,`)
5651 P̄ C

(k,`)
5651 P̄ C

(k,`)
5651 P̄ C

(k,`)
5651 P̄ C

(k,`)
5651 P̄

1 7,4e+1 11,9 8,0e+1 3,0 5,6e+2 0,9 3,3e+2 0,3 1,1e+2 0,1

2 4,3e+1 20,4 5,2e+2 8,9 7,4e+1 4,6 1,1e+2 2,6 6,5e+1 1,6

3 4,4e+2 27,9 1,5e+3 15,5 7,1e+2 9,9 1,9e+2 6,8 2,6e+2 5,0

4 1,0e+3 34,4 4,6e+3 22,1 9,0e+2 15,9 6,9e+2 12,2 2,4e+2 9,7

5 7,7e+2 40,0 3,6e+3 28,3 2,6e+3 22,0 4,5e+2 18,0 4,3e+2 15,1

6 7,6e+2 44,8 8,8e+2 34,0 3,0e+3 2,3 3,0e+2 23,9 6,0e+2 20,9

7 9,0e+2 49,0 3,3e+3 39,1 1,2e+3 33,6 5,0e+2 29,6 1,2e+3 26,6

8 7,5e+2 52,6 2,4e+3 43,8 8,5e+2 38,7 2,7e+3 35,1 8,1e+2 32,1

9 1,9e+2 56,0 2,0e+3 48,0 1,3e+3 43,5 1,0e+3 40,1 1,7e+3 37,3

10 3,4e+2 58,9 2,5e+3 51,9 4,7e+3 47,8 2,8e+3 44,7 4,2e+3 42,2

S15651(B) = 1,22e+3, r2k,` = 0,0001 ·d ·k ·`

1 7,4e+1 11,9 5,3e+1 5,2 2,4e+2 3,4 1,1e+2 2,6 1,3e+2 2,3

2 4,3e+1 20,4 8,2e+2 14,4 1,5e+3 12,7 6,9e+2 12,2 3,3e+2 12,2

3 4,4e+2 27,9 3,9e+3 23,6 1,8e+3 23,2 3,0e+2 23,9 1,5e+3 25,0

4 1,0e+3 34,4 5,8e+2 32,1 1,2e+3 33,2 2,7e+3 35,1 1,6e+3 37,1

5 7,7e+2 40,0 3,3e+3 39,5 1,7e+3 41,9 2,8e+3 44,7 1,8e+3 47,5

6 7,6e+2 44,8 2,8e+3 45,9 5,3e+3 49,4 5,1e+3 52,8 1,2e+2 56,2

7 9,0e+2 49,0 3,1e+3 51,5 2,6e+3 55,6 5,5e+2 59,6 1,5e+2 63,5

8 7,5e+2 52,6 3,0e+3 56,4 1,0e+3 61,0 4,1e+2 65,3 6,8e+1 69,5

9 1,9e+2 56,0 1,9e+3 60,6 1,3e+3 65,5 2,3e+2 70,1 1,5e+2 74,4

10 3,4e+2 58,9 1,9e+3 64,2 1,3e+3 69,4 1,6e+2 74,2 1,6e+2 78,3

S1,55651(B) = 1,27e+3, r2k,` = 0,0001 ·d ·k1,5 ·`

1 7,4e+1 11,9 5,2e+2 8,9 7,1e+2 9,9 6,9e+2 12,2 4,3e+2 15,1

2 4,3e+1 20,4 4,6e+3 22,1 3,0e+3 28,0 2,7e+3 35,1 4,2e+3 42,2

3 4,4e+2 27,9 8,8e+2 34,0 1,3e+3 43,5 5,1e+3 52,8 1,9e+2 61,5

4 1,0e+3 34,4 2,4e+3 43,8 2,1e+3 55,2 4,1e+2 65,3 1,4e+2 74,1

5 7,7e+2 40,0 2,5e+3 51,9 1,7e+3 64,0 1,6e+2 74,2 1,5e+2 81,9

6 7,6e+2 44,8 3,8e+3 58,5 1,3e+3 70,8 1,3e+2 80,4 5,7e+1 86,8

7 9,0e+2 49,0 2,3e+3 63,9 6,2e+2 76,1 1,4e+2 84,8 1,2e+2 90,0

8 7,5e+2 52,6 1,5e+3 68,4 3,5e+2 80,2 8,9e+1 87,9 9,6e+1 92,3

9 1,9e+2 56,0 9,1e+2 72,1 2,2e+2 83,4 1,0e+2 90,1 6,8e+1 93,8

10 3,4e+2 58,9 6,4e+2 75,3 2,4e+2 86,0 9,7e+1 91,9 8,2e+1 94,9

S25651(B) = 1,04e+3, r2k,` = 0,0001 ·d ·k2 ·`

5. táblázat. A szakértők teljesítményei és P̄(n,k,`) értékei a Com, Metals / Mei, Corp,

részvénypárt vizsgálva a sugár függvényében



3.5 A magfüggvény alapú eljárás elemzése 59

`/k 1 2 3 4 5

C
(k,`)
5651 P̄ C

(k,`)
5651 P̄ C

(k,`)
5651 P̄ C

(k,`)
5651 P̄ C

(k,`)
5651 P̄

1 6,3e+8 8,0 2,1e+7 1,2 1,2e+5 0,2 9,5e+3 0,0 1,7e+3 0,0

2 4,1e+9 12,0 1,2e+9 3,0 6,7e+6 0,8 7,5e+5 0,2 3,9e+4 0,1

3 1,5e+9 16,0 7,4e+10 5,3 2,1e+8 1,9 2,5e+7 0,7 2,3e+5 0,3

4 1,7e+10 20,1 3,7e+10 7,9 4,7e+9 3,6 2,8e+8 1,7 3,8e+5 0,9

5 2,1e+10 23,5 5,5e+10 10,6 5,5e+9 5,6 1,4e+8 3,1 2,2e+7 1,8

6 9,6e+9 26,5 2,6e+11 13,5 4,1e+10 7,8 3,2e+8 4,8 8,3e+7 3,1

7 1,2e+10 29,4 3,7e+11 16,4 2,8e+11 10,3 3,5e+9 6,8 3,0e+8 4,8

8 1,2e+10 32,1 1,9e+12 19,3 2,8e+11 12,9 4,8e+9 9,1 4,5e+8 6,7

9 1,5e+10 34,7 1,2e+12 22,1 7,1e+11 15,5 6,3e+9 11,4 3,9e+8 8,8

10 1,6e+10 37,2 1,5e+12 24,9 4,3e+11 18,2 1,9e+10 13,9 4,3e+9 11,0

S15651(B) = 1,48e+11, r2k,` = 0,0001 ·d ·k ·`

1 6,3e+8 8,0 4,4e+8 1,9 4,0e+6 0,6 7,5e+5 0,2 2,5e+5 0,1

2 4,1e+9 12,0 2,3e+10 4,9 1,1e+9 2,6 2,8e+8 1,7 8,6e+6 1,3

3 1,5e+9 16,0 3,6e+10 8,5 7,1e+9 6,0 3,2e+8 4,8 9,1e+8 4,2

4 1,7e+10 20,1 9,2e+10 12,5 3,1e+11 10,1 4,8e+9 9,1 3,9e+8 8,6

5 2,1e+10 23,5 5,6e+11 16,6 1,2e+12 14,6 1,9e+10 13,9 4,1e+9 13,9

6 9,6e+9 26,5 2,0e+12 20,7 6,3e+11 19,2 1,8e+11 19,0 5,9e+9 19,5

7 1,2e+10 29,4 1,6e+12 24,6 7,4e+11 23,8 2,5e+11 24,2 1,0e+10 25,3

8 1,2e+10 32,1 7,6e+11 28,3 5,5e+12 28,3 6,4e+11 29,3 1,9e+11 30,9

9 1,5e+10 34,7 1,5e+12 31,8 2,5e+12 32,6 1,3e+12 34,2 2,0e+11 36,3

10 1,6e+10 37,2 2,2e+12 35,2 2,4e+12 36,6 1,9e+12 38,8 3,1e+10 41,3

S1,55651(B) = 5,37e+11, r2k,` = 0,0001 ·d ·k1,5 ·`

1 6,3e+8 8,0 1,2e+9 3,0 2,1e+8 1,9 2,8e+8 1,7 2,2e+7 1,8

2 4,1e+9 12,0 3,7e+10 7,9 4,1e+10 7,8 4,8e+9 9,1 4,3e+9 11,0

3 1,5e+9 16,0 2,6e+11 13,5 7,1e+11 15,5 1,8e+11 19,0 1,2e+10 23,6

4 1,7e+10 20,1 1,9e+12 19,3 7,5e+11 23,5 6,4e+11 29,3 1,9e+11 36,0

5 2,1e+10 23,5 1,5e+12 24,9 6,9e+12 31,1 1,9e+12 38,8 1,4e+10 46,9

6 9,6e+9 26,5 1,5e+12 30,1 1,9e+12 38,1 5,1e+11 47,1 3,1e+9 55,9

7 1,2e+10 29,4 2,2e+12 34,9 2,9e+12 44,4 6,0e+10 54,3 5,9e+9 63,2

8 1,2e+10 32,1 1,0e+12 39,3 2,9e+12 50,1 4,0e+10 60,4 2,8e+9 69,3

9 1,5e+10 34,7 1,0e+12 43,4 4,6e+11 55,0 7,9e+9 65,5 7,0e+8 74,2

10 1,6e+10 37,2 1,3e+12 47,2 8,7e+10 59,5 2,4e+9 69,9 7,6e+7 78,3

S25651(B) = 6,22e+11, r2k,` = 0,0001 ·d ·k2 ·`

6. táblázat. A szakértők teljesítményei és P̄(n,k,`) értékei a Com, Metals / Kin Ark

részvénypárt vizsgálva a sugár függvényében



3.5 A magfüggvény alapú eljárás elemzése 60

`/k 1 2 3 4 5

C
(k,`)
5651 P̄ C

(k,`)
5651 P̄ C

(k,`)
5651 P̄ C

(k,`)
5651 P̄ C

(k,`)
5651 P̄

1 1,8e+2 32,5 1,0e+2 19,7 4,1e+1 13,5 4,3e+1 9,9 4,1e+1 7,6

2 1,2e+2 52,0 1,1e+2 43,4 2,5e+1 38,4 3,5e+1 35,1 2,9e+1 32,7

3 1,5e+2 64,5 4,8e+1 60,1 3,4e+1 57,8 2,7e+1 56,4 3,8e+1 55,4

4 9,3e+1 73,0 6,4e+1 71,4 4,9e+1 71,0 5,3e+1 70,8 3,6e+1 70,7

5 9,8e+1 79,0 5,8e+1 79,0 6,6e+1 79,5 3,5e+1 80,0 4,5e+1 80,4

6 8,2e+1 83,3 4,7e+1 84,3 2,6e+1 85,2 4,4e+1 85,9 3,5e+1 86,3

7 1,1e+2 86,5 5,1e+1 87,9 3,4e+1 89,0 3,0e+1 89,7 2,0e+1 90,2

8 9,4e+1 88,9 4,2e+1 90,5 2,4e+1 91,6 2,4e+1 92,2 1,3e+1 92,6

9 8,5e+1 90,8 4,2e+1 92,4 2,2e+1 93,4 1,5e+1 93,9 1,3e+1 94,2

10 6,0e+1 92,2 3,8e+1 93,8 1,8e+1 94,6 9,2e+0 95,0 1,0e+1 95,2

S15651(B) = 5,22e+1, r2k,` = 0,0001 ·d ·k ·`

1 1,8e+2 32,5 1,0e+2 30,3 3,7e+1 32,1 3,5e+1 35,1 2,6e+1 38,7

2 1,2e+2 52,0 4,4e+1 57,7 5,4e+1 64,6 5,3e+1 70,8 3,0e+1 75,8

3 1,5e+2 64,5 6,1e+1 73,5 4,1e+1 80,9 4,4e+1 85,9 2,9e+1 89,2

4 9,3e+1 73,0 6,5e+1 82,7 3,3e+1 88,8 2,4e+1 92,2 1,2e+1 94,1

5 9,8e+1 79,0 4,9e+1 88,1 2,4e+1 92,8 9,2e+0 95,0 7,6e+0 96,1

6 8,2e+1 83,3 3,9e+1 91,5 1,5e+1 95,0 8,6e+0 96,4 5,7e+0 97,0

7 1,1e+2 86,5 3,8e+1 93,7 9,9e+0 96,3 6,7e+0 97,1 6,6e+0 97,7

8 9,4e+1 88,9 2,6e+1 95,1 6,7e+0 97,0 6,0e+0 97,7 6,4e+0 98,1

9 8,5e+1 90,8 1,8e+1 96,1 7,1e+0 97,5 6,2e+0 98,1 5,7e+0 98,3

10 6,0e+1 92,2 1,2e+1 96,7 7,4e+0 97,9 5,9e+0 98,3 5,5e+0 98,4

S1,55651(B) = 4,21e+1, r2k,` = 0,0001 ·d ·k1,5 ·`

1 1,8e+2 32,5 1,1e+2 43,4 3,4e+1 57,8 5,3e+1 70,8 4,5e+1 80,4

2 1,2e+2 52,0 6,4e+1 71,4 2,6e+1 85,2 2,4e+1 92,2 1,0e+1 95,2

3 1,5e+2 64,5 4,7e+1 84,3 2,2e+1 93,4 8,6e+0 96,4 6,1e+0 97,6

4 9,3e+1 73,0 4,2e+1 90,5 1,0e+1 96,2 6,0e+0 97,7 5,7e+0 98,3

5 9,8e+1 79,0 3,8e+1 93,8 7,7e+0 97,4 5,9e+0 98,3 5,1e+0 98,5

6 8,2e+1 83,3 1,9e+1 95,6 6,8e+0 98,0 5,4e+0 98,5 5,5e+0 98,5

7 1,1e+2 86,5 1,2e+1 96,7 6,2e+0 98,3 5,5e+0 98,6 5,5e+0 98,5

8 9,4e+1 88,9 9,4e+0 97,4 5,9e+0 98,5 5,4e+0 98,6 5,6e+0 98,6

9 8,5e+1 90,8 7,3e+0 97,9 5,0e+0 98,6 5,6e+0 98,6 5,5e+0 98,6

10 6,0e+1 92,2 7,8e+0 98,1 4,9e+0 98,6 5,6e+0 98,6 5,5e+0 98,6

S25651(B) = 3,63e+1, r2k,` = 0,0001 ·d ·k2 ·`

7. táblázat. A szakértők teljesítményei és P̄(n,k,`) értékei az IBM / Coca-Cola

részvénypárt vizsgálva a sugár függvényében
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12. ábra. A szakértők által elért vagyongyarapodás és P̄(n,k,`) értékek

r2k,l = 0,0001 ·d ·k ·` esetben az Iroquis / Kin Ark részvénypárra

13. ábra. A szakértők által elért vagyongyarapodás és P̄(n,k,`) értékek

r2k,l = 0,0001 ·d ·k2 ·` esetben az Iroquis / Kin Ark részvénypárra

arány részvénypáronként is eltérő lehet.

