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I. Bevezetés 

Ne tegyél fel mindent egy lapra - szól a közmondás. Markowitz 1952-es úttörő munkájában 

formalizálta a gondolatot, így lefektette a modern portfólióelmélet alapjait. Cikkében azt 

javasolta, hogy a korabeli nézettel szemben a befektetők ne csupán befektetésük várható 

hozamát, hanem annak kockázatát is mérlegeljék. A kockázatot a befektetés hozamának 

várható szórásával megragadva, az azonos várható szórású portfóliók között rendezést 

definiált. 

J. L. Kelly, Jr. (1956) munkájában egy dupla vagy semmi játékot játszó ágens 

vagyonának hosszú távú alakulásán keresztül szemléltette a diverzifikáció létjogosultságát. 

Megmutatta, hogy az egy lépéses várható nyeremény maximalizálására törő mohó stratégia a 

játékost biztosan csődbe juttatja, így nem lehet domináns. 

Markowitz a portfólió hozam-szórás optimalitásának elérése érdekében az egyes 

befektetési lehetőségek hozamai között meglévő korrelációs kapcsolatok kiaknázását javasolta. 

Bebizonyította, hogy a különböző várható szórású maximális várható hozamú portfóliók egy 

konkáv határgörbén helyezkednek el. Ugyanakkor a befektetőknek a befektetési eszközök 

halmazát a kockázatmentes kötvénnyel kiegészítve, kockázatmentes és egységnyi kockázatra 

jutó maximális várható hozamot ígérő piaci portfólióból álló kosár tartása révén, optimálisabb 

kosarak megkonstruálására nyílik lehetőségük.  

1965-ben Lintner megmutatta, hogy ugyanazon várakozásokkal rendelkező azonos 

időhorizonton egységnyi szórásra jutó várható hozamot optimalizáló kockázatkerülő 

befektetők tisztán versenyzői, tranzakciós költségektől, adóktól mentes végtelenül likvid 

piacokon, megszámlálhatóan sok tetszőlegesen skálázható véges szórású befektetési lehetőség 

közül ugyanazt a portfóliót választják. Továbbá, a kockázatkerülési hajlandóságot csupán a 

biztos és kockázatos piaci portfólió közötti tőkemegosztás aránya határozza meg. 

Mossin (1966) az egyes konvenciók például időegység, elszámolási egység (numéraire) 

fontosságára világított rá. 

1964-ben Sharpe feltárta a hozamok szórásának anatómiáját. Megállapította, hogy az 

egyes eszközök szórása két független komponensből, egy diverizifikálható és egy nem 

diverzifikálható szisztematikus kockázatból tevődik össze. Mindezek alapján kijelentette, hogy 

a befektetők csupán a nem diverzifikálható kockázat után számíthatnak többlethozamra. 

Hiszen ellenekző esetben, csupán eliminálható kockázatot tartalmazó portfólió kockázatmentes 

eszközzel való finanszírozás révén arbitrázs portfólió állna elő. Sharpe a portfólió kockázatát 
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annak szisztematikus kockázatára vezette vissza, melynek számszerűsítésére regressziós 

eljárást javasolt. Ezzel megalapozta a tőkepiaci árazási modellt (CAPM). 

Black, Jensen és Scholes 35 évnyi kereskedési adaton tesztelte Sharpe modelljét (Black 

et al., 1972). Eredményeik alátámasztották a várható hozam és béta közti lineáris kapcsolatot, 

ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a jelentős szisztematikus kockázattal rendelkező 

portfóliók hozamai alulmúlták a modell által indukált várakozásokat. 

Újabb és újabb empírikus vizsgálatok igazolták Sharpe elméletét, azonban az 

anomáliák a modell általánosítását, feltételeinek lazításást motiválták. 1972-ben Black, Jensen 

és Scholes megmutatta, hogy a végtelen likviditás feltétele eliminálható. 

Merton (1973) az eddigiektől eltérően sztochasztikus differenciálegyenletek 

segítségével modellezte a befektetők, fogyasztók optimalitási problémáját. Az elmélet 

végeredményeként megszületett az intertemporális CAPM (ICAPM). Breeden Merton 

gondolatát továbbépítve megmutatta, hogy a fogyasztási ráta a modell legfontosabb változója, 

ezzel megalkotta a fogyasztás alapú eszközárazást (CCAPM). Mehra és Prescott Breeden 

elméletének 90 évnyi Standard and Poor 500 adaton történő tesztelése rávilágított elméletének 

hibáira. Konstans relatív kockázatkerülésű ágenst feltételezve a modell nem tudta reprodukálni 

a piacon megfigyelhető átlagos éves 6.18%-os kockázati prémiumot. (Mehra and Prescott, 

1985). 

A CAPM variánsainak empírikus tesztelése a modell alkalmazhatóságának problémái 

mellett, különböző mintázatokat is feltárt. Ezek az anomáliák vezettek az arbitrázs árazás 

elméletéhez (APT). Ross, Mertonhoz hasonlóan többváltozós regressziós modellt ismertetett a 

tőkepiaci hozamok magyarázatára (Ross, 1976). A modell meglepően erős empírikus 

eredményei fordulatot jelentettek a tőkepiaci árazás kutatásában (Roll and Ross, 1980; Chen, 

1983). 

