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1.	  Bevezetés	  
 

A portfólióelmélet, a tőkepiaci árazódás elmélete, valamint a tőkepiaci hatékonyság 

hipotézise az 1950-es évektől kezdődően alapvetően formálta át a kutatók és befektetők 

tőkepiaci folyamatokról alkotott képét. A paradigma, amelyet e három gondolatra építünk az 

1980-as évekig megingathatatlan várként állta az empirikus vizsgálatok eredményeiként 

jelentkező anomáliák támadását a pénzügyi közgazdaságtan területén. A ’80-as évek végére a 

kutatók olyan új infrastrukturális környezetben találták magukat, amelyben addig 

elképzelhetetlen mennyiségű adat komoly statisztikai elemzését tudták igen rövid idő alatt 

elvégezni. Olyan módszertani fejlődés mutatkozott, amely segítségével elvégzett empirikus 

vizsgálatok eredményeinek hatására a paradigma széles falai omladozni kezdtek. Az 1990-es 

években olyan fordulat kezdődött e területen, amelynek végét e pillanatban még nem látjuk, 

de annyit biztosan állíthatunk, hogy a tőkepiaci egyensúly és a hatékonyság kritika nélküli 

elfogadása a múlté. 

Jelen tézisfüzetben a pénzügyi közgazdaságtan két jól elválasztható területéhez kapcsolódó 

eredményeket mutatok be, nevezetesen a befektetés elmélet témakörének részét képező 

eszközárazással, illetve a vállalati pénzügyek területéhez kapcsolódó tőkeszerkezeti kérdések 

vizsgálatával kapcsolatos eredményeket. Annyiban függ össze a két terület, hogy alapvető 

klasszikus elméletek, amelyek ma is az egyetemi tananyagok gerincét alkotják, a hatékony 

árazást veszik alapul és erre építik összefüggéseiket. 

A tézisfüzet második fejezetében a pénzügyi viselkedéstan területéhez kapcsolódó állításokat 

fogalmazok meg, amelyek Joó és Ormos (2011 és 2012), valamint Rihmer, Erdős és Ormos 

et al. (2011) tanulmányaira épülnek. Ezen eredmények alapján a tökéletesen racionális 

befektetők képe némileg homályosodik, amelynek következtében az árazódás hagyományos 

leírása is bizonytalanná válik. A harmadik fejezetben a standard tőkepiaci egyensúly 

összefüggéseinek vizsgálatára vonatkozó eredményeinket (Erdős, Ormos és Zibriczky, 2010, 

2011) mutatom be, amelyek elvetik a tőkepiaci eszközök árazási modelljében (Capital Asset 

Pricing Model – CAPM) definiált karakterisztikus és értékpapírpiaci egyenesek linearitását. 

A negyedik fejezetben egy speciális, az úgynevezett logoptimális portfólió stratégia 

teljesítményvizsgálatának eredményeit mutatom be Ormos, Urbán és Zoltán (2009), valamint 

Ormos és Urbán (2013) nyomán, ahol is a tőkepiaci hatékonyság gyenge szintjének 
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fennállásával szembeni empirikus eredményekre jutottunk, ugyanis a stratégia szignifikánsan 

jobban teljesít, mint a passzív (buy-and-hold) befektetési stratégia. Az ötödik fejezetben az 

utóbbi években egyre népszerűbb kutatási terület, a nem hagyományos pénzügyi termékek 

árazódási vizsgálatának egy szeletére vonatkozó néhány eredményünket mutatom be. E 

körben a minőségi borok árazódását vizsgáltuk (Erdős és Ormos, 2011 és 2013). Meglepő 

eredmény, hogy a minőségi borokba történő befektetés komoly diverzifikációs lehetőséget 

kínál a pénzügyi piacokon jelentkező kockázatok tekintetében. A tézisfüzet hatodik 

fejezetében a Kelet-Közép-Európában működő vállalatok tőkeszerkezeti döntéseire 

vonatkozó eredményeinket mutatom be (Hernádi és Ormos, 2012), amelyek arról 

tanúskodnak, hogy a régió vállalatai pénzügyi döntéseiket egyre inkább a fejlett 

tőkepiacokkal rendelkező országokhoz hasonló struktúrában alkotják meg, valamint hogy 

alapvetően a hierarchia elméletnek (Pecking Order Theory – POT) megfelelően döntenek 

tőkeszerkezetük kialakításában. 