Megjegyzések. Fontos megjegyezni, hogy ebben a fejezetben a sugár kiválasztásában

egy általánosan alkalmazható formula megadása volt a célunk. Mivel a kis és nagy

volatilitású részvények adatsorai jelentősen eltérnek, a megadott formula nem lehet

optimális minden esetben. A kísérletek azt mutatják, hogy a jelenlegi választás a

nagy volatilitású részvénypárok esetén ér el kedvezőbb eredményeket. Mivel a kis

volatilitású részvények árfolyam adatai közelebb helyezkednek el egymáshoz a sugár

méretének csökkentésével itt is javíthatóak az eredmények. Célszerű megvizsgálni, hogy

a sugár növelése nem eredményezi-e az illeszkedések számának túlzott növekedését, ami
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éppen céljainkkal ellentétesen az eredmények romlásához vezetne (lásd a 7. táblázatot).

Ehhez számításba kell vennünk, hogy a k paraméterhez a különböző szóródási adatok

függvényében más-más u kitevő ad kielégítő választást. Mindezeket figyelembe véve, egy

konkrét részvénypárba való befektetés előtt részletes elemzéseket végezve például a szórás

becslésével, az elvek adatfüggő alkalmazásával befektetési stratégiáinkat hatékonyabbá

tehetjük.

A leíró statisztikák vizsgálata nem kauzális abban az értelemben, hogy a stratégiák

előre nem ismerhetik a hisztogramokat. Azonban mivel ezen statisztikák időben csak

lassan változnak, a befektetések megkezdése előtt elemzésük igen hasznos.



4. Logoptimális stratégiák tranzakciós költséggel 63

4. Logoptimális stratégiák tranzakciós költséggel

A 3.1. alfejezettől kezdve modelljeinkben azon feltevéssel éltünk, hogy az értékpapír-

kereskedés során nincsen tranzakciós költség. Ez a feltételezés azonban ellentmond

a valós kereskedés általános feltételeinek, mivel a brókerdíjak és a szabályozott

kereskedés folytonossága érdekében felszámított jutalékok járulékos költségekkel

terhelik meg a tőzsdei ügyleteket. Ahhoz, hogy a logoptimális stratégiák empirikus

eredményei összevethetőek legyenek a korábban ismertetett módszerek eredményeivel, a

tranzakciós költségek figyelembe vétele elkerülhetetlen. Mivel a logoptimális stratégiák

a portfóliót gyakran változtathatják, a kereskedés járulékos költségei az eredményeket

nagyságrendekkel csökkenthetik.

A brókercégek a tranzakciós költség számítását különbözőképpen végezhetik.

Felszámolhatnak teljesült tranzakciónként rögzített díjat, vagy az ügylet volumen-

ével arányos, úgynevezett forgalomarányos vagy proporcionális tranzakciós költséget.

Megjegyezzük, hogy a forgalomarányos tranzakciós költséget alkalmazó brókercégek

egy bizonyos értéknél kisebb volumenű tranzakciók esetében többnyire szintén rögzített

díjjal dolgoznak, vagy a rögzített díjakat és a proporcionális elvet együtt alkal-

mazzák. A következőkben a forgalomarányos tranzakciós költség logoptimális mo-

dellekbe építésének lehetőségét fogjuk bemutatni azzal a feltevéssel, hogy nincs fix

költségtényező. Ez a feltevés helyes egy olyan proporcionális költségszámítást alkalmazó

rendszerben, ahol a kereskedési volumenek akkorák, hogy rájuk már mindig a forgalom-

arányos költségszámítás érvényes.

Feltételek. Ezek után módosítsuk a 3.1. alfejezetben ismertetett feltételeket a

logoptimális portfólió-elmélet forgalomarányos tranzakciós költséggel kiegészített

változatára:

– a részvények között a tőke bármilyen arányban szétosztható,
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– a részvényekből korlátlan mennyiség áll a rendelkezésre az aktuális (napi záró)

árfolyamon, azaz tetszőlegesen kevés vagy sok részvényt tudunk venni vagy eladni

azonos áron,

– van forgalomarányos tranzakciós költség, nincs fix költségtényező

– a befektető tranzakciói nincsenek hatással a piaci árakra.

4.1. A forgalomarányos költségszámítás matematikai modellje

A forgalomarányos költségszámítás modelljének felépítéséhez a logoptimális portfóliók

matematikai modelljéből fogunk kiindulni (lásd 3.1. alfejezet) Schäfer (2002) alapján. A

kereskedés kezdetén S0 kezdőtőkével rendelkezünk és Sn az n-edik kereskedési napig

elért vagyon. A befektető egy új (n + 1)-edik kereskedési periódus előtt az aktuálisan

meghatározott bn+1 portfólióvektora szerint részvény adásvétellel kialakítja az (n + 1)-

edik napi portfólióját. Mivel a kereskedés jelen esetben járulékos költségeket von maga

után, a befektető a forgalom arányában tranzakciós költséget fizet, ezért az (n+ 1)-edik

periódus előtt a bn+1 portfólió szerint átrendezett nettó Nn vagyona nem nagyobb mint

az átrendezés előtti bruttó Sn. Mivel az n-edik befektetési nap elején a kezdőtőke Nn−1,

ezért a fenti jelöléseket használva, a bruttó Sn vagyon ekkor az n-edik kereskedési nap

végén

Sn =Nn−1 〈bn , xn〉 . (18)

Az egy részvényre vetített proporcionális tranzakciós költség arányát jelölje14 0 < cs < 1

és 0 < cp < 1, azaz 1 egységnyi részvény eladásából csak 1− cs egység jövedelmünk

származik, míg 1 pénzegységért 1−cp egységnyi részvényt tudunk vásárolni.

Mivel a vagyonunkat a kereskedés során mindig részvényekbe fektetjük, az eladásból

befolyó pénzt rögtön újabb részvény vásárlására fordítjuk. Tudjuk, hogy a stratégia
14Az ’s’ a sell, a ’p’ a purchase, eladás és vétel szavakat jelölik.
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önfinanszírozó, azaz csak annyi pénzből tudunk vásárolni, amennyi az eladás során

befolyt. Vezessük le, hogy az eladás majd a vásárlás során fizetendő tranzakciós

költség levonása után, mekkora nettó Nn vagyonunk marad. A baloldali ábrákon nyo-

monkövethetjük, hogy a vagyon milyen formába konvertálódik. Ez lehet részvény,

pénzeszköz, illetve fizetendő költség. Az ábrákon egy olyan általános esetet vizsgálunk,

ahol nem adjuk el az összes birtokunkban lévő részvényt. Ez a feltevés nem korlátozza

a modell alkalmazhatóságát, amennyiben az összes részvény eladása megtörténik a

folyamatban, a pénzzé nem tett részvényállomány zérus. Ha nem történik részvényeladás,

vásárolni sem tudunk, ekkor tranzakciós költség sem fizetendő.

A tőkeátrendezés megkezdése előtt minden

vagyonunkat részvényekbe fektettük. A

tőkeátcsoportosítás előtt a j-edik részvényben

tartott tőke b(j)n x
(j)
n Nn−1 pénzegységet ér, azaz,

a kiinduló nettó Nn−1 vagyon megszorozva

azzal, hogy a j-edik részvény e vagyon mekkora

b
(j)
n részét tette ki, illetve a részvény árfolyama

milyen x(j)n arányban változott az (n−1)-edik és

az n-edik kereskedési nap vége között.

Határozzuk meg a bn+1 portfólió választása esetén mennyi részvényt adunk el. Tudjuk,

hogy a j-edik részvényben tartott tőke b(j)n x
(j)
n Nn−1 pénzegységet ér az átcsoportosítás

előtt, míg jelenleg b(j)n+1Nn egységnyire van szükségünk. Ha b(j)n x
(j)
n Nn−1 > b

(j)
n+1Nn,

akkor a részvények egy részének eladása szükséges, ahol a j-edik részvény eladása után

fizetendő tranzakciós költség

cs

(
b(j)n x

(j)
n Nn−1−b

(j)
n+1Nn

)
.
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x+ jelölje x pozitív részét. Ekkora az eladások után fizetendő tranzakciós költségek összege

d∑
j=1

cs

(
b(j)n x

(j)
n Nn−1−b

(j)
n+1Nn

)+
. (19)

Ez azt jelenti, hogy miután meghatároztunk

egy portfólióvektort és végrehajtottuk a portfólió

által javasolt részvény eladásokat, az ügylet

végrehajtása után maradtak részvényeink (ha

minden részvényünket eladtuk ez a mennyiség

zérus) és az eladásból származó pénzeszközünk

is. Ezenfelül a brókernek a befolyó pénzből a

fent meghatározott mértékű tranzakciós költséget

fizettünk a részvény eladások után.

Mivel a rendelkezésre álló vagyon egészét részvényekbe fektetjük, az eladásból befolyt

szabadon felhasználható pénzmennyiséget új vásárlásokra fordítjuk (ez a diagramon a

„Pénz” felirattal jelölt hányad), erre az eladásból befolyt bevétel tranzakciós költséggel

csökkentett hányada áll rendelkezésre, ami

d∑
j=1

{(
b(j)n x

(j)
n Nn−1−b

(j)
n+1Nn

)+
−cs

(
b(j)n x

(j)
n Nn−1−b

(j)
n+1Nn

)+}
.

Azaz minden részvényre összegezzük, hogy ha eladás történt, akkor a tranzakcióból

mekkora pénzösszeg folyt be, valamint a befolyt összegből mekkora mennyiséget

kellett költségként befizetni. Amit így kapunk, az a vásárlásra szabadon felhasználható

pénzmennyiség, amelyet a fentiek szerint teljes egészében új részvények beszerzésére

használunk fel.

Ez az összeg az, amelyet a továbbiakban egyrészt a megvásárolni kívánt részvények
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árának fedezésére, valamint a vásárlással járó költségek kifizetésére használunk, azaz:

d∑
j=1

{(
b(j)n x

(j)
n Nn−1−b

(j)
n+1Nn

)+
−cs

(
b(j)n x

(j)
n Nn−1−b

(j)
n+1Nn

)+}

=
d∑
j=1

{(
b
(j)
n+1Nn−b

(j)
n x

(j)
n Nn−1

)+
+cp

(
b
(j)
n+1Nn−b

(j)
n x

(j)
n Nn−1

)+}
,

vagy ezzel ekvivalens alakban:

(1−cs)

d∑
j=1

(
b(j)n x

(j)
n Nn−1−b

(j)
n+1Nn

)+

= (1+cp)
d∑
j=1

(
b
(j)
n+1Nn−b

(j)
n x

(j)
n Nn−1

)+
. (20)

Mindez azt jelenti, hogy a tőkeátrendezés e

periódusában a vásárlásra szánt pénzösszeget

teljes egészében elköltöttük. Részben a már

meglévő részvényállományunkat bővítettük

újabb értékpapírokkal, részben pedig a vásárolt

volumennel arányosan növeltük az eddig

befizetett költségek mennyiségét.

Felhasználva az

(a−b)+ = a−b+(b−a)+

azonosságot adódik továbbá, hogy

(1−cs)

d∑
j=1

(
b(j)n x

(j)
n Nn−1−b

(j)
n+1Nn

)+

= (1+cp)

{
d∑
j=1

(
b
(j)
n+1Nn−b

(j)
n x

(j)
n Nn−1

)
+
d∑
j=1

(
b(j)n x

(j)
n Nn−1−b

(j)
n+1Nn

)+
}

.
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Mivel
∑d
j=1

(
b
(j)
n+1Nn

)
=Nn és

∑d
j=1

(
b
(j)
n x

(j)
n Nn−1

)
= Sn ezért

cp+cs
1+cp

d∑
j=1

(
b(j)n x

(j)
n Nn−1−b

(j)
n+1Nn

)+
= Sn−Nn . (21)

Osszuk el mindkét oldalt Sn-nel és jelölje wn a következő arányt :

wn =
Nn

Sn
,

ahol automatikusan mindig fennáll, hogy 0 < wn 6 1. Ekkor (21) alapján (18)-at

felhasználva megkapjuk az

cp+cs
1+cp

d∑
j=1

(
b
(j)
n x

(j)
n

〈bn , xn〉
−b

(j)
n+1wn

)+

= 1−wn. (22)

egyenletet.

Megjegyzések. A (22)-es egyenletet megvizsgálva, látható, hogy tetszőleges bn és

bn+1 portfólióvektorokhoz és xn hozamvektorhoz létezik egy egyértelmű wn ∈ (0,1]

költségtényező, ahol az n-edik napra wn a bn és bn+1, valamint xn függvénye, azaz

wn =w(bn, bn+1, xn) .