A legfontosabb kérdés körvonalazódni látszott: Hogy válasszuk ki a releváns 

faktorokat? Kézenfekvőnek tűnt a gyakorlatban már régóta használt indikátorok például 

árfolyam-nyereség aránya (E/P), sajáttőke-arányos nyereség (ROE), napi kereskedési volumen 

tesztelése (Fama and French, 1993). Banz (1981) igazolta az egyes vállalatok piaci 

kapitalizációja és hozammintázata között meglévő kapcsolatot. Samuel and Bhandari (1988) 

feltárta a tőkeáttétel hozammintázatra gyakorolt hatását. Mindezen kutatások esszenciáját 

összegyűjtve, 1993-ban Fama és French publikálta a hires Fama French 3-faktor modellt 

(FF3F). A szerzők hangsúlyozták, hogy a számtalan indikátor kettő faktorra, a kis és nagy 

kapitalizációjú (SMB) és a magas és alacsony könyv szerinti érték/piaci érték hányadosú 

(HML) vállalatok részvényeiből alkotott, diverzifikált portfóliók hozamkülönbségére 
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vezethető vissza. Mindezek mellett megjegyzték, hogy a két általuk javasolt faktor csupán 

proxija az ismeretlen változóknak. A modern eszközárazás elmélete lezáródni látszott. 

Azonban Jegadeesh és Titman még ugyanebben az évben felhívta a figyelmet arra, hogy a 

széles körben ünnepelt FF3F modell nem képes a kereskedésben jól ismert momentum alapú 

stratégiák többlet hozamát megmagyarázni. Ezen kritikát tovább erősítve Carchart arra a 

következtetésre jutott, hogy a momentum (UMD) egy relevanáns az SMB és HML faktorokra 

vissza nem vezethető hiányzó változó. Az 1997-es ázsiai válság és a Long-Term Capital 

Management csődje által gerjesztett likviditási nehézségek rávilágítottak az elmélet által nem 

magyarázott újabb potenciális faktorra. Pástor and Stambaugh ezen tapasztalatok alapján 

igyekezett az új, piaci likviditás érzékenységét megragadó faktort megalkotni (Pástor and 

Stambaugh, 2003).  

A FF3F modell bemutatását követő kritikák rávilágítottak a modell hibáira, így újra 

megindult a faktorok utáni kutatás. Titman, Wei and Xie (2004) szorgalmazták a FF3F modell 

befektetés megtérülésének mutatójával (ROI) történő kiterjesztését. Ezen megközelítést szem 

előtt tartva 2012-ben Hou, Xue and Xhang a sajáttőke-arányos megtérülést (ROE) javasolták 

az egyes vállalatok jövedelmezőségének megragadására. 2015-ben Fama és French összegezve 

az eddigi eredméyneket a profitabilitást (RMW) és beruházási politikát (CMA) megragadó 

változókkal továbbépítették a 3 faktoros modellt. Az elmélet teljessége ellenére a FF5F 

empírikus alátámasztása megkérdőjelezhető (Racicot and Rentz, 2016), így a tőkepiaci árazás 

kérdése máig nyitott. 

Kraus és Litzenberger már 1976-ban a hozamok nem normalitásának kezelésére az 

árazási egyenlet magasabb rendű tagokkal (ferdeség) való általánosítását javasolta. 

Eredményeik feledésbe merültek, majd a kétezres évek elején, a nem normális alapú árazási 

modellek előretörésével újra a magasbb rendű tagok megragadására alkalmas árazási 

függvények jelentek meg (Ormos és Zibriczky, 2015). 

Mindezek alapján elmondható, hogy matematikai szempontból az eszközárazási 

egyenlet kiterjesztése nem más, mint a hozamokban fellelhető mintázatok közgazdaságtani 

szemlélettel magyarázható klasszifikációja. Disszertációmban az eddigi gyakorlatot új 

kontextusba helyezve, a hozamok hetergonitását és az eszközárazási regresszióban megjelenő 

klaszterváltozókat gráfelméleti szempontból vizsgálom. 
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1. tézis (Nagy and Ormos, 2018): A tőkepiaci hozamokban fellépő mintázatok spektrális 

klaszterezés segítségével kontrollálhatók. 

Dolgozatomban az eszközárazási modell hiányosságait kijavító faktorkeresési problémát egy 

új, tisztán matematikai kontextusba helyezem. Párhuzamot vonok a regresszió nominális 

változókkal való kiterjesztése és az adat klaszterezése között, majd megmutatom a normalizált 

modularitás alapú klaszterezés alkalmazhatóságát. 

 

2. tézis (Nagy and Ormos, 2018): A globális tőkepiac spektrális klaszterezése által 

indukált klasszifikáció jobban megragadja a hozammintázatokat, mint a földrajzi illetve 

MSCI kategóriák. 

A CAPM és Markowitz modell tükrében a földrajzi, MSCI, spektrális klaszterváltozókat 

összehasonlítva megmutatom az új módszertan alkalmazhatóságát. Az egyes változók 

kereszttáblaiból az is kiderül, hogy a hagyományos földrajzi és MSCI kategóriák összhangban 

vannak a spektrális klaszterekkel. 

 

3. tézis (Nagy and Ormos, 2018): Az amerikai tőkepiac által indukált iparági 

klasszifikáció pontosabban különíti el a hasonló vállalatokat, mint a piac által alapul vett 

Global Industry Classification Standard. 

A legnagyobb amerikai cégek hozammintázatainak összehasonlítása megvilágítja az egyes 

vállalatok záró árfolyamainak sokszínűségét. Intézményi befektetők, eszközkezelők, hedged 

fund managerek a CAPM és Markowitz modell által indukált naív diverzifikációs stratégiát 

már régóta csak homogénnek tekintett csoportokon alkalmazták. Disszertációban bemutatom, 

hogy a piac által alapul vett standardnál spektrális klaszterezés segítségével pontosabb 

klaszterekhez juthatunk. 

 

4. tézis (Nagy and Ormos, 2019): A kereskedett és modell által indukált opció árak 

különbségének abszolút értékét minimalizáló stochastic volatility inspired surface (SVI) 

kalibrálási módszertana a gyakorlatban elterjedt technikáknál megbízhatóbb. 

A modern vanilla opcióárazás elmélete rendkívül letisztult. Azonban a gyakorlatban fellépő 

hatékonytalanságok az egyes árazók körültekintő implementációját kívánják meg. 

Dolgozatomban bemutatom, hogy a Bid/Ask spread destabilizálhatja az arbitrázs mentesnek 

gondolt árat, kitérek a négyzetes hibát minimalizáló kalibrációs módszertan problémáira és 

ismertetem az árak abszolút különbségén alapuló módszertant. 
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II. A sokszínűség megértése  

Ebben a fejezetben feltárjuk az eszközárazásás és spektrális klaszterezés kapcsolatát. 

Bemutatjuk az egyes hasonlósági mátrixok közgazdaságtani motivációját, valamint ismertetjük 

a normalizált modularitás mátrix alapú spektrális klaszterezés módszertanát. 

II.1. A hasonlóság definiálása 

A részvénypiaci struktúra átfogó megértése szükséges ahhoz, hogy a vállalatspecifikus 

kockázatokat diverzifikálhassuk és sikeresen kereskedhessünk. A CAPM keretrendszerben a 

hálózatot a korrelációs mátrix kódolja. Azonban az így előálló struktúra időben nem stabil 

(Erdős et al., 2011; Song et al., 2011; Maldonado and Saunders, 1981).  

Ahhoz, hogy az ebből fakadó anomáliákat magyarázzuk, különféle kvalitatív faktorok jelentek 

meg a CAPM regressziós egyenletben. Disszertációban az eddigi, közgazdaságtani 

változókra koncentráló megközelítésektől eltérő spektrál klaszeterezésen alapuló 

klaszterváltozót mutatok be (Nagy and Ormos, 2018). 

A kategorizálás első lépése a hasonlóság definiálása. A CAPM és Markowitz modell a 

hasonlóságot a korrelációs mátrix segítségével ragadja meg, így ezen gondolatmenet alapján 

mi is definiáljuk a négyzetes korreláció által indukált hasonlósági mutatót. 

 

𝑊𝑖,𝑗 = Corr2(𝑟𝑖, 𝑟𝑗), 

 

ahol 𝑟𝑖, az 𝑖. részvény napi logaritmikus hozam folyamatát jelöli. Köztudott, hogy a log-

hozamok nem normális eloszlásúak, így ezen hasonlósági mutató a magasabb rendű 

momentumok megragadására nem képes. 

A gépi tanulás irodalmában népszerű Gauss-magfüggvény a korrelációra építő hasonlósággal 

szemben már nem normális hozamok hasonlóságának kezelésére is alkalmas (Leibon et al., 

2008). 

 

𝑊𝑖,𝑗 = exp(−
∥ 𝑟𝑖 − 𝑟𝑗 ∥

2

dim(𝑟𝑖)
), 
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Ormos és Zibriczky (2014) megmutatták, hogy a log-hozamok eloszlásának entrópiájával is 

megragadható az egyes befektetések kockázata. Ezen gondolatmenetet követve defináljuk az 

alábbi relatív entrópia alapú hasonlósági mutatót (Kullback and Leibler, 1951): 

 

𝑊𝑖,𝑗 = 2/(2 + [KL(𝑝(𝑟𝑖) ∥ 𝑝(𝑟𝑗)) + KL(𝑝(𝑟𝑗) ∥ 𝑝(𝑟𝑖))]), 

 

ahol 𝑝(𝑟𝑖) az 𝑖. eszköz historikus log-hozamának sűrűségfüggvényét, valamint KL(𝑝(𝑟𝑖) ∥

𝑝(𝑟𝑗)) ≝ ∑𝑝(𝑟𝑖 = 𝑥) ln(𝑝(𝑟𝑖 = 𝑥)/𝑝(𝑟𝑗 = 𝑥)) az 𝑖. és 𝑗. eszközök relatív entrópiáját jelöli. 

Egy másik megközelítés szerint a piacon megfigyelhető extrém mozgások kockázatát 

szükséges kontrollálni. Mindezek alapján egy, a farok viselkedésen alapuló hasonlóságot 

vezetünk be. 