A (22)-es egyenletből következik továbbá, hogy ha a részvények között a tőkét

nagy mértékben kívánjuk átcsoportosítani a nettó vagyon nagy mértékben csökkenhet.

Megjegyeznénk még, hogy a tranzakciós költség nem korlátozza a választható

portfólióvektorok halmazát, az optimalizáló eljárás továbbra is a teljes ∆d szimplexen

keres, ugyanis egy jelentős átcsoportosítás a magas költségek ellenére eredményezheti az

optimális változtatást.

Amennyiben a kialakult portfólión nem változtatunk az n-edik napon, a (22)-es

kifejezésben a szumma utáni tag értéke 0, azaz wn = 1. Ha a tőkeátcsoportosítás a
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legnagyobb mértékű, a szumma utáni tag értéke 1 és wn = 1−cs
1+cp

. A fentiekből következik,

hogy wn értéke a következő tartományban keresendő :

1−cs
1+cp

6wn 6 1.

Ha feltesszük, hogy c= cp = cs –ami a legtöbb brókercégnél fennálló feltétel– a tartomány

a következő :
1−c

1+c
6wn 6 1 .

Mivel wn nem írható fel zárt alakban – csak a (22)-es egyenlet megoldásával kapható

meg – ezek a feltételek nagyon fontosak a megoldás keresési tartomány meghatározása

szempontjából.

Vagyongyarapodás tranzakciós költséggel. Amennyiben a kezdőtőkénk S0 = 1 és

w0 = 1, az n-edik kereskedési nap végére elért Sn vagyon mértéke a következőképpen

számolható:

Sn =Nn−1〈bn , xn〉 =wn−1Sn−1〈bn , xn〉 =
n∏
i=1

[w(bi−1, bi, xi−1) 〈bi , xi〉],

azaz a tranzakciós költségek levonása az aktuális S bruttó vagyon w költségtényezőkkel

való szorzását jelenti. Az átlagos növekedési ráta tranzakciós költség figyelembevételével

jelen esetben

Wn,c>0(B) =
1

n
lnSn .

A befektető célja e ráta maximalizálása. A 3.1. alfejezetben bemutattuk, hogy tranzakciós

költség nélkül a befektető a korábbi hozamvektorok függvényében miként próbálhatja

meg maximalizálni a növekedési rátát, miként választhat optimális portfóliót. Amennyiben

nincs tranzakciós költség a befektető a

Wn,c=0(B) =
1

n

n∑
i=1

ln
〈
b(xi−11 ) , xi

〉
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kifejezést igyekszik maximalizálni, ahol B egy olyan piacon alkalmazott befektetési

stratégia, ahol nincsennek a kereskedésnek járulékos költségei. Ennek analógiájára egy

olyan befektetési stratégia Wn növekedési rátáját amelyben a portfólióvektorokat szintén

a piac korábbi viselkedése alapján határozzuk meg és létezik tranzakciós költség

Wn,c>0(B) =
1

n

n∑
i=1

ln{w(b(xi−21 ), b(xi−11 ), xi−1)
〈
b(xi−11 ) , xi

〉
}

módon írhatjuk fel.

Vezessük be az alábbi jelölést :

g(bi−1, bi, xi−1, xi) = ln(w(bi−1, bi, xi−1) 〈bi , xi〉).

Ezek alapján a növekedési ráta értéke

1

n
lnSn =

1

n

n∑
i=1

ln(w(bi−1, bi, xi−1) 〈bi , xi〉)

=
1

n

n∑
i=1

g(bi−1, bi, xi−1, xi). (23)

Költségek mellett a célunk ezen érték maximalizálása.

A növekedési rátát írjuk fel két tag összegeként,

1

n
lnSn = In+Jn, (24)

ahol

In =
1

n

n∑
i=1

(g(bi−1, bi,Xi−1,Xi)−E{g(bi−1, bi,Xi−1,Xi)|Xi−11 })

és

Jn =
1

n

n∑
i=1

E{g(bi−1, bi,Xi−1,Xi)|Xi−11 }.

Figyeljük meg, hogy In martingál differenciák átlaga. X eloszlásával szemben támasztott

enyhe feltételek mellett15 g(bi−1, bi,Xi−1,Xi) korlátos, tehát In korlátos martingál

15Például X korlátossága.
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differenciák átlaga, amely érték 1 valószínűséggel 0-ához konvergál, mivel a Chow tétel

alapján (lásd 3.3.1. tétel (Stout, 1974)) ha
∞∑
i=1

E{(g(bi−1, bi,Xi−1,Xi)−E{g(bi−1, bi,Xi−1,Xi)|Xi−11 })2}

i2
<∞

fennáll,

In→ 0

1 valószínűséggel. Tehát a Wn,c>0(B) = 1
n

lnSn átlagos növekedési ráta asszimptotikus

maximalizálása ekvivalens Jn maximalizálásával.

Ha a {Xi} piaci folyamat egy homogén, elsőrendű Markov folyamat, akkor az optimális

{bi} portfólió választására a következő összefüggést kapjuk:

E{g(bi−1, bi,Xi−1,Xi)|Xi−11 }

= E{ln(w(bi−1, bi,Xi−1) 〈bi , Xi〉)|Xi−11 }

= lnw(bi−1, bi,Xi−1)+E{ln 〈bi , Xi〉 |Xi−11 }

= lnw(bi−1, bi,Xi−1)+E{ln 〈bi , Xi〉 |bi,Xi−1}
def= v(bi−1, bi,Xi−1),

ezért az átlagos növekedési ráta maximalizálása asszimptotikusan megegyezik

Jn =
1

n

n∑
i=1

v(bi−1, bi,Xi−1) (25)

maximalizálásával. Az elsőrendűség következményeként a portfólió feltételes várható

relatív ára csak a közvetlenül megelőző nap relatív áraitól függ. A homogenitás

eredményeként pedig E{ln 〈bi , Xi〉 |bi,Xi−1} értéke független i-től.

4.2. Magfüggvény alapú stratégiák tranzakciós költséggel

A 3. fejezetben bemutattuk, hogy tranzakciós költség nélküli speciális esetben a

logoptimális stratégiáknál analitikusan igazoltan nem rendelkezik egyetlen stratégia sem
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nagyobb tőkenövekedési rátával. Ismertettük, hogy a logoptimális portfólióvektorok

elvben és gyakorlatban a magfüggvényes eljárás használatával hogyan határozhatóak

meg. A következőkben a Wn,c>0(B)-t maximalizáló empirikus stratégia megalkotásához

terjesszük ki a 3.4. alfejezetben olvasottakat.

Egyszerű költséglevonásos módszer (EK). Ez az algoritmus a legegyszerűbb a

tranzakciós költséget figyelembevevő módszerek közül. Az eljárás minden kereskedési

nap előtt a költségek figyelembevétele nélkül meghatározza a logoptimális vagy

semi-logoptimális portfólióvektort az empirikus magfüggvényes módszerek segítségével.

Ez az algorimtus egyszerű, de nem hatékony, mert a költségeket a tőkeátrendezés során

a brókercég felszámolja, de a portfólió kialakítása során ezeket a befektető nem veszi

figyelembe, így a túlzott mértékű átcsoportosítás miatti költségek a haszon nagy részét

felemésztik. Az empirikus vizsgálatok azt mutatják, hogy az ezzel az eljárással elérhető

Wn,c>0 átlagos növekedési ráta az esetek egy részében negatív, vagyis a vagyon a

nagymértékű átrendezések miatt folyamatosan csökken.

Egylépéses optimalizáció (EO). A 3.4. alfejezetben bevezetett jelöléseket

alkalmazva módosítsuk az ott bevezetett modelleket. A magfüggvényes logoptimális

H(k,`) = {h(k,`)(·)} szakértők az n-edik kereskedési napot megelőzően a

h(k,`)(xn−11 ) = arg max
b∈∆d

∑
{i∈Jn}

ln 〈b , xi〉

portfóliót választják költségektől mentes esetben. Ezek alapján vezessünk be olyan szakér-

tőket, amelyek az n-edik napi portfólió-optimalizáció során figyelembe veszik az (n−1)-

edik napra választott portfóliót, azt, hogy az új portfólió mekkora tőkemozgatást, ezáltal

mekkora plusz költségeket eredményezne.

Mint arról korábban szóltunk, a fenti két kifejezés a logaritmikus feltételes várható

tőkenövekedés empirikus közelítése. Célunk, hogy az új szakértők olyan portfóliókat
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válasszanak, amelyek a következő napra várható tőkenövekedést – amely jelen esetben

az egyes részvényeken elért árfolyamnyereség és a fizetendő költség különbsége –

maximalizálják, úgy, hogy ismerik a piaci hozamvektorok múltbeli értékeit és a va-

gyonátrendezés járulékos költségeit a választandó portfólió függvényében.

Ezek alapján tranzakciós költséget figyelembe vevő empirikus

H(k,`)
c>0 = {h(k,`)

c>0 (·)} magfüggvényes logoptimális szakértőket definiálunk, ahol

bn = h(k,`)
c>0 (x

n−1
1 ) = arg max

b ′∈∆d

∑
{i∈Jn}

ln{w(bn−1, b ′, xi−1) 〈b ′ , xi〉} .

Egy empirikus egylépéses optimalizációt használó logoptimális BEO stratégia ezen

szakértők 3.4-ben ismertetett módon történő kombinációja. A módszer egylépéses abból

a szempontból, hogy nem a globális optimumot jelentő portfólió választására törekszik,

hanem csak a következő napon elérhető várható tőkenövekedést maximalizálja, a teljes

jövőbeni szekvenciára való optimalizálás helyett. Ezen választások csak a tranzakciós

költség nélküli esetben eredményeznek globális optimumot. Ez azt jelenti, hogy ez a

módszer csak közelíti az optimális Wn,c>0 növekedési rátát, de a következő fejezetben

publikált empirikus eredmények azt mutatják, hogy ez az eljárás is képes figyelemreméltó

teljesítmény elérésére. Megjegyezzük, hogy amennyiben a piaci háttérfolyamatról

feltehető, hogy rendelkezik az ún. Markov tulajdonsággal, létezik egy elvi megoldás,

amely alkalmas a globális optimumot jelentő portfóliók meghatározására (lásd Györfi és

Vajda, 2008).

Térjünk vissza a 3. fejezet empirikus vizsgálataihoz bevezetett gyakorlati

megfontolásokhoz, és újra vegyük górcső alá az ott tanulmányozott négy részvénypárt. A

következőkben azt fogjuk megvizsgálni, hogy a logoptimális stratégia empirikus változata

a fejezetben bemutatott matematikai eszközrendszert felhasználva miként képes áthidalni

a tranzakciós költség problémáját, és teljesítménye hogyan viszonyul a 3. fejezetben

tranzakciós költségektől mentes piacon vizsgált változatához képest.

Jelöljük az egyszerű költséglevonásos eljárást EK, az egylépéses optimalizációs
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Részvények Költség Teljesítmény

Iroquois legjobb rész. 8,92 0,15% BEK 1,37e+7

Kin Ark BKM 2,6e+10 BEO 6,83e+9

0,30% BEK 7,75e+3

BEO 7,33e+7

Com, Met, legjobb rész. 52,02 0,15% BEK 6,72e+0

Mei, Corp, BKM 1219 BEO 4,42e+2

0,30% BEK 6,11e-2

BEO 6,98e+1

Com, Met, legjobb rész. 52,02 0,15% BEK 1,08e+8

Kin Ark BKM 1,5e+11 BEO 1,41e+10

0,30% BEK 7,98e+4

BEO 1,39e+8

IBM legjobb rész. 13,36 0,15% BEK 6,72e-1

Coca-Cola BKM 52,2 BEO 1,19e+1

0,30% BEK 3,93e-2

BEO 1,04e+1

8. táblázat. Különböző stratégiákkal a NYSE részvénypárjaiba invesztálással elért

vagyongyarapodás tranzakciós költség figyelembevételével

módszert EO, a költségektől mentes körülmények között dolgozó stratégiákat pedig KM

indexszel.

A 8. táblázatban összefoglaltuk a tranzakciós költséggel, illetve anélkül dolgozó

logoptimális eljárások empirikus változatainak eredményeit a már megismert négy

részvénypáron. A táblázat második oszlopában referenciaként megtalálható a legjobb

részvény hozama, illetve a 3. fejezetben vizsgált költségektől mentes piacon
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tanulmányozott logoptimális stratégia teljesítménye, amit itt a megkülönböztethetőség

érdekében BKM jelölünk. Megjegyeznénk, hogy a legjobb részvény hozama kiváló

viszonyítási alap minden algoritmus teljesítményéhez, mivel egy részvény tartása esetén

nem történik tőkeátcsoportosítás, így semmilyen esetben sem merülnek fel tranzakciós

költségek. A szimulációk újra egy 5651 kereskedési napot átfogó időintervallumban

történtek.

A 9.,10.,11. és a 12. táblázatok az egyes szakértők és a teljes stratégia teljesítményeit

mutatják. Megfigyelhető, hogy a tranzakciós költségek milyen drasztikus mértékben

rontják le egyes szakértők teljesítményét, különösen a költségek nélkül is relatíve

alacsony hozammal bíró IBM / Coca-Cola pár esetén. Itt a költségek a haszon akkora

részét emésztenék fel, hogy nem lenne érdemes portfóliót kezelni. Meglepő, de vannak

esetek amikor az egylépéses optimalizációt használó szakértő teljesítménye felülmúlja a

költségmentes piacon dolgozó társáét (például : Iroquis / Kin Ark részvénypár, k = 1, ` =

= 10, c = 0.15%).