 

𝑊𝑖,𝑗 = 1/(1 +∑𝟏(| 𝑧𝑖(𝑡) − 𝑧𝑗(𝑡)| > 2)

𝑇

𝑡=1

)  

 

ahol 𝑧𝑖 az 𝑖. instrumentum normalizált napi hozamát, 𝟏 pedig az indikátorfüggvényt jelöli 

(Nagy and Ormos, 2018). 

II.2. Normalizált modularitás 

A részvények hálózata sűrű gráf, mivel az egyes cégek szállítási, tulajdonosi láncaikon 

keresztül kapcsolatban állnak egymással. Mindez azt implikálja, hogy a sűrű gráfok 

klaszterezésére alkalmas normalizált modularitás alapú klaszterezés segíthet a hálózat 

struktúrájának megértésében. 

Az alapötlet, hogy az adatot egy élsúlyozott gráffal (G(𝑉,𝑊)) reprezentáljuk, majd az 

egyes klaszterek között futó éleket elvágjuk (Bolla 2011). Egy gráf k-partícióját (𝑃𝑘) 

csúcsainak k független csoportba történő besorolásával definálhatjuk. Mindezek után az alábbi 

optimalitási probléma adódik (Newman–Girvan modularitás): 

 

max
𝑃𝑘∈𝒫𝑘

∑
1

Vol(𝑉𝑎)
∑ (𝑊𝑖,𝑗 − 𝑑𝑖𝑑𝑗)𝑖,𝑗∈𝑉𝑎

𝑘
𝑎=1 ,  
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ahol Vol(𝑉𝑎) = ∑ 𝑑𝑢𝑢∈𝑉𝑎 . A feladat megoldását a normalizált modularitás mátrix (𝐷:=

diag(𝑑),𝑀𝐷 ≔ 𝐷−
1

2𝑀𝐷−
1

2) nagy sajátértékeihez tartozó sajátvektorok által indukált 

reprezentánsok ((𝐷−
1

2𝑢1, … , 𝐷
−
1

2𝑢𝑘)
𝑇

) k-közép klaszterezésével kaphatjuk. 

Az eddigiek során bemutattuk a kapcsolatot az eszközárazás és spektrális klaszeterezés 

között, valamint a módszertan legfontosabb lépéseit ismertettük. 

III. A globális tőzsdeindexek hálózata 

Ebben a fejezetben ismertetjük a pénzügyi piacok által indukált normált modularitás 

klasztereket. Az eredményeket összehasonlítjuk a földrajzi és MSCI kategóriákkal, valamint a 

CAPM és Markowitz modell regressziós egyenletét klaszter változókkal relaxálva 

demonstráljuk az új módszertan alkalmazhatóságát. 

III.1. Adat 

Az elemzést 58 tőzsdeindexe USA dollárban denominált, osztalékkal és részvény felosztással 

korrigált 1990/9/26-2015/9/21 közötti időszak napi záró adatai alapján készítettük el. Az adatot 

a Thomson Reuters adatbázisból töltöttük le. 

 

Táblázat III.1: Az elemzéshez használt indexek listája 

Régió Ország Index 

Afrika 
Kenya, Namíbia, Nigéria, Dél-afrikai 

Köztársoság, Togo, Malawi, Zambia 

NASI, OVRLNM, NGSEINDEX, 

JTOPI, BRVMCI, MALSMV, 

LASILZ 

Arab országok 
Bahrain, Egyiptom, Kuvait, Marokkó, Katar, 

Szaúd-Arábia, Egyesült Arab Emírségek 

BAX, EGX30, KW15, MASI, QSI, 

TASI, ADI 

Ázsia 

India, Kína, Indonézia, Malajzia, Vietnám, 

Thaiföld, Banglades, Dél-Korea, Taiwan, Hong 

Kong 

BSESN, CSI300, JKSE, KLSE, VNI, 

SETI, DS30, KS11, TWII, HSI 

Kelet-Európa 

Oroszország, Ukrajna, Bulgária, Magyarország, 

Lengyelország, Románia, Törökország, 

Csehország 

IRTS, UAX, SOFIX, BUX, WIG, 

BETI, XU100, XUO30, PX 

Közép és Dél-

Amerika 

Argentína, Brazília, Chile, Kolumbia, Costa Rica, 

Mexikó, Venezuela 

MERV, BVSP, IPSA, COLCAP, 

IACR, MXX, IBC 

Nyugat-Európa, 

Észak-Amerika 

és Ausztrália 

Amerikai Egyesült Államok, Japan, 

Franciaország, Nagy-Britannia, Kanada, Svájc, 

Németország, Ausztrália, Spanyolország, 

Svédország, Hollandia, Olaszország, Dánia, 

Belgium, Finnország, Norvégia, Nyugat-Európa 

SPX, DJI, TOPX, FCHI, FTSE, 

GSPTSE, SSMI, GDAXI, AXJO, 

IBEX, OMXS30, AEX, FTMIB, 

OMXC20, BFX, OMXH25, OBX, 

STOXX50 

Megjegyzés: A táblázat az 58 index földrajzi térségek szerinti besorolását ismerteti. 
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Az elemzés során választott indexek listája az IMF Economic Outlook 2015 és MSCI WORLD 

Index kompozícióját követi. A választás során igyekeztünk az egyes régiók elemszámát 

kiegyensúlyozni. 