4.2 Magfüggvény alapú stratégiák tranzakciós költséggel 76

`/k 1 2 3 4 5 c/Módszer/Teljesítmény

1 3,6e+4 4,5e+0 1,3e+1 1,0e+2 8,6e+1

2 1,0e+5 1,3e+3 1,0e+2 4,5e+1 2,2e+1

3 8,3e+5 4,2e+4 2,7e+3 2,3e+2 1,7e+1

4 1,6e+6 1,6e+6 3,4e+3 2,2e+3 4,4e+2 c=0,15%

5 2,6e+6 8,0e+6 9,5e+3 3,9e+3 6,5e+1 Egyszerű költséglevonás

6 2,5e+6 2,0e+7 7,3e+4 1,1e+4 2,7e+2 S5651(BEK) = 1,37e+7

7 3,3e+6 1,5e+8 1,4e+5 7,6e+3 9,1e+2

8 7,6e+6 1,2e+8 4,2e+5 3,3e+5 2,1e+3

9 4,5e+6 1,3e+8 7,2e+6 4,5e+5 8,7e+3

10 8,0e+6 1,9e+8 2,0e+7 2,3e+5 2,1e+4

1 6,0e+6 1,1e+2 3,1e+1 1,7e+2 4,6e+1

2 6,9e+8 3,0e+4 3,0e+2 1,1e+2 5,0e+1

3 5,1e+9 1,8e+6 1,4e+4 6,2e+2 2,7e+1

4 3,4e+9 6,7e+7 5,4e+4 7,3e+3 1,9e+3 c=0,15%

5 2,8e+10 5,1e+8 2,2e+4 9,0e+3 8,5e+2 Egylépéses optimalizáció

6 5,7e+10 1,4e+9 7,5e+5 5,7e+3 3,2e+3 S5651(BEO) = 6,83e+9

7 4,0e+10 4,8e+9 2,4e+6 5,6e+4 3,8e+3

8 3,3e+10 5,7e+8 8,7e+6 1,7e+5 7,0e+3

9 3,7e+10 7,0e+8 5,6e+7 8,3e+6 4,2e+3

10 1,3e+11 6,6e+8 1,3e+8 2,3e+6 6,0e+4

1 9,4e+0 3,0e-3 9,7e-2 7,6e+0 2,6e+1

2 2,6e+1 5,6e-1 1,5e-1 4,0e-1 9,3e-1

3 2,2e+2 1,8e+1 2,4e+0 6,5e-1 2,0e-1

4 4,4e+2 7,3e+2 2,4e+0 3,0e+0 1,7e+0 c=0,30%

5 7,5e+2 3,0e+3 4,9e+0 3,3e+0 1,2e-1 Egyszerű költséglevonás

6 7,3e+2 8,8e+3 4,0e+1 7,9e+0 3,7e-1 S5651(BEK) = 7,75e+3

7 9,8e+2 8,1e+4 7,1e+1 4,7e+0 8,6e-1

8 2,3e+3 7,4e+4 2,1e+2 1,6e+2 1,5e+0

9 1,4e+3 7,8e+4 3,9e+3 1,9e+2 5,2e+0

10 2,6e+3 1,2e+5 1,1e+4 9,6e+1 8,8e+0

1 1,4e+5 4,1e+0 6,2e-1 1,7e+1 1,4e+1

2 6,0e+6 1,9e+2 2,0e+0 3,7e+0 2,6e+0

3 3,7e+6 2,6e+4 6,9e+1 1,0e+1 2,4e+0

4 5,3e+7 4,1e+5 7,4e+2 7,2e+1 1,3e+1 c=0,30%

5 1,7e+8 6,7e+6 4,5e+3 1,3e+2 2,3e+1 Egylépéses optimalizáció

6 1,4e+9 4,7e+6 3,6e+4 2,4e+1 8,3e+1 S5651(BEO) = 7,33e+7

7 4,3e+8 2,7e+7 5,8e+4 1,7e+2 1,5e+1

8 4,0e+8 2,8e+6 4,1e+4 9,1e+2 2,3e+1

9 5,0e+8 8,5e+6 1,2e+5 6,2e+3 1,9e+1

10 6,2e+8 9,3e+6 3,0e+4 6,4e+3 1,4e+2

9. táblázat. Az empirikus logoptimális szakértők teljesítményei az Iroquis / Kin Ark

részvénypárt vizsgálva tranzakciós költség figyelembevételével
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`/k 1 2 3 4 5 c/Módszer/Teljesítmény

1 5,7e-2 5,7e-2 7,7e-1 1,6e+0 2,5e+0

2 3,6e-2 5,0e-1 5,7e-2 1,3e-1 1,8e-1

3 4,3e-1 2,2e+0 6,4e-1 1,5e-1 6,1e-1

4 1,7e+0 8,6e+0 1,2e+0 7,1e-1 6,1e-1 c=0,15%

5 1,5e+0 7,6e+0 5,1e+0 8,8e-1 1,9e+0 Egyszerű költséglevonás

6 1,7e+0 2,5e+0 9,0e+0 1,0e+0 4,2e+0 S5651(BEK) = 6,72e+0

7 2,5e+0 1,0e+1 5,4e+0 2,3e+0 9,9e+0

8 2,4e+0 1,0e+1 4,3e+0 1,7e+1 9,3e+0

9 6,6e-1 8,4e+0 7,9e+0 8,5e+0 2,3e+1

10 1,4e+0 1,4e+1 3,8e+1 2,7e+1 7,5e+1

1 8,8e+0 3,5e+0 1,1e+1 3,7e+0 7,0e+0

2 4,0e+1 7,9e+1 2,9e+0 3,7e+0 1,6e+0

3 8,4e+1 2,5e+2 2,6e+1 1,2e+1 1,2e+1

4 3,5e+1 8,2e+2 1,3e+2 2,8e+1 9,3e+0 c=0,15%

5 8,0e+1 4,8e+3 1,5e+2 1,0e+2 3,6e+2 Egylépéses optimalizáció

6 5,9e+1 1,9e+3 1,6e+2 1,9e+2 5,0e+2 S5651(BEO) = 4,42e+2

7 6,9e+1 3,7e+3 1,8e+2 1,5e+2 2,0e+2

8 8,6e+1 3,4e+3 9,3e+1 2,4e+2 5,9e+1

9 3,3e+1 1,7e+3 6,2e+1 1,4e+2 1,8e+2

10 8,6e+1 1,5e+3 2,3e+2 3,3e+1 5,7e+1

1 4,2e-5 3,9e-5 1,0e-3 7,9e-3 5,6e-2

2 2,9e-5 4,8e-4 4,1e-5 1,5e-4 5,1e-4

3 3,9e-4 3,2e-3 5,6e-4 1,1e-4 1,3e-3

4 2,7e-3 1,5e-2 1,4e-3 7,2e-4 1,5e-3 c=0,30%

5 2,8e-3 1,6e-2 9,5e-3 1,7e-3 7,9e-3 Egyszerű költséglevonás

6 3,6e-3 6,7e-3 2,7e-2 3,4e-3 2,8e-2 S5651(BEK) = 6,11e−2

7 6,7e-3 3,2e-2 2,4e-2 1,0e-2 7,5e-2

8 7,4e-3 3,9e-2 2,1e-2 1,1e-1 1,0e-1

9 2,3e-3 3,5e-2 4,8e-2 6,8e-2 3,2e-1

10 5,5e-3 7,3e-2 3,1e-1 2,6e-1 1,3e+0

1 6,1e+0 8,5e-1 1,1e+0 2,5e-1 1,2e+0

2 1,2e+1 5,9e+0 1,1e+0 1,9e-1 1,1e-1

3 2,3e+1 1,1e+2 4,8e+0 2,1e+0 2,6e-1

4 2,0e+1 4,1e+2 5,1e+0 9,9e-1 4,2e+0 c=0,30%

5 6,2e+1 2,4e+2 1,1e+1 2,4e+1 9,0e+1 Egylépéses optimalizáció

6 5,3e+1 1,7e+2 2,7e+1 3,8e+1 1,9e+1 S5651(BEO) = 6,98e+1

7 6,5e+1 2,7e+2 2,2e+2 8,3e+0 2,2e+1

8 5,5e+1 2,1e+2 4,1e+1 9,3e+0 7,9e+0

9 2,7e+1 8,5e+2 4,0e+1 1,0e+1 4,6e+0

10 3,3e+1 1,7e+2 6,2e+1 3,1e+1 2,1e+0

10. táblázat. Az empirikus logoptimális szakértők teljesítményei a

Com, Metals / Mei, Corp, részvénypárt vizsgálva tranzakciós költség figyelembevételével
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`/k 1 2 3 4 5 c/Módszer/Teljesítmény

1 1,5e+5 1,3e+4 3,7e+2 2,0e+2 1,7e+2

2 9,2e+5 5,9e+5 6,8e+3 2,6e+3 4,7e+2

3 4,8e+5 2,9e+7 1,7e+5 4,1e+4 9,1e+2

4 6,0e+6 1,6e+7 3,9e+6 3,1e+5 9,2e+2 c=0,15%

5 8,3e+6 2,8e+7 5,0e+6 1,2e+5 3,2e+4 Egyszerű költséglevonás

6 3,6e+6 1,5e+8 3,2e+7 2,4e+5 1,1e+5 S5651(BEK) = 1,08e+8

7 4,9e+6 2,3e+8 2,2e+8 2,6e+6 3,5e+5

8 5,7e+6 1,3e+9 2,6e+8 3,3e+6 4,7e+5

9 5,9e+6 8,7e+8 6,3e+8 4,3e+6 4,0e+5

10 6,8e+6 1,1e+9 4,4e+8 1,4e+7 3,8e+6

1 4,5e+7 3,6e+5 1,8e+3 3,3e+2 2,4e+2

2 4,9e+9 1,2e+7 2,9e+4 2,4e+3 5,0e+2

3 9,8e+9 4,1e+8 1,9e+6 3,6e+4 3,3e+3

4 3,7e+10 7,7e+8 7,2e+6 1,3e+6 2,7e+3 c=0,15%

5 5,5e+10 1,5e+9 2,8e+7 1,9e+6 4,1e+4 Egylépéses optimalizáció

6 3,1e+10 7,9e+9 3,6e+7 3,2e+6 2,6e+5 S5651(BEO) = 1,41e+10

7 4,9e+10 1,4e+10 2,2e+8 1,9e+7 1,1e+6

8 6,2e+10 8,2e+10 1,6e+9 5,1e+6 1,4e+6

9 9,5e+10 1,0e+11 4,8e+9 2,4e+6 6,0e+5

10 1,1e+11 3,1e+10 1,2e+9 3,5e+6 2,0e+6

1 3,3e+1 8,7e+0 1,1e+0 4,1e+0 1,8e+1

2 2,1e+2 2,8e+2 7,1e+0 8,9e+0 5,7e+0

3 1,5e+2 1,2e+4 1,3e+2 6,4e+1 3,6e+0

4 2,1e+3 6,4e+3 3,3e+3 3,5e+2 2,2e+0 c=0,30%

5 3,2e+3 1,4e+4 4,3e+3 1,1e+2 4,6e+1 Egyszerű költséglevonás

6 1,4e+3 8,5e+4 2,5e+4 1,7e+2 1,4e+2 S5651(BEK) = 7,98e+4

7 2,1e+3 1,4e+5 1,7e+5 1,9e+3 3,9e+2

8 2,3e+3 8,4e+5 2,4e+5 2,3e+3 4,8e+2

9 2,4e+3 6,2e+5 5,8e+5 2,9e+3 4,1e+2

10 2,8e+3 7,6e+5 4,4e+5 1,1e+4 3,4e+3

1 6,8e+5 6,3e+3 3,0e+1 2,2e+1 3,2e+1

2 2,6e+7 2,9e+5 1,7e+2 1,4e+1 1,1e+1

3 5,0e+7 5,9e+6 1,8e+4 9,1e+1 7,7e+1

4 2,0e+8 3,3e+7 4,0e+4 7,9e+3 2,1e+1 c=0,30%

5 7,0e+8 1,7e+7 3,6e+5 3,4e+4 9,9e+2 Egylépéses optimalizáció

6 5,2e+8 7,3e+7 4,8e+5 2,2e+5 1,4e+3 S5651(BEO) = 1,39e+8

7 5,6e+8 1,4e+8 6,2e+6 3,2e+5 4,7e+3

8 9,1e+8 4,2e+8 6,4e+6 3,2e+5 3,6e+4

9 1,4e+9 6,6e+8 1,7e+7 1,7e+5 4,4e+3

10 9,6e+8 2,4e+8 9,9e+6 7,3e+5 1,6e+4

11. táblázat. Az empirikus logoptimális szakértők teljesítményei a Com, Metals / Kin Ark

részvénypárt vizsgálva tranzakciós költség figyelembevételével
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`/k 1 2 3 4 5 c/Módszer/Teljesítmény

1 1,1e-1 6,7e-2 5,7e-2 5,1e-2 5,9e-2

2 1,8e-1 2,3e-1 1,2e-1 1,3e-1 7,2e-2

3 3,7e-1 1,6e-1 2,2e-1 1,7e-1 1,7e-1

4 2,8e-1 2,9e-1 3,6e-1 4,0e-1 2,2e-1 c=0,15%

5 3,7e-1 3,9e-1 6,0e-1 4,0e-1 4,6e-1 Egyszerű költséglevonás

6 3,9e-1 4,6e-1 3,7e-1 8,9e-1 7,3e-1 S5651(BEK) = 6,72e−1

7 6,2e-1 7,3e-1 8,6e-1 1,2e+0 1,0e+0

8 7,3e-1 8,5e-1 1,1e+0 1,7e+0 1,1e+0

9 7,7e-1 1,3e+0 1,6e+0 1,8e+0 1,7e+0

10 6,2e-1 1,9e+0 1,9e+0 1,6e+0 1,8e+0

1 1,2e+1 1,1e+1 3,7e+0 6,8e+0 2,1e+0

2 1,6e+1 1,4e+1 6,3e+0 7,3e+0 1,1e+1

3 1,2e+1 1,2e+1 7,6e+0 1,4e+1 6,8e+0

4 8,6e+0 1,2e+1 8,1e+0 1,2e+1 7,5e+0 c=0,15%

5 1,2e+1 1,2e+1 1,3e+1 1,4e+1 8,4e+0 Egylépéses optimalizáció

6 5,5e+0 1,2e+1 1,9e+1 8,2e+0 9,3e+0 S5651(BEO) = 1,19e+1

7 1,5e+1 1,2e+1 6,6e+0 1,8e+1 9,1e+0

8 9,4e+0 2,0e+1 1,1e+1 1,8e+1 1,2e+1

9 6,7e+0 2,1e+1 2,0e+1 2,1e+1 9,4e+0

10 9,4e+0 1,8e+1 1,4e+1 2,3e+1 1,8e+1

1 7,1e-5 4,3e-5 7,8e-5 6,0e-5 8,4e-5

2 2,7e-4 4,6e-4 5,4e-4 4,7e-4 1,7e-4

3 9,3e-4 5,6e-4 1,4e-3 1,1e-3 7,6e-4

4 8,5e-4 1,3e-3 2,7e-3 3,0e-3 1,4e-3 c=0,30%

5 1,3e-3 2,6e-3 5,3e-3 4,4e-3 4,5e-3 Egyszerű költséglevonás

6 1,8e-3 4,4e-3 5,3e-3 1,8e-2 1,5e-2 S5651(BEK) = 3,93e−2

7 3,4e-3 1,0e-2 2,1e-2 4,4e-2 5,4e-2

8 5,6e-3 1,7e-2 4,7e-2 1,1e-1 1,0e-1

9 6,8e-3 4,2e-2 1,1e-1 2,1e-1 2,2e-1

10 6,2e-3 9,3e-2 1,9e-1 2,8e-1 3,1e-1

1 1,6e+1 7,3e+0 2,8e+0 3,0e+0 1,8e+0

2 8,9e+0 6,0e+0 7,3e+0 3,3e+0 1,7e+1

3 1,2e+1 6,6e+0 1,1e+1 7,7e+0 6,4e+0

4 1,2e+1 1,1e+1 8,6e+0 7,2e+0 1,3e+1 c=0,30%

5 6,7e+0 1,2e+1 1,0e+1 9,8e+0 1,2e+1 Egylépéses optimalizáció

6 1,1e+1 1,4e+1 1,3e+1 1,3e+1 1,3e+1 S5651(BEO) = 1,04e+1

7 1,2e+1 1,2e+1 7,3e+0 1,8e+1 1,3e+1

8 9,0e+0 1,4e+1 1,4e+1 9,3e+0 1,2e+1

9 1,2e+1 1,3e+1 1,0e+1 1,3e+1 1,2e+1

10 1,5e+1 1,1e+1 1,0e+1 1,2e+1 1,1e+1

12. táblázat. Az empirikus logoptimális szakértők teljesítményei a IBM / Coca-Cola

részvénypárt vizsgálva tranzakciós költség figyelembevételével
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5. Egyensúlyi modellezés

A fejezetben célunk az empirikus logoptimális stratégia egyensúlyi modellekkel való

tesztelése. Mivel a szakirodalom a korábbiakban a logoptimális stratégiák teljesítményét

nem vizsgálta a pénzügyekben használatos egyensúlyi modelleket alkalmazva, eddig nem

született válasz arra a kérdésre, hogy ezen stratégiák valóban képesek-e a kockázati

szintjükön elvárt hozam feletti abnormális hozamot produkálni. A korábbi vizsgálatok

összehasonlító jellegűek voltak, a logoptimális stratégiák teljesítményét más eljárások

eredményeivel vetették össze, esetleg a legjobban teljesítő részvény hozamával. A

fejezetben azt a feltételezésünket vizsgáljuk, hogy a bemutatott stratégia képes a főbb

egyensúlyi modellek szerint (legalábbis a legnagyobb magyarázó erővel bírók szerint)

szignifikáns, pozitív abnormális hozamot elérni a vizsgált periódusban. A fejezetben saját

eredményeinket ismertetjük (lásd Ormos és Urbán, 2011 és Ormos, Urbán és Zoltán,

2009).

Az elemzéshez a korábbi mérésektől eltérően nem a klasszikus benchmark adatbázist

használjuk, hanem egy újabb és a pénzügyi szakirodalomban elfogadott adatsort, a Dow

Jones Industrial Average (Dow Jones 30) indexet alkotó részvények adatait. Nagyobb

adatbázis alkalmazása az empirikus stratégia magas számításigénye miatt a vizsgálatot

már nehézkessé tenné.

Az elemzéshez négy egyensúlyi modellt használunk: a CAPM modellt (lásd Treynor,

1962, Sharpe, 1964, Lintner, 1965, Mossin, 1966), a Fama és French (1992,1993) által

kidolgozott 3-faktor modellelt, majd a CAPM-et és a 3-faktor modellt kiegészítjük a

momentum faktorral is (lásd Carhart, 1997), de ez sem nyújtott kielégítő magyarázatot

a mért abnormális pozitív hozamokra. A teszteredmények alátámasztják, hogy a javasolt

módszerek képesek megtalálni és hatékonyan kiaknázni a részvényárak közötti rejtett és

bonyolult összefüggéseket.

A logoptimális portfólió-stratégia teljesítményének értékelését az egyensúlyi
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modellezésen túl kibővítjük, és megvizsgáljuk egy passzív, buy-and-hold stratégia

teljesítményét is, amely ugyanazokból a részvényekből alkotja meg a portfólióját,

amelyekre a logoptimális stratégia is épül. Az előbbi stratégia előnye, hogy mivel a

portfólión a vizsgálat közben nem hajt végre újrasúlyozást, nem emészt fel tranzakciós

költségeket. A hatékony portfóliók elmélete alapján (lásd Fama, 1965,1991) egy passzív

portfólió tartása a megfelelő választás a piacról háttér információkkal nem rendelkező

befektető számára, ezért ezen passzív portfólió teljesítménye jó viszonyítási alapnak tűnik.

Megjegyezzük ugyanakkor, hogy míg az egyensúlyi modellek abnormális hozamokat

leíró paramétere a portfóliók teljesítményének értékelésekor implicit figyelembe veszi a

kockázatot, a logoptimális, aktív stratégia és a passzív portfólió hozamainak egyszerű

összehasonlítása során ez nem történik meg, így ez az összehasonlítás inkább csak árnyalja

az egyensúlyi modellezés eredményeit, mintsem bizonyítékul szolgálna az általunk

bevezetett stratégia létjogosultságára. A portfóliók konstrukciójáról később részletesen

szólunk.

5.1. Módszertan

A bemutatott logoptimális módszer empirikus tesztelésére a Dow Jones Ipari Átlag (Dow

Jones Industrial Average, DJIA) komponenseinek hozamadatait használtuk fel egy 15

év hosszú időintervallum figyelembevételével. Az elemzésbe bevont részvények 1991

január és 2008 december között alkották az Ipari Átlagot, míg a vizsgálati intervallum

1991 januárjától 2005 decemberéig tart. Az elemzéseket három adathalmazon végeztük

el : (i) a DJIA indexet 2005 decemberében alkotó részvények halmazán; (ii) az indexet

1991 januárjában alkotó részvények halmazán, valamint (iii) mindig az index aktuális

komponenseit tartalmazó részvényhalmazon. A vizsgálat úgy lett felépítve, hogy a

logoptimális portfólió, illetve a passzívan kezelt benchmark portfólió mindig az adott

részvényhalmaz hozamadatait használja, azaz minden halmaznak megfeleltethető egy



5.1 Módszertan 82

logoptimális, illetve egy passzív portfólió is. Ennek értelmében az egyensúlyi modellezés

is három részre oszlik, és mind a három részvényhalmazon elvégezzük a stratégiák

teljesítményének értékelését.

A hozamadatok a CRSP (The Center for Research in Security Prices) adatbázisból16

kerültek kinyerésre. Az egyensúlyi modellezéshez szükséges kockázat mentes hozamrátát

az 1 hónapos lejáratú amerikai kincstárjegy (U.S. Treasury bill) hozamaként mérjük,

és szintén a CRSP adatbázisból töltjük le. A piaci portfólió értékének mérésére

a CRSP adatbázisában elérhető piaci kapitalizációval súlyozott, osztalékkal korrigált

hozamindexet (VWRETD)17 alkalmazzuk, amely a New York Stock Exchange (NYSE),

American Stock Exchange (AMEX) és NASDAQ részvények hozamai alapján kerül

meghatározásra. A tranzakciós költséget c = 0.1%-ban állapítottuk meg, amely egy valós

piaci ár az Európából amerikai piacon végrehajtott műveletek esetén18. Feltesszük, hogy

a felhasznált tőke mérete miatt nincs fix költségtényező. Az előző fejezet eredményei

alapján a költségek kezelésénél az egylépéses optimalizáció módszerét választottuk. A

logoptimális stratégia teljesítményét 10 darab szakértő teljesítményének kombinációjaként

határozzuk meg. A sugár választása a

r2k,l = 0,0001 ·d ·`

formula alapján történik. Mivel jelen fejezetben a célunk nem a sugárválasztás

minőségének a tesztelése, az egyszerűsítés végett k ≡ 1 választással élünk, amely az

elemzésbe bevont részvények számának nagysága miatt a tesztelést is megvalósíthatóvá

tette. A szakértők között a tőkét egyenletes eloszlás szerint osztjuk szét, azaz q` = 1
10

,

minden ` esetén.

A bemutatott vizsgálatban egy elméletileg végtelen időhorizontú befektetést

feltételezünk, míg a vizsgált időszak 15 évet foglal magában. A stratégiánk napi
16http://www.crsp.com
17value weighted return including distributions
18például : http://www.saxobank.com
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újrasúlyozást tesz lehetővé és a vizsgált kereskedési napok száma meghaladja a 3700-

at, ezért a stratégia közel úgy viselkedik mintha az időhorizont valójában végtelen hosszú

lenne.

5.2. Egyensúlyi modellek

Az egyensúlyi modellek alapján becslést adhatunk egy értékpapír vagy portfólió várható

hozamára, amely a befektetés kockázati paramétereinek függvényében határozható meg.

Hatékony piacokat feltételezve a portfólió várható hozama csak az egyensúlyi modell

által becsült érték lehet, az átlagos hozama csak az egyensúlyi értékhez tarthat. A

következőkben felépítünk négy egyensúlyi regressziós modellt, majd megvizsgáljuk, hogy

a felhasznált kockázati paraméterek segítségével milyen mértékben magyarázhatóak a

logoptimális stratégia hozamai. A vizsgálatban a 15 éves periódus során szimuláljuk

a logoptimális stratégia napi kereskedését és a megfigyelt napi hozamok alapján

180 darab havi hozamadatot képzünk, majd szóródásukat az egyensúlyi modellekkel

magyarázzuk. A havi hozamadatok használata lehetővé teszi, hogy az egyensúlyi,

lineáris regressziós modell felépítésekor az adatok közti nemkívánt auto-korreleációt

és a heteroszkedaszticitást kiküszöböljük, valamint a regressziós hibatagok kívánt

tulajdonságait, a független, 0 várható értékű normális eloszlást elérjük.

Az egyensúlyi modellek meghatározásához a szakirodalom által általánosan elfogadott

kockázati tényezőket alkalmazzuk. Felépítésre kerül egy klasszikus CAPM modell, egy

Fama-French féle 3-faktor modell (Fama és French, 1993), egy momentum faktorral

kiegészített CAPM és egy Carhart által bevezetett 4-faktor modell (Carhart, 1997). A

logoptimális stratégia kockázati prémiumát ezek alapján a következő módokon becsüljük:

rtl−r
t
f = αl+βl(rtm−rtf)+εtl (26)

rtl−r
t
f = αl+βl(rtm−rtf)+momlMOMt+εtl (27)
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rtl−r
t
f = αl+βl(rtm−rtf)+slSMBt+hlHMLt+εtl (28)

rtl−r
t
f = αl+βl(rtm−rtf)+slSMBt+hlHMLt+momlMOMt+εtl, (29)

ahol t index az időt, rf pedig a kockázatmentes kamatlábat jelöli, (rtm − rtf)

a piaci kockázati prémium, ε becslési hibatag. SMB a kis19 és nagy piaci

kapitalizációjú vállalatok részvényeinek átlagos hozamkülönbségét, HML a magas és

alacsony könyv szerinti érték/piaci érték aránnyal bíró vállalatok részvényeinek átlagos

hozamkülönbségét20, MOM pedig a momentum faktort jelöli. A momentum faktor a

részvény hozamok magyarázatánál azt az empirikus megfigyelést használja fel, hogy a

közelmúltban a piaci átlag fölött teljesítő részvények nagyobb valószínűséggel teljesítenek

a következő időszakban is az átlag felett (lásd Jegadeesh és Titman, 1993). Az α, β,

s, h és mom a faktorokhoz tartozó elméleti együtthatók, amelyek többváltozós lineáris

regressziós modellel kerülnek becslésre (26), (27), (28) és (29) alapján a legkisebb

négyzetek módszerével. Ha a tőkepiac hatékony és a modell jó leíró képességű, feltehető

az α = 0 feltétel minden értékpapír, illetve befektetés esetén. Amennyiben ez nem teljesül,

a felderített anomáliát kihasználva lehetőség nyílik abnormális hozam realizálására.

A 4 kockázati faktor értékei Kenneth French adatbázisából21 származnak és

transzformáció nélkül kerültek felhasználásra. Fama és French a következő bekezdésben

ismertetett módszertan alapján határozták meg ezen tényezőket.