A kockázatmentes kamatot a 3-hónapos lejáratú US Treasury Bill segítségével ragadtuk 

meg (Mukherji, 2011). 

III.2. Hasonlósági mutatók összehasonlítása 

A normalizált modularitás mátrix spektruma segítséget nyújt a megfelelő hasonlósági mutató 

meghatározásában. Ahhoz, hogy egy adott hasonlósági függvény által indukált hasonlósági 

mátrix segítségével a hálózatot klaszterezhessük, a normalizált modularitás spektrumának 

néhány nagy és sok nulla közeli sajátértékből kell állnia (Chung, 1997). 

Az egyes hasonlósági mutatók által indukált normalizált modularitás mátrixok spektrumait 

kiszámítva a III.1. ábra adódik. 

 

 

III.1. ábra: A normalizált modularitás mátrix sajátértékei érték szerint csökkenő sorrendben. 

 

Az eredményből jól látható, hogy a korreláció, relatív entrópia és a hozamok extrém 

viselkedését vizsgáló hasonlósági mutatók alapján a hálózat nem klaszterezhető. Azonban a 

Gauss-magfüggvény segítségével definiált normált modularitás mátrix spektrális tulajdonságai 

alapján a tőzsdeindexek hálózata 2, 3 és 5 klaszterbe sorolható. 
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III.3. Az 5-klaszter modell 

A hálózat Gauss-magfüggvény alapú normalizált modularitás mátrixa által indkulált 

klaszterezésével az alábbi ábra adódik. 

 

 

III.2. ábra: Gauss-magfüggvény alapú normalizált modularitás klaszterek, 1990-2015 

 

Az első meglepő eredmény, hogy a klaszterméret egyensúlyozására törekvő célfüggvény 

ellenére a harmadik klaszteret egyetlen index a Dhaka Stock Exchange (DS30) alkotja. A DS30 

alaposabb vizsgálatából kiderül, hogy az indexet csupán 2013 óta jegyzik, így valóban 

tekinthető kiugró értéknek. 

Mindezek mellett megfigyelhető, hogy az első klasztert arab, a második klasztert 

nyugat-európai az ötödik klasztert pedig ázsai és kelet-európi nevek dominálják. Mindez azt 

mutatja, hogy a földrajzi elhelyezkedés és spektrális klaszterezéssel adódó eredmények 

egymással összecsengnek (Disszertáció Appendix II). Továbbá az is leolvasható, hogy a 

második klaszter fejlett, az ötödik fejlődő az első pedig perem és fejlődő piacok indexeit 

tartalmazza. 

Az egyes kategóriákat a CAPM és Markowitz modell keretrendszerében az alábbi 

regressziók segítségével hasonlítottuk össze: 
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𝑟 = 𝛽0 + 𝛽1𝜎 + 𝛽2𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 +  𝜖 (III.1) 

𝑟 = 𝛽0 + 𝛽1𝛽
M + 𝛽2𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 + 𝜂 (III.2) 

𝑟 = 𝛽0 + 𝛽1(𝜎 ⋅ 𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟) + 𝜉 (III.3) 

𝑟 = 𝛽0 + 𝛽1(𝛽
M ⋅ 𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟) + 𝜃 (III.4) 

 

A III.2 táblázat eredményei alapján elmondható, hogy a CAPM és Markowitz modellek 

klaszterváltozóval való kiterjesztése során csupán a spektrális klaszterezéssel kapunk 

statisztikai értelmeben szignifikáns eredményt.  

 

Táblázat III.2: CAPM és Markowitz modell földrajzi, MSCI és spektrális klaszterváltozóinak OLS p-értékei 