A (rtm−rtf) piaci kockázati prémium tőkepiaci kapitalizációval súlyozott, osztalékkal

korrigált hozamindex értékének és az 1 hónapos U.S. Treasury bill hozamának t-edik

hónapban mért különbsége. Az SMBt és HMLt faktorok meghatározásához az NYSE,

AMEX és NASDAQ részvények 6 faktorportfólióba lettek sorolva, a piaci kapitalizáció

és a könyv szerinti érték/piaci érték (B/M)22 hányados alapján. A kapitalizáció alapján

19A kiscég effektus részletes leírását lásd Banz (1981).
20Az effektus részletes leírását lásd Basu (1977), Reinganum (1981).
21http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html
22book-to-market equity, könyv szerinti és piaci értéken mért sajáttőke hányada
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a részvények (a későbbi hivatkozhatóság érdekében zárójelben feltüntetjük az angol

jelölést) nagy (big) és kis (small) kapitalizációjú csoportokba kerülnek besorolásra,

a csoportosítást az összes részvény kapitalizációjának mediánja mentén elvégezve. A

B/M hányados alapján a részvények 3 csoportba kerülnek, ahol a csoportbontások a

részvények B/M hányadosának 70. és 30. percentilise mentén magas (value), közepes

(neutral) és alacsony (growth) B/M értékű kategóriákba esnek. Azon papírokat, amelyek

a fundamentumaik alapján relatív alacsony áron forognak, szokás „value stock"-ként

említeni. Ezen csoportba az elemzők tipikusan a magas B/M, vagy alacsony P/E23, P/B24

rátájú részvényeket sorolják. Alacsony B/M, vagy magas P/E, P/B esetén a részvény

árába beépült bevétel növekedési várakozások miatt, a részvényeket „growth stock"-

ként említhetjük. Megjegyezzük, hogy a felsoroltakon kívül egyéb mutatók alapján is

besorolhatóak a részvények az említett kategóriákba. A kapitalizáció és a B/M alapján

képzett csoportok metszete meghatározza a 6 faktorportfóliót. Egy portfólió hozama az

őt alkotó részvények hozamainak kapitalizáció szerint súlyozott átlaga. Az SMBt érték,

a 3 kis kapitalizációjú és a 3 nagy kapitalizációjú faktorportfólió átlagos hozamának

különbsége a t-edik hónap folyamán, formálisan:

SMBt =
1

3
(Small Valuet+Small Neutralt+Small Growtht)

−
1

3
(Big Valuet+Big Neutralt+Big Growtht) . (30)

A HMLt faktor t-edik havi értéke a magas és az alacsony B/M rátájú faktorportfóliók

átlagos hozamainak különbsége a vizsgált hónapban (a közepes B/M értékű portfóliók

nem vesznek részt a számításban), formálisan:

HMLt =
1

2
(Small Valuet+Big Valuet)

−
1

2
(Small Growtht+Big Growtht) . (31)

23price-to-earnings ratio, árfolyam-nyereség hányados
24price-to-book ratio, árfolyam-könyv szerinti érték hányados
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A MOMt momentum faktor számításához szintén 6 faktorportfóliót alakítottak ki a

szerzők. A piaci kapitalizáció alapján a részvényeket a fent ismertetett módon 2 csoportba

sorolták. Az előző esettől eltérően, a másik csoportosítás a részvényeket a t-edik

hónapot megelőző 1 év hozama alapján rendezi 3 csoportba, a részvények korábbi évi

hozamainak 70. és 30. percentilise mentén magas (high), közepes (medium) és alacsony

(low) hozamú portfóliókba.MOMt kalkulálásakor ezen csoportok metszeteként előálló 6

faktorportfólióból 4 kerül felhasználásra.MOMt a t-edik hónapot megelőző év magas és

alacsony hozamú portfólióinak átlagos hozamkülönbsége, formálisan:

MOMt =
1

2
(Small Hight+Big Hight)

−
1

2
(Small Lowt+Big Lowt) . (32)

Az empirikus vizsgálatok azt mutatják, hogy a részvények árai nagyon ritkán egyeznek

meg az egyensúlyi árral, ezért érdemes megemlíteni, hogy léteznek olyan modellek,

amelyek nem magát az egyensúlyt, hanem az egyensúly közeli állapotokat vizsgálják (lásd

Treynor és Black, 1973 és Lo, 2004). Ezek a modellek még a gyakorlati kereskedésre

nem használhatóak, ellenben azokkal az aktív portfólió-kezelési stratégiákkal, melyek az

egyensúlyi modellekből alakultak ki. Ezek a módszerek feltételezik, hogy a tőkepiac csak

majdnem hatékony, így többlethozam érhető el bizonyos esetekben. Észrevehetjük, hogy

ez egy önmagába mutató jóslat, hiszen amennyiben nem lennének olyan befektetők akik

küzdenének a többlethozamokért, akkor az árfolyamok elszakadnának a valós értékektől,

így az egyensúly soha nem állna be. Viszont ha az egyensúly nem áll be, akkor valóban

érdemes aktív portfólió-kezelési stratégiákat folytatni. A dilemmát részletesen elemezte

Grossman és Stiglitz (1980).

A dolgozatban nem foglalkozunk, de említést érdemelnek az elsősorban a CAPM

modell hiányosságai miatt kifejlesztett alternatív modellek. Mivel a gyakorlatban a

klasszikus CAPM nem tudott teljesen megfelelni az elvárásoknak, főleg a szigorú

peremfeltételei miatt, azért több továbbfejlesztett modell is kialakult. Így fejlődött ki a
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zéró-béta-modell, amelyet Black (1972) dolgozott ki arra az esetre, ha a befektető nem

tud a kockázatmentes kamatláb mellett korlátlanul hitelt felvenni. Megmutatta, hogy a

módosított modell, eme lazább feltételek mellett is működőképes. A tőkepiaci anomáliák

tanulmányozása során egyre több specifikus tényező került napvilágra, amelyek az

árfolyamokra hatással vannak. Ezekből a tényezőkből alakultak ki a többfaktor modellek,

amelyek a fent bemutatott módon már nem csak egy β paraméterrel dolgoznak, hanem új

változókat is bevonnak az egyensúlyi modellbe. A CAPM jelen dolgozatban részletesen

nem bemutatott, de szintén fontos alternatívája többek között a Robert Merton (1973)

nevéhez fűződő intertemporális CAPM (ICAPM), mely az életpálya mentén felmerülő

fogyasztási igények kockázatait is figyelembe veszi. Meg kell még említenünk az arbitrált

árfolyamok elméletét (APT), amely a CAPM szigorú peremfeltételeinek elhagyásával is

képes levezetni az értékpapír-piaci egyenest, feltételezve, hogy az arbitrázslehetőségek

azonnal az egyensúlyi árfolyamhoz igazítják a részvények árát (lásd Ross, 1976a,1976b,

Roll és Ross, 1980). Természetesen az APT-nek is léteznek többfaktoros modelljei, de ezek

nem képesek a különböző faktorok kockázati prémiumait elkülöníteni, míg az ICAPM

igen.

Az egyensúlyi modellek vizsgálatával a célunk annak elemzése, hogy az empirikus

logoptimális stratégia kockázati prémiumai megmagyarázhatóak-e a klasszikus kockázati

tényezőkön keresztül, a stratégia hozama megegyezik-e egy vele azonos kockázatú

befektetéstől elvárható hozammal, vagy képes szignifikánsan felülmúlni azt. A

következő vizsgálat során tehát arra a kérdésre keressük a választ, hogy a bemutatott

logoptimális stratégiák valójában rendelkeznek-e a tradicionális módszereken túlmutató

tulajdonságokkal.
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5.3. Empirikus eredmények

5.3.1. Az Ipari Átlagot 2005 decemberében alkotó részvényekből összeállított

portfóliók

Ebben a bekezdésben azokat a portfóliókat vizsgáljuk, amelyek részvényei 2005

decemberében voltak a DJIA index komponensei. Mivel a vizsgált időszak 1991

januárjában kezdődött, ez az elemzés nem mentes az ún. túlélési torzítástól (survivorship

bias), mivel a vizsgálatkor már tudjuk, hogy olyan részvényeket vizsgálunk, amelyek

még 2005-ben is léteztek, amely információ 1991-ben eredetileg még nem volt ismert

a befektetők számára. Mivel a részvények megszűnésének, illetve az indexből való

kikerülésének gyakori oka a vállalat csődje, vagy jelentős piaci kapitalizáció vesztése, az

az elvárásunk, hogy ezek a portfóliók magasabb hozammal rendelkeznek, mint az 1991-

ben az indexet alkotó részvényekből létrehozott befektetések, mivel ebben az esetben

fennállt a vállalat csődjének, vagy kapitalizáció vesztésének esélye. Ahogy a fejezet

későbbi részében látni fogjuk az eredmények tükrözik a várakozásokat.

A logoptimális portfólió teljesítményének árnyaltabb elemzése érdekében létrehozunk

egy passzívan kezelt portfóliót is, amely az aktívan kezelt logoptimális portfólió passzív

alternatívája, ezért ez utóbbi működését nem terhelik tranzakciós költségek. Mivel az

Ipari Átlag nem egy ún. total-return index –amely figyelembeveszi az osztalék fizetésből

származó hozamokat– az eredeti index nem használható benchmarkként, hanem egy új

index létrehozása szűkséges, amely az osztalékból származó hozamokat is figyelembe

veszi, ahogy ezt megtettük a logoptimális portfólió esetén is. Egy olyan passzívan kezelt

portfóliót hoztunk létre benchmarkként, amely a DJIA index módszertanát alapul véve

a részvényeket az 1991 januári ár alapján súlyozza a portfólióban. A passzív portfólió

által produkált vagyon a részvények értékének súlyozott átlagaként kerül kiszámításra, az

osztalékokat az osztalékfizető vállalat részvényébe történő visszaforgatását feltételezve. A

kezdeti súlyozás után a portfólióban elfoglalt súlyokat tehát a részvények értékváltozása
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és az osztalék fizetések befolyásolják, „kézi” újrasúlyozás nem történik. Az osztalék

visszaforgatását költség mentesnek tekintjük. A logoptimális stratégia egy dinamikus,

önfinanszírozó, és rövidre eladás (short sale) mentes befektetést végez a 3. fejezetben

leírtak alapján.

A 13. táblázatban a legelterjedtebb egyensúlyi modellek paramétereit és a kapcsolódó

teszt statisztikák értékeit láthatjuk. A lineáris regresszióval becsült együtthatókat kalap

jelöléssel különböztetjük meg az elméleti értéküktől. Az R2 determinációs együtthatók

0,55 körüli értéke arra utal, hogy az egyensúlyi modellek nem képesek kielégítően

magyarázni a logoptimális stratégia hozamainak szóródását, habár az F-statisztikák

szignifkáns értéke alapján nem tudjuk elvetni, hogy a bemutatott modellek relevánsak.

A passzív stratégiához tartozó magasabb R2 értékek (0,78 felett vannak minden esetben)

arra utalnak, hogy az egyensúlyi modellek lényegesen nagyobb magyarázó erővel bírnak

a passzívan kezelt portfólió kockázati prémiumainak magyarázata esetén. Mivel az

egyensúlyi modellek által használt piaci portfólió szintén egy passzívan kezelt portfólió –

amely az amerikai részvények jelentős részét tartalmazza– nem meglepő, hogy egy másik,

nagy kapitalizációjú részvényeket tartalmazó passzív befektetés hozamait pontosabban

magyarázza, mint az aktívan kezelt logoptimális portfólió hozamait, amely esetenként a

teljes rendelkezésre álló tőkét csak egy részvénybe fekteti. Mivel β̂ a (rtm − rtf) piaci

kockázati prémium együtthatója, 1 közeli értéke azt jelenti, hogy vizsgált kockázati

prémiumok –ceteris paribus– átlagosan a piaccal együtt mozognak.

Ez a tény nem meglepő, amennyiben figyelembe vesszük, hogy a portfóliókat a

Dow Jones Industrial Average indexének utóbbi évekbeli komponensei alkotják, amelyek

jelentős része a vizsgált periódus egészében nagy kapitalizációval rendelkezett (large-

cap). A momentum faktorok esetén az esetek nagy részében enyhén negatív, szignifikáns

m̂ együttható értékeket mérünk, amely alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a

logoptimális és kisebb mértékben a passzív stratégia hozamai átlagosan az elmúlt egy
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CAPM

Logopt Passzív α̂L α̂P β̂L β̂P ŝL ŝP ĥL ĥP m̂L m̂P

R2 0,55 0,78 Koeff 0,55 0,25 1,09 1,05

F-stat 214,4 631,5 t-stat 1,77 1,42 14,64 25,13

p-val 0,00 0,00 p-val 0,08 0,16 0,00 0,00

kor.R2 0,54 0,78

CAPM+MOM

Logopt Passzív α̂L α̂P β̂L β̂P ŝL ŝP ĥL ĥP m̂L m̂P

R2 0,56 0,79 Koeff 0,69 0,33 1,07 1,04 -0,13 -0,08

F-stat 111,5 325,0 t-stat 2,18 1,85 14,18 24,61 -2,12 -2,20

p-val 0,00 0,00 p-val 0,03 0,07 0,00 0,00 0,04 0,03

kor.R2 0,55 0,78

3-FAKTOR MODELL

Logopt Passzív α̂L α̂P β̂L β̂P ŝL ŝP ĥL ĥP m̂L m̂P

R2 0,56 0,84 Koeff 0,67 0,47 1,07 1,03 -0,17 -0,36 -0,11 -0,21

F-stat 73,2 306,1 t-stat 2,05 2,98 12,36 24,33 -1,84 -8,03 -1,00 -3,84

p-val 0,00 0,00 p-val 0,04 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,32 0,00

kor.R2 0,55 0,84

4-FAKTOR MODELL

Logopt Passzív α̂L α̂P β̂L β̂P ŝL ŝP ĥL ĥP m̂L m̂P

R2 0,56 0,84 Koeff 0,81 0,53 1,03 1,01 -0,15 -0,35 -0,14 -0,22 -0,13 -0,05

F-stat 56,8 232,5 t-stat 2,45 3,29 11,64 23,37 -1,60 -7,80 -1,21 -4,01 -1,98 -1,65

p-val 0,00 0,00 p-val 0,02 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,23 0,00 0,05 0,10

kor.R2 0,55 0,84

Logopt Passzív

Átl. havi prém. 1,56% Szórás 6,53% Átl. havi prém. 1,21% Szórás 5,01%

Átl. éves prém. 18,72% Szórás 21,29% Átl. éves prém. 14,52% Szórás 22,91%

13. táblázat. Regressziós együtthatók a Dow Jones Ipari Átlagot 2005 decemberében

alkotó részvényekből létrehozott portfóliók esetén.

évben felülteljesítő részvények hozamaival ellentétes irányba mozognak. A kapitalizáció

mértéke és a B/M arány hatása erősebb a passzív stratégia esetén, mivel mind az

SMB, mind a HML faktor esetén szignifikáns együttható értéket mértünk. Habár a

logoptimális stratégia esetén, sem a ŝ, sem a ĥ együtthatók nem szignifikánsak, a

korrigált R2 modell szelekciós kritérium alapján, az SMB és HML faktorok alkalmazása
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növeli a modell magyarázó erejét. Közgazdaságtani megfontolások is alátámasztják

ezt, mivel ezek a faktorok képesek megragadni a nagy kapitalizációjú, alacsony B/M

rátájú cégek átlag alatti hozam hatását. A portfóliót alkotó részvények közül mindegyik

nagy kapitalizációjú vállalat, és a 30 vállalatból 23 átlag alatti B/M rátával bír, amely

negatív ŝ és ĥ együtthatókat eredményez. Az α̂ együtthatók alapján a CAPM kivételével

mindegyik modell szignifikáns, az egyensúlyi szint feletti hozam prémiumot jelez a

logoptimális portfólió esetén, azaz a logoptimális portfólió magasabb hozamot produkált

a vizsgált időszakban, mint amit a kockázati szintje indokolna. Meglepő tény, hogy míg az

együtthatók előjele és nagyságrendje tükrözi a portfóliót alkotó részvények többségének

tulajdonságait, a modellek nem képesek leírni a logoptimális stratégia hozamait. A

passzív stratégia esetén az α̂ együtthatók csak a 3-faktor és a 4-faktor modellek esetén

szignifikánsak. Mindamellett, hogy mindegyik α̂ érték pozitív, a logoptimális stratégia

minden egyensúlyi modell alapján felülmúlja passzívan kezelt versenytársát. A pozitív α̂

értékek magyarázatára a túlélési torzítás szolgálhat.

Az abnormális hozamok mértékét és szignifikanciáját a α̂ együttható segítségével

mértük, amely a kockázattal korrigált egyensúlyi hozam feletti hozamszintet méri. Az

α̂ értékek mellett egyaránt kiszámoltuk az abszolut (nem kockázattal korrigált) átlagos

havi és éves hozam és szórásértékeket is. Az eredmények hasonlóak ez előzőekhez,

mivel a logoptimális stratégia lényegesen magasabb hozamot produkált, mint a passzív

megfelelője, bár havi szinten magasabb szórással, amely éves szinten már közel azonos

értéket mutat mindkét stratégia esetén.

5.3.2. Az Ipari Átlagot 1991 januárjában alkotó részvényekből összeállított

portfóliók

Ebben a bekezdésben az előbb ismertetett módszertan szerint építjük fel a logoptimális

és a passzív stratégia teljesítmény-elemzését, azzal a lényeges különbséggel, hogy a
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portfóliókat alkotó részvényeket az Ipari Átlagot 1991 januárjában alkotó részvényekből

állítjuk össze. A vizsgált periódus szintén 1991 elejétől 2005 végéig tart, ezért ez az

elemzés mentes a túlélési torzítástól. A passzívan kezelt portfólió kezdeti súlyozása az

1991 januárjában megfigyelt árak alapján történik, a Dow Jones metodológiával egyező

módon.

Az előzőekhez hasonlóan a 14. táblázat az egyensúlyi modellek becsült együtthatóit

és a megfelelő teszt statisztikák értékeit gyűjti össze. A legjelentősebb különbség az

előző eredményekhez viszonyítva az α̂ értékekben mérhető. Az α̂ együttható értékekek

a jelenlegi vizsgálatban átlagosan 0,24 százalékponttal alacsonyabbak a logoptimális

portfólió teljesítményét mérve. Ez az érték még magasabb, 0,50 százalékpont a

legnagyobb magyarázó erővel bíró (legmagasabb korrigált R2) 4-faktor modell esetén.

Habár a passzív stratégia teljesítménye kapcsán is mérhetők különbségek, csak egy modell

(CAPM+Mom) bír szignifikáns α̂ paraméterrel, azaz az eredmények nem utalnak az

előző méréshez hasonló abnormális hozam meglétére. A 2005 decemberi komponensekből

létrehozott portfóliók többlet teljesítményének valószínű magyarázata a túlélési torzításra

vezethető vissza, bár a logoptimális portfólió jelenleg is felülmúlja passzívan kezelt

versenytársát az α̂ értékek, az abszolut havi és éves hozamok alapján egyaránt

Az átlagos hozamokban megfigyelhető jelentős különbség eredményeként a

logoptimális stratégia több mint kétszer akkora mértékű vagyont halmoz fel a vizsgálat

15 éves időszakban, mint passzív megfelelője, bár a hozamainak szórása szintén nagyobb.

Az α̂-ák kivételével minden együttható értéke szignifikánsan különbözik nullától. Az

R2 értékek az előző adatsoron mértektől alacsonyabbak, különösen a logoptimális stratégia

esetén, mivel a részvények jelentős része sokat vesztett a kezdeti kapitalizációjából vagy

már nem forog a tőzsdén, így az egyensúlyi modellek magyarázó ereje ezen részvényekből

alkotott portfóliókra lecsökkent. A CAPM és a momentum faktorral kiegészített CAPM

esetén a β̂-ák értéke 0,8-hoz közeliek, míg a 3-faktor és a 4-faktor modellek esetén 1
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CAPM

Logopt Passzív α̂L α̂P β̂L β̂P ŝL ŝP ĥL ĥP m̂L m̂P

R2 0,40 0,65 Koeff 0,56 0,09 0,86 0,82

F-stat 118,8 330,9 t-stat 1,68 0,49 10,90 18,19

p-val 0,00 0,00 p-val 0,09 0,62 0,00 0,00

kor.R2 0,40 0,65

CAPM+MOM

Logopt Passzív α̂L α̂P β̂L β̂P ŝL ŝP ĥL ĥP m̂L m̂P

R2 0,45 0,69 Koeff 0,82 0,27 0,80 0,78 -0,26 -0,18

F-stat 72,3 199,3 t-stat 2,52 1,51 10,46 18,16 -3,99 -4,93

p-val 0,00 0,00 p-val 0,01 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00

kor.R2 0,44 0,69

3-FAKTOR MODELL

Logopt Passzív α̂L α̂P β̂L β̂P ŝL ŝP ĥL ĥP m̂L m̂P

R2 0,51 0,81 Koeff 0,09 -0,12 1,13 1,01 -0,01 -0,25 0,62 0,34

F-stat 61,6 247,5 t-stat 0,28 -0,82 13,55 25,85 -0,14 -6,20 5,66 6,57

p-val 0,00 0,00 p-val 0,78 0,41 0,00 0,00 0,89 0,00 0,00 0,00

kor.R2 0,50 0,81

4-FAKTOR MODELL

Logopt Passzív α̂L α̂P β̂L β̂P ŝL ŝP ĥL ĥP m̂L m̂P

R2 0,54 0,82 Koeff 0,31 0,00 1,07 0,97 0,02 -0,24 0,58 0,31 -0,20 -0,11

F-stat 51,4 204,4 t-stat 0,99 0,02 12,75 25,19 0,26 -5,91 5,43 6,38 -3,25 -3,89

p-val 0,00 0,00 p-val 0,33 0,99 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

kor.R2 0,53 0,82

Logopt Passzív

Átl. havi prém. 1,13% Szórás 5,62% Átl. havi prém. 0,79% Szórás 4,20%

Átl. éves prém. 13,56% Szórás 26,81% Átl. éves prém. 9,48% Szórás 15,96%

14. táblázat. Regressziós együtthatók a Dow Jones Ipari Átlagot 1991 januárjában alkotó

részvényekből létrehozott portfóliók esetén.

körüliek. Az előző esettől eltérően, az 1991-es komponensekből összeállított portfóliók

szignifikáns kitettséggel bírnak aHML faktorral szemben, azaz, ezek a portfóliók nagyobb

mértékben fektetnek magas book-to-market equity arányú papírokba.
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5.3.3. Az Ipari Átlag aktuálisan változó komponenseiből összeállított portfóliók

Az ebben a részben vizsgált portfóliók, az előző két megközelítés keverékeinek

tekinthetők, mivel minden időpontban az Ipari Átlagot éppen akkor alkotó részvényekből

összeállított portfóliókba fektetnek. Ezek alapján jelen esetben a passzívan kezelt portfólió

sem egy klasszikus értelemben vett buy-and-hold stratégiát követ, mivel ez a portfólió

is újrasúlyozásra kerül valahányszor a komponensek halmaza megváltozik. Ezekben a

töréspontokban a passzív stratégia újracsoportosítja a vagyont az aktuális komponensek

árai alapján, ahogy az az Ipari Átlag metódikája szerint is történik. Mivel a portfólió

újrasúlyozása ebben az esetben is nagyon ritkán történik meg25, a költségeket a passzív

stratégia esetén továbbra is figyelmen kívűl hagyjuk. Két újrasúlyozási pont között a

passzív stratégia a szokásos módon működik. Az újrasúlyozási pontok után a logoptimális

portfólió egyszerűen egy új 30 elemű részvényhalmazon dolgozik tovább. Habár a

részvények ily módú kiválasztása szintén kizárja azokat a részvényeket az elemzésből,

amelyek valamilyen okból vesztettek korábbi jelentőségükből, jelen esetben az elemzés

túlélési torzítástól mentes, mivel a részvények kiválasztása kauzális módon történik.

A regresszió-analízis eredményeit a 15. táblázatban közöljük. Figyelembe véve, hogy

jelen esetben nem kell számolnunk a túlélési torzítás hatásaival, nagy jelentőségű az a tény,

hogy a 3-faktor modell kivételével minden esetben szignifikáns, pozitív α̂-ákat mérünk26,

míg a passzív stratégia esetén sehol sem tér el szignifikánsan a nulla értéktől. Fontos

megjegyezni, hogy a legmagasabb R2 értékeket itt mérjük, amire magyarázatként szolgál,

hogy a portfóliók mindig az adott időszakban legfontosabbnak tartott27 részvényekből

épülnek fel. A β̂ együtthatók magasabbak a logoptimális stratégia esetén, amely hatás

tükröződik a hozamok magasabb szórásértékében is. A többi portfólióval ellentétben,

jelenleg a ĥ együtthatók nem negatívak a logoptimális stratégia esetén, míg szignifikánsan

25Négy alkalommal a vizsgált 15 év alatt.
26Az α̂ együttható 0,1-es szinten a 3-faktor modell esetén is szignifikáns.
27A Dow Jones szerint.
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pozitívak a passzív stratégiára. Mind a logoptimális, mind a passzív stratégia esetén

negatív kitettséget mérünk a momentum faktorral szemben, bár a legnagyobb magyarázó

erővel bíró 4-faktor modellben m̂ nem szignifikáns a logoptimális portfólióra mérve.

CAPM

Logopt Passzív α̂L α̂P β̂L β̂P ŝL ŝP ĥL ĥP m̂L m̂P

R2 0,62 0,78 Koeff 0,53 0,03 1,12 0,93

F-stat 287,6 622,3 t-stat 1,92 0,16 16,96 24,95

p-val 0,00 0,00 p-val 0,06 0,87 0,00 0,00

kor.R2 0,62 0,78

CAPM+MOM

Logopt Passzív α̂L α̂P β̂L β̂P ŝL ŝP ĥL ĥP m̂L m̂P

R2 0,63 0,81 Koeff 0,68 0,19 1,09 0,89 -0,14 -0,16

F-stat 151,6 376,7 t-stat 2,43 1,28 16,50 25,50 -2,57 -5,48

p-val 0,00 0,00 p-val 0,02 0,20 0,00 0,00 0,01 0,00

kor.R2 0,63 0,81

3-FAKTOR MODELL

Logopt Passzív α̂L α̂P β̂L β̂P ŝL ŝP ĥL ĥP m̂L m̂P

R2 0,65 0,85 Koeff 0,47 -0,14 1,22 1,07 -0,21 -0,17 0,13 0,26

F-stat 108,3 341,0 t-stat 1,67 -1,06 16,35 30,14 -2,72 -4,57 1,37 5,50

p-val 0,00 0,00 p-val 0,10 0,29 0,00 0,00 0,01 0,00 0,17 0,00

kor.R2 0,64 0,85

4-FAKTOR MODELL

Logopt Passzív α̂L α̂P β̂L β̂P ŝL ŝP ĥL ĥP m̂L m̂P

R2 0,66 0,87 Koeff 0,58 -0,01 1,18 1,03 -0,19 -0,15 0,11 0,23 -0,10 -0,11

F-stat 83,19 289,06 t-stat 2,05 -0,10 15,56 29,80 -2,48 -4,21 1,17 5,29 -1,84 -4,52

p-val 0,00 0,00 p-val 0,04 0,92 0,00 0,00 0,01 0,00 0,24 0,00 0,07 0,00

kor.R2 0,65 0,87

Logopt Passzív

Átl. havi prém. 1,14% Szórás 5,93% Átl. havi prém. 0,87% Szórás 4,35%

Átl. éves prém. 13,68% Szórás 22,69% Átl. éves prém. 10,44% Szórás 16,24%

15. táblázat. Regressziós együtthatók a Dow Jones Ipari Átlag aktuálisan változó

komponenseiből létrehozott portfóliók esetén.
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5.4. Következtetések

Összefoglalva kijelenthetjük, hogy elméletileg igazoltan (Algoet és Cover, 1988) nem

létezik a logoptimális stratégiánál magasabb növekedési ütemmel bíró befektetés

stacionárius és ergodikus piacokon, tranzakciós költségek nélkül. Jelen vizsgálatunkban

empirikus bizonyítékot kaptunk arra, hogy az általánosan elfogadott egyensúlyi

modellek szerint az empirikus logoptimális stratégiák is kimagasló hozamok elérésére

képesek, amelyek szignifikáns, pozitív α̂ értéket eredményeznek tranzakciós költségek

figyelembevétele esetén is. Eredményünk tehát kiegészíti az eddigi –jószerivel

matematikai– szakirodalom eredményeit és elsőként igazolja a pénzügyi szakirodalomban

elfogadott egyensúlyi modellekkel a logoptimális stratégiák kiemelkedő teljesítményét.