Klaszter 
változó Koefficiens 

Egyenlet III.1  
p-érték 

Egyenlet III.2  
p- érték 

Egyenlet III.3  
p- érték 

Egyenlet III.4  
p- érték 

Fö
ld

ra
jz

i 
A

fr
ik

a 
an

ch
o

r 

Constant 0.9270 0.7484 0.2585 0.1155 

Std. 0.0279       

Beta   0.0025     

Africa     0.8944 0.8928 

Arab 0.0799 0.0476 0.0200 0.0193 

Asia 0.6059 0.8090 0.1801 0.1538 

Western EU, US, AU, JP 0.1178 0.5737 0.0232 0.0122 

Eastern EU 0.9342 0.8167 0.0846 0.0281 

Central and South America 0.1542 0.2893 0.5479 0.5678 

Global 0.5211 0.7941 0.0006 0.0004 

M
SC

I 
Fe

jle
tt

 p
ia

c 
an

ch
o

r 

Constant 0.0038 0.0683 0.0447 0.0375 

Std. 0.0504       

Beta   0.0142     

Developed     0.0216 0.0070 

EM 0.6566 0.8713 0.0089 0.0021 

Frontier 0.1787 0.6115 0.8345 0.6967 

Not rated -0.9040 0.7843 0.6420 1.2440 

Standalone 0.5011 0.9580 0.4483 0.0585 

Sp
ek

tr
ál

is
 k

la
sz

te
re

zé
s 

C
lu

st
e

r 
1

 a
n

ch
o

r 

Constant 0.0021 0.0042 0.2919 0.3206 

Std. 0.0017       

Beta   0.0001     

Cluster 1     0.0087 0.0084 

Cluster 2 0.0020 0.0986 0.0000 0.0000 

Cluster 3 0.0000 0.9880 0.4579 0.4352 

Cluster 4 0.1348 0.4068 0.1451 0.0731 

Cluster 5 0.0000 0.0054 0.0685 0.0299 

Megjegyzés: Táblázat III.2. tartalmazza a CAPM és Markowitz modellek klaszterváltozóinak OLS p-értékeit, 

továbbá meg kell jegyezzük, hogy Cluster 3 és Cluster 4 különítik el a kiugró értékeket, így statisztikailag nem 

szignifikánsak. 
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Mindezek mellett a regressziós magyarázóerő 𝑅2 statisztikái további bizonyítkot szolgáltatnak 

a spektrális klaszterezéssel adódó kategorizáció alkalmazhatóságáról (Táblázat III.3). 

 

Táblázat III.3: OLS 𝑅2, korrigált-𝑅2 és F-statisztikái a CAPM és Markowitz model variánsoknak 

    𝑅2 Korrigált-𝑅2 F-statisztika 

Egyenlet. III.1 

Geographical 0.1989 0.8672 1.773 

MSCI 0.1323 0.488 1.585 

Spectral 0.2188 0.1437 2.913 

Egyenlet. III.2 

Geographical 0.2656 0.1627 2.583 

MSCI 0.1684 0.884 2.106 

Spectral 0.2931 0.2251 4.312 

Egyenlet. III.3 

Geographical 0.2965 0.1979 3.009 

MSCI 0.1879 0.1098 2.407 

Spectral 0.3017 0.2346 4.490 

Egyenlet. III.4 

Geographical 0.2867 0.1868 2.870 

MSCI 0.2405 0.1675 3.293 

Spectral 0.3104 0.2441 4.682 

Megjegyzés: Táblázat III.3: CAPM, Markowitz modell variánsok regressziós magyarázóerejét összegző táblázat 

 

Mindezek alapján kimondható, hogy a földrajzi és MSCI klasszifikáció alapú kategóriák 

statisztikailag nem képesek homogén csoportokba sorolni az egyes indexeket, azonban 

spektrális klaszterezés segítségével szignifikáns eredméyneket kapunk (Nagy and Ormos, 

2018). 

IV. Pénzügyi piac által indukált iparági klasszifikáció 

Ebben a fejezetben bemutatjuk a pénzügyi piac által indukált iparági klasszifikáció 

relevanciáját. Összehasonlítjuk a Gauss-magfüggvény alapú normalizált modularitással adódó 

klasztereket a gyakorlatban széles körben alkalmazott Global Industry Classification Standard-

dal (GICS). 

IV.1. Adat 

Az elemzést az S&P 500 cégeinek osztalékkal és részvény felosztással korrigált 2017/7/17-

2019/1/1 közötti időszak napi záró adatai alapján készítettük el. Az adatot a Bloomberg 

adatbázisból töltöttük le. 
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IV.2. Az S&P 500 cégek hálózata 

Az S&P 500 cégek napi záró árfolyamadatai alapján számított korrelációs és Gauss hasonlóság 

mátrixaiból kiderül, hogy az egyes cégek hálózata sűrű (IV.1 ábrán). 

 

 

IV.1. ábra: Korreláció és Gauss-magfüggvény alapú hasonlósági mátrixai az SPX vállalatoknak 

IV.3. Pénzügyi piac által indukált iparági klasszifikáció (FMIC) 

Ahhoz, hogy feltárhassuk a hálózat struktúráját, meg kell határozzuk a Gauss-magfüggvénnyel 

adódó hasonlósági mátrix által indukált normált modularitás spektrumot (IV.2. ábra) 

 

 

IV.2. ábra: Az S&P 500 vállalatok Gauss noralizált modularitás spektruma 

 

A IV.2. ábráról leolvasható, hogy a spektrális rések elhelyezkedése alapján az egyes cégek 4, 

6, 8, 10 vagy 12 klaszterbe sorolhatók. A GICS 11 szektort különböztet meg, így az 

eredmények összehasonlíthatóságának érdekében az FMIC 11 határozzuk meg. 
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Az eredeti hasonlósági mátrixok (IV.1.) klaszetrek szerinti újrapremutálásával a IV.3. 

ábra adódik.  

 

 

IV.3. ábra: Klaszterek szerint rendezett S&P 500 vállalatok hasonlósági mátrixai 

 

A blokkdiagonális struktúra alátámasztja a Gauss-magfüggvény alapú normalizált modularitás 

mátrix alkalmazhatóságát. 

 

Az FMIC11 és GICS összehasonlítására a kereszttábla révén nyílik lehetőségük (Táblázat 

IV.1). 

 

Táblázat IV.1: Gyakorisági táblája a GICS és FMIC 11-nek 

GICS/FMIC 11 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Communication Services 0 8 0 10 0 0 0 2 0 6 0 

Consumer Discretionary 9 4 0 1 0 0 0 4 32 15 0 

Consumer Staples 0 0 0 1 0 21 0 0 4 7 0 

Energy 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 29 

Financials 3 4 0 0 0 0 57 0 0 4 0 

Health Care 1 20 0 37 0 0 0 0 0 3 0 

Industrials 40 8 0 0 0 0 0 5 3 13 0 

Information Technology 2 42 0 0 0 0 0 17 1 6 0 

Materials 20 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 

Real Estate 1 1 0 0 24 0 0 0 0 6 0 

Utilities 0 0 23 0 0 0 0 0 0 5 0 
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Az eredményekből leolvashtó, hogy a GICS összehangban van a spektrális módszerekkel 

adódó iparági klasszifikációval. 

IV.4. Hozam kockázat 

A CAPM és Markowitz modelleket klaszter változóval relaxálva lehetőségünk nyílik az egyes 

klasszifikációs eljárások által indukált csoportok homgenitásának statisztikai 

összehasonlítására (Egyenlet IV.1-4). 

 

E (ln
𝑆𝑡

𝑆𝑡−1
) =  𝑟𝑡

𝑓
+ 𝛽1 ⋅ (E(𝑟𝑡

𝑀) − 𝑟𝑡
𝑓
) + 𝛽2 ⋅ 𝐺𝐼𝐶𝑆 + 𝜀𝑡   (IV.1) 

      

E (ln
𝑆𝑡

𝑆𝑡−1
) =  𝑟𝑡

𝑓
+ 𝛽1 ⋅ (E(𝑟𝑡

𝑀) − 𝑟𝑡
𝑓
) + 𝛽2 ⋅ 𝐹𝑀𝐼𝐶 11 + 𝜃𝑡 (IV.2) 

 

E (ln
𝑆𝑡

𝑆𝑡−1
) =  𝑟𝑡

𝑓
+ 𝛽1 ⋅ ((E(𝑟𝑡

𝑀) − 𝑟𝑡
𝑓
) ⋅ 𝐺𝐼𝐶𝑆) + 𝜉𝑡 (IV.3) 

E (ln
𝑆𝑡

𝑆𝑡−1
) =  𝑟𝑡

𝑓
+ 𝛽1 ⋅ ((E(𝑟𝑡

𝑀) − 𝑟𝑡
𝑓
) ⋅ 𝐹𝑀𝐼𝐶 11) + 𝜂𝑡 (IV.4) 

 

Az eredmények alapján (Táblázat IV.2) látható, hogy a GICS változóival szemben a FMIC 11 

változói a CAPM, Markowitz keretrendeszerben javarészt szignifikánsak. 

 

Táblázat IV.2: A GICS és FMIC klaszterváltozóval általánosított CAPM kaslzterváltozóinak OLS p-értékei 

GICS iparági béták 
Egyenlet V.1  

p-érték 

EgyenletV.3  

p- érték 
FIMC 11 béták 

EgyenletV.2  

p- érték 

EgyenletV.4  

p- érték 

Intercept 0.1093 0.1974 Intercept 0.3833 0.7018 

Beta 0.5190   Beta 0.4775   

Services   0.9486 Cluster 0   0.0520 

Consumer Discretionary 0.3950 0.8875 Cluster 1 0.0000 0.0033 

Consumer Staples 0.7353 0.9910 Cluster 2 0.0976 0.4440 

Energy 0.4472 0.2846 Cluster 3 0.6484 0.0203 

Financials 0.9645 0.5059 Cluster 4 0.9861 0.1532 

Health Care 0.0864 0.0929 Cluster 5 0.6108 0.0799 

Industrials 0.5462 0.8663 Cluster 6 0.8007 0.0253 

Information Technology 0.0176 0.0256 Cluster 7 0.7385 0.1655 

Materials 0.9519 0.6225 Cluster 8 0.0000 0.1390 

Real Estate 0.5633 0.8966 Cluster 9 0.0070 0.0000 

Utilities 0.0301 0.0195 Cluster 10 0.4998 0.0357 
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A regressziók magyarázóerjét jellemző 𝑅2 statisztikák öszehasonlítása további bizonyítékokat 

szolgáltat az FMIC 11 optimalitására (Táblázat IV.3). 

 

Táblázat IV.3: GICS és FMIC 11 𝑅2 statisztikái 

  Egyenlet V.1. GICS Egy. V.2. FMIC 11 Egy. V.3. GICS Egy. V.4. FMIC 11 

 𝑅2 0.0543 0.2114 0.0616 0.2353 

Korrigált. 𝑅2: 0.033 0.1937 0.404 0.2181 

F-statisztika: 2.548 11.89 2.91 13.65 

Megjegyzés: Táblázat IV.3. A GICS és FMIC klaszterváltozóval általánosított CAPM OLS magyarázóereje 

 

Mindezek alapján elmondható, hogy a GICS összhangban van a pénzügyi piacok által 

indukált klasszifikációval, azonban a statisztikai eredmények alátámasztják a FMIC 11 

alkalmazhatóságát (Nagy and Ormos, 2018).  
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V. Volatility Surface kalibrációja kevésbé likvid 

opciókhoz 

Célunk a széles körben alkalmazott Stochastic Volatility Inspired (SVI) módszertan illesztésének 

érzékenységének bemutatása. Ebben a fejezetben ismertetjük az iparban használt módszertanokat, 

valamint érvelünk az árak abszolút különbségével indukált vega súlyozás mellett. 