A fejezetben bemutatott vizsgálatok számos irányba kiterjeszthetőek. Egyrészről

a stratégia kibővíthető lenne egy kockázatmentes befektetési lehetőséggel, amely egy

biztonságos menekülési lehetőséget kínálna a befektető számára, amennyiben minden

szakértő az árak esését prognosztizálja a következő befektetési periódusra. Erre az esetre

a modell a rövidre eladás lehetőségével szintén kibővíthető, amely opció a matematikai

modell további finomítását indokolja28. Amennyiben a kockázatmentes befektetés és a

rövidre eladási lehetőség is bevezetésre kerül a bika és medve piac detektálással együtt, a

szakértők hatékonysága tovább növelhető. A modell feltételezi továbbá, hogy a részvények

kereslete és kínálata állandó és végtelen. Ezen a feltételezésen lazíthatunk, amennyiben a

kereskedés tesztelése során egy kötési adatbázist is figyelembe veszünk.

A fejezetben bemutatott eredmények alapján arra a következtetésre jutunk, hogy a

bemutatott logoptimális stratégia többlet teljesítménye egyfajta piaci hatékonytalanságra

vezethető vissza, mivel az alkalmazott magfüggvényes szakértők képesek a tisztán

véletlenszerű választásnál jobb, pozitív abnormális hozamot eredményező választást

28A témát részletesen tárgyaljuk szerzőtársammal. A részletekért lásd: IV. fejezet (Horváth és Urbán), in

Györfi, Ottucsák és Walk, 2012
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javasolni. A jelenség három irányból magyarázható: (i) az alkalmazott adatbázison

mérhetőek csak a többlet hozamok, (ii) a használt egyensúlyi modellek nem pontosak,

hiányzó faktorok vannak, (iii) jelentős különbség áll fenn az egyperiódusos megközelítés

és a többperiódusos megközelítés között. Míg az első két alternatíva jelentős irodalommal

bír, a harmadik terület nem ilyen nagy mértékben kutatott. Az egyperiódusos portfólió

elmélet (Markowitz, 1952) és az erre építő további elméletek (mint például a CAPM,

APT, Fama-French, és Carhart modell) célja, az eszközökből létrehozható portfóliók olyan

optimalizálása, amely optimális átváltási arányt biztosít az egyperiódusos várható hozam

és a felvállalt kockázat között. Ez a megközelítés implicit azt is feltételezi, hogy a világ

reprezentatív befektetői fogyasztási és befektetési politikájukat erre az egy periódusra

optimalizálják. Bár a legtöbb várható hozam-variancia alapú elemzés csak statikus

modellekkel foglalkozik, a várható hasznosságon alapuló modellezés szakirodalma gazdag

többperiódusú modellekben is (Samuelson, 1969, Fama, 1970, Merton, 1973, Thaler,

1997), feltételezve, hogy a befektetők gondolkodása egy periódusnál tovább terjed. Egy

többperiódusú modellben a befektetőknek lehetősége nyílik portfóliójuk minden egyes

periódusban történő újrasúlyozására, ezért befektetési politikájuk egy és több periódus

esetén eltérő módon írható le a folyamatos profit-újrabefektetés hatása miatt.

Az előző két fejezetben ismertetett saját kereskedési modell és algoritmus, valamint

jelen fejezet új eredményei : az α̂ együtthatók vizsgált periódusban mért szignifikáns

pozitív értékei alapján a következő állítást fogalmazom meg (Ormos, Urbán és Zoltán,

2009, Ormos és Urbán, 2011):

3. A logoptimális megközelítésen alapuló, proporcionális tranzakciós költségekkel

kibővített aktív stratégia szignifikáns, pozitív, abnormális hozamokat ígér az

empirikus vizsgálatok alapján.

Azaz, a logoptimális portfóliók már pénzügyi értelmeben igazolva is extrahozam elérésére

képesek.
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6. Összefoglalás

A dolgozatban a szakirodalom alapján bemutatásra (Breiman, 1961, Algoet és Cover,

1988, Cover, 1991, Gerencsér, Rásonyi, Szepesvári és Vágó, 2005, Györfi, Lugosi és

Udina, 2007, Györfi, Urbán és Vajda, 2007, Györfi, Udina és Walk, 2008, Urbán és Ormos,

2010 és Ormos és Urbán, 2011) került egy többperiódusos növekedés-optimális portfólió

modell, amely matematikailag igazoltan minden más választásnál nagyobb növekedési

rátát és vagyonszintet ígér a befektetőnek (Algoet és Cover, 1988). A dolgozat első felében

levezettünk egy matematika modellt, amely megmutatja, hogy milyen összefüggések

indokolják, hogy amennyiben a rendelkezésre álló tőke és azok hozamai egyaránt

visszaforgatásra kerülnek, egy, az egyperiódusostól eltérő megközelítést alkalmazzunk

a befektetési döntések meghozatala során. Továbbá formalizátuk, hogy milyen feltételek

(Ormos és Urbán, 2010) teljesítülése szükséges ahhoz, hogy egy befektetés hosszútávon

vagyongyarapodást eredményezzen a befektetőnek. Az új modell és a klasszikus

egyperiódusos portfólió modell (Markowitz, 1952) közötti szoros matematikai kapcsolatot

bemutattuk, majd az S&P 500 index komponenseiből létrehozott adatbázison matematikai

eredményünket empirikusan is teszteltük, és megmutattuk, hogy a Markowitz által

kívánatosnak tartott hatékony portfóliók közül léteznek olyanok, amelyek bár pozítiv

várható hozamot ígérnek, de ennek ellenére negatív növekedési rátátával bírnak, azaz,

hosszútávon értékromboló hatásuk van. Ezen eredményeink empirikusan igazolják, hogy

ha a gyakorlatban az egyperiódusos és a többperiodúsos politika hozamai egy periódusra

vetítve csekély mértékben is térnek el egymástól, ez a csekély különbség hosszútávon

jelentős következményekkel jár az elért vagyon mértékében. Ezen megfigyelések

alátámasztják Roll (1973), Fama és MacBeth (1973), valamint Grauer (1981) eredményeit,

akik nem mértek szignifikáns különbséget számos várható hozam-variancia alapú

befektetés és egy növekedés-optimális befektetés egy periódusra vetített hozamai között,

ugyanakkor kiegészítik a korábbi eredményeket, mivel formalizálják és empirikusan
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illusztrálják, hogyan vezethetnek nem szignifikáns különbségek jelentős eltérésekhez

a befektetés során elért vagyonban. Fontos megállapításként mind elméletileg, mind

empirikusan bebizonyítottuk (Ormos és Urbán, 2010), hogy hosszútávú befektetés esetén,

előfordulhat, hogy a befektető nem lesz kompenzálva a magasabb kockázatvállalásért,

amely ellentmond a modern portfólió elmélet és a klasszikus eszközárazási modellek

alapelveinek. Ezen ellentmondás feloldására egy, a dolgozatban bemutatott módszerekre

alapuló új eszközárazási modell bevezetésével tettünk kísérletet (Horváth és Urbán, 2010).

Rámutatunk arra, hogy a klasszikus portfólió elmélettel egyezően a növekedés-optimális

elv is támogatja a diverzifikációt, mível az E{ln X1} formula implicit figyelembe veszi a

befektetések kockázatát is, és a kockázat redukálásnak elvét. Fontos észrevétel emellett,

hogy a növekedés-optimális elv minden befektetési periódusban a portfólió újrasúlyozását

vonja maga után. Ez a megállapítás nincs összhangban a tőkepiaci hatékonyság

(Fama, 1965,1970,1991) azon következményével, miszerint a háttér-információval nem

bíró befektető számára egy jól diverzifikált, kapitalizáció súlyozott portfóliót tartása

ideális29. A növekedés-optimális stratégia a portfólió újrasúlyozását vonja maga után

a maxE{ln X1}-t biztosító portfólió szerint, mivel egy befektetési periódus folyamán

a befektető elmozdulhat az optimális tőkeallokációt biztosító pontból az eszköz árak

véletlen elmozdulása révén. Tehát E{ln X1} maximalizálása egy dinamikus stratégiát

indokol, míg E{X1} maximalizálása egy passzív stratégia. Igazolt, hogy a periodikusan

újrasúlyozott portfóliók kedvező statisztikai tulajdonságokkal bírnak akkor is, amennyiben

nem figyelhetőek meg piaci túlreagálások30 és a hozamok nem negatívan autokorreláltak

(Fernholz, 1999,2001,2002, Fernholz, Karatzas és Kardaras, 2005 és Mulvey és Kim,

2008, Urbán és Ormos, 2012). Vagyis, a növekedés-optimláis stratégia nem a piac speciális

tulajdonságai miatt bír kedvező teljesítménnyel, hanem matematikai jellemzői révén.

29Más szavakkal egy buy-and-hold stratégia követése javasolt.
30A piaci túlreagálásokról részletesen lásd De Bondt és Thaler, 1985,1987, Howe, 1986, Poterba és

Summers, 1988, Brown és Harlow, 1988, Bremer és Sweeney, 1991.
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Megjegyezzük, hogy a növekedés-optimális elv az újrasúlyozott stratégiák speciális,

maximális növekedést ígérő változata.

A dolgozat második felében a bemutatott elvek alapján egy új kereskedési modellt

formalizáltunk Györfi, Lugosi és Udina (2005) és Györfi, Urbán és Vajda (2007) alapján.

Az általunk használt portfólió-séma univerzálisan konzisztens, azaz az eloszlás ismerete

nélkül is képes aszimptotikusan elérni az optimális növekedési rátát. A bemutatás során

részletesen elemztük a stratégiát támogató, általunk létrehozott empirikus hozambecslő

eljárást (Györfi, Urbán és Vajda, 2007, Ormos, Urbán és Zoltán, 2009, Ormos és Urbán,

2011). Mivel az itt bemutatott szekvenciális stratégia egy olyan változatát valósítottuk meg

az empirikus tesztek elvégzéséhez, amely napi kereskedést feltételez, ezért a teljeskörű

elemzés elvégzése érdekében nem hanyagolhattuk el a tranzakciós költségek figyelembe

vételét, ezért a kereskedési modellt kibővítettük egy proporcionális tranzakciós költség

modellel. A költségek optimalizálásra kétféle megközelítést javasoltunk (Györfi, Ottucsák

és Urbán, 2007), amelyeket a dolgozatban saját szimulációkon leteszteltünk. Az eljárások

közül a tesztjeink alapján az ún. egylépéses optimalizációt tartottuk megfelelőnek

a logoptimális portfólió-stratégiánk teljesítményének egyensúlyi modellezéséhez. A

tranzakciós költséggel kibővített empirikus stratégiánkat a Dow Jones Ipari Átlag

részvényeiből összeállított portfóliókon, egyensúlyi modellekkel teszteltük (Ormos és

Urbán, 2011 és Ormos, Urbán és Zoltán, 2009), ezzel kísérletet téve a szakiordalomból

eddigi hiányzó eredmény megtalálásra, vagyis hogy ezen stratégiák valóban képesek-e a

kockázati szintjükön elvárt hozam feletti abnormális hozamot produkálni. Az elemzéshez

négy egyensúlyi modellt használtunk: a CAPM modellt (lásd Treynor, 1962, Sharpe,

1964, Lintner, 1965, Mossin, 1966), a Fama és French (1992,1993) által kidolgozott

3-faktor modellelt, majd a CAPM-et és a 3-faktor modellt kiegészítettük a momentum

faktorral is (Carhart, 1997). A logoptimális portfólió-stratégia teljesítményének értékelését

az egyensúlyi modellezésen túl kibővítettük, és megvizsgáltunk egy passzív, buy-and-
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hold stratégiát is, amely ugyanazokból a részvényekből alkot portfóliót, amelyekre a

logoptimális stratégia is épül. Az eredmények alapján arra a következtetésre jutottunk

a szakirodalomban elsőként, hogy a bemutatott empirikus növekedés-optimális stratégia

többlet teljesítménye egyfajta piaci hatékonytalanságra vezethető vissza, mivel az

alkalmazott magfüggvényes szakértők képesek voltak pozitív abnormális hozamot

eredményező választást javasolni és az újrasúlyozás előnyeit empirikusan is megerősítve

a passzív befektetést növekedési ráta alapján is felülmúlni.
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