V.1. SVI metodológia 

A derivatív termékek piacán elfogadott nézet szerint a vanilla opciók ára arbitrázs mentes, így 

általánosan alkalmazott konvenció a bonyolultabb struktúrált termékek árának vanilla 

felülethez történő kalibrálása (Dupire, 1994). Az eljárás sarokköve egy a vanilla opciók árából 

számítható indukált volatilities felület konstruálása. Likvid opciós piac esetén követve Gatheral 

(2004) által javasolt SVI (Stochastic Volatility Inspired) függvény kalibrációt nagyon pontos 

eredményeket kaphatunk.  

Azonban kevésbé likvid piacok esetén az implikált volatilitás felület a vételi és eladási 

árak között meglévő jelentős rés miatt instabillá válik. 

 

 

V.1. ábra: Raymond James Financial Inc. (RJF) 2018/3/28 15:10 (EST) vanilla opcióihoz illesztett SVI 

felületek, zöld vonal: abszolút opcióár, szaggatott vonal: négyszetes opcióár, pontozott vonal: négyzetes 

volatilitás különbségek által indukált volatilitás felületek 

https://en.wikipedia.org/wiki/Raymond_James_Financial_Inc.
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A módszertan hibáinak kijavítására több, ad-hoc bűntetőfüggvény alapú megoldással 

találkozhatunk (Damghani és Kos, 2013, Homescu, 2011, West, 2005, Zeliade system, 2009, 

Gatheral et al., 2014, Romo, 2011, Gonçalve, 2006). 

A dolgozatban az opcióárak abszolút különbségének minimalizálására építő, implikált vega 

súlyozást eredményező metodológiát mutatjuk be. 

 

{
 
 
 

 
 
 min

{𝑎,𝑏,𝜌,𝑚,𝜎}
∑∑|C𝐾,𝑆0,𝜏

Fit (𝜎SVI) − C𝐾,𝑆0,𝜏
BS (𝜎BS)|

𝐾∈𝒦𝜏∈𝒯

𝜎SVI  =  𝑎 + 𝑏 (𝜌(𝑘 − 𝑚) + √(𝑘 −𝑚)2 + 𝜎2)

C(𝐾, 𝜏1) <  C(𝐾, 𝜏2) if and only if 𝜏1  < 𝜏2

C(𝐾1, 𝜏) −
𝐾3 − 𝐾1
𝐾3 − 𝐾2

C(𝐾2, 𝜏) +
𝐾2 − 𝐾1
𝐾3 − 𝐾2

C(𝐾3, 𝜏) > 0

 

 

Az optimalizálás probléma numerikus megoldása Large-scale Bound-constrained 

Optimization módszerrel megkapható (Zhu, 1994). 

V.2. Adat 

Az elemzés során az S&P 500 index azon cégeit vettük figyelembe, amelyek vanilla opciós 

felületén kevesebb mint 6 aktív tenor és 100 instrumentum volt jegyezve 2018/3/28 15:00-

15:10 (EST) idősávban. A minta 106 felületet mintegy 5069 Bid/Ask quote-ot tartalmaz. 

V.3. SVI a gyakorlatban 

A széles körűen alkalmazott négyzetes bűntetőfüggvény alapú kalibrációkat az általunk 

javasolt abszolút ár alapú módszertannal összehasonlítva látható (Ábra V.2), hogy kevésbé 

likvid opciók esetén 𝐿1 optimalizációs eljárással illesztett felületek kevesebbszer érintik meg a 

piaci quote-ot. 
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V.2 ábra: A hisztogram x-tengelyén az egyes felületek által megérintett quote-ok számát (hit), y-tengelyen pedig 

a felületek számát láthatjuk 

 

Az egyes módszertanok illesztéséből származó statisztikákat összehasonlítva adódik 𝐿1 

kalibráció alkalmazhatósága (Táblázat V.1). 

 

Táblázat V.1. Különböző kalibrációs módszerekkel adódó SVI felületek átlag hibaszámnak összehasonlítása 

𝐻0 Kétoldalai p-érték 

𝐸(#ℎ𝑖𝑡𝑠𝐿
1
) =  𝐸(#ℎ𝑖𝑡𝑠𝐿

2𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒) 0.08387 

𝐸(#ℎ𝑖𝑡𝑠𝐿
1
) =  𝐸(#ℎ𝑖𝑡𝑠𝐿

2𝑉𝑜𝑙) 0.00015 

Megjegyzés: A táblázat a különböző kalibrációs módszerekkel adódó felületek Bid/Ask spreaden kívüli 

értékeinek számát hasonlítja össze. 

 

Mindezek alapján elmondható, hogy kevésbé likvid vanilla volatilitás felületek 

kalibrációjához az abszolút ár különbségére építő módszertan a megfelelő (Nagy and 

Ormos, 2019). 
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