 

 

2.	  Diszpozíciós	  hatás	  és	  temperamentum	  
vizsgálat	  
 

Az egyéni befektetők tőkepiaci magatartásához kapcsolódó gondolatok egyidősek a tőkepiaci 

kereskedés kialakulásával, Seldan (1912) már a 20. század első felében önálló könyvvel –

„Psychology of the Stock Market“ címmel – örvendeztette meg a terület iránt érdeklődőket, 

amelyben bemutatja, hogy a tőkepiaci árak alakulását nagymértékben befolyásolja a 

szereplők mentális attitűdje, amely a befektetéseikhez és kereskedési aktivitásukhoz 

kapcsolódik. A modern pénzügyi közgazdaságtan területén nagyjából az 1980-as évek 

közepéig kellett várnunk, hogy a terület önálló és valóban elfogadott diszciplínává váljon, 

amely nagyban köszönhető Daniel Kahneman, Paul Slovic és Amos Tversky a szó szoros 

értelmében vett korszakalkotó munkásságának. Mára a terület önálló folyóiratokkal 

rendelkezik és a legnagyobb elismertségű pénzügyi közgazdaságtannal foglalkozó 

folyóiratok is szívesen látnak írásokat a pénzügyi viselkedéstan területéről. 
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Munkánk legfőképp a diszpozíciós hatásra koncentrál, amely a pénzügyi viselkedéstan 

aránylag nehezen kutatható területéről származik, hiszen itt olyan egyéni befektetési 

döntéseket vizsgálunk, amelyekkel kapcsolatos adatok értékpapírtitoknak minősülnek, így 

meglehetősen nehéz hozzájuk férni. Mégis azt állítjuk, hogy a nehézségek ellenére a terület 

kutatása kifejezetten fontos ahhoz, hogy megértsük a befektetői magatartás árnyalatait, 

amelyek igen sokszor a racionalitás alapjain megfogalmazott közgazdasági modelleknek 

ellentmondani látszó eredményekben öltenek testet. A diszpozíciós hatás egy olyan „hiba” 

vagy „hajlam”, amely fennállása komoly veszteségek képében ölt testet a befektetők 

értékpapírszámláin, ha a jelenség igazolást nyer, és erre fel tudjuk hívni a figyelmet, az nem 

csak az elméleti közgazdászok számára tanulságos, de a gyakorló szakemberek (befektetők) 

is profitálhatnak belőle. Tudomásunk szerint hazánkban a kereskedési adatokhoz való nehéz 

hozzáférhetőség miatt ilyen elemzés még nem készült, azonban szintén egyetemisták körében 

egy kérdőíves felmérés segítségével Molnár (2006) már kimutatta a diszpozíciós hatás 

létezését, bár e mérés nélkülözi a valós kereskedési környezetet, a valós kockázatvállalást, 

ráadásul a kérdőíves felmérés robosztussága is megkérdőjelezhető. 

Első alkalommal 2009-ben szerveztünk olyan játékot a hallgatóknak a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetemen, amelyben a résztvevők saját megtakarításaikkal 

kereskedhettek a Budapesti Értéktőzsdén. Kezdetektől cél volt, hogy saját pénzzel 

kereskedjenek, hiszen egyrészt kizárólag így van lehetőségünk valós, kockázatos 

körülmények közt meghozott döntéseiket vizsgálni, másrészt csak ilyen feltételek között 

képesek a résztvevők felmérni döntéseik valós súlyát, végül érezni azok valós 

következményeit. A játékban résztvevők1 nyilatkozatukkal felhatalmazták a lebonyolítót2, 

hogy kereskedési tranzakcióik adatait kutatási célra rendelkezésünkre bocsássák. A játékot 

2010-ben terjesztettük ki más felsőoktatási intézmény hallgatóira is. Az első játékban 43 

BME-s hallgató, míg a másodikban összesen 15 felsőoktatási intézmény 90 hallgatója vett 

részt aktívan, bár a befektetők zömét 5 egyetem (BCE, BME, PTE, SZE, SZTE) adta. 

A diszpozíció hazai felsőoktatási hallgatók körében történő elemzését Odean (1998), 

Shapira és Venezia (2001) továbbá Feng és Seasholes (2005) módszere alapján végeztük 
el, melyek esetén Shapira és Venezia módszerét leszámítva igazolást nyert a diszpozíció 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Játéknak nevezzük, bár valójában a fentiek szerint nem valódi játékról van szó, hiszen a vizsgált személyek a 
valóságban fektetik be megtakarításaikat, így akár azt is mondhatnánk, hogy a kísérletben résztvevők. Annyiban 
találó mégis a játék elnevezés, hogy a legjobb teljesítményt elérő hallgatók az általuk realizált hozamon felül 
nyereményben is részesültek.  
2 Erste Befektetési Zrt 
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mind a 2009-es, mind a 2010-es adatok alapján. A diszpozíció vizsgálata mellett még 
megvizsgáltuk az Odean (1999) és Chen et al. (2007) által is kimutatott jelenséget, mely 

szerint a befektetők által eladott részvények ezután jobban teljesítenek a később 

helyettük vásároltakkal szemben. Ennek a létezését mi is kimutattuk a hazai 
részvénypiacon, ahol a 2010-es évben szignifikánsan jobban teljesítettek az eladott 

részvények a helyettük vásároltakkal szemben (Joó és Ormos, 2011). 

1. táblázat: Az eladott majd az azt követően elsőként vett részvények átlagos hozama 
2.  

Vétel Eladás Diff. Vétel Eladás Diff. Vétel Eladás Diff.
Előtte 3 hónap 12,77 13,99 1,22 * -3,08 -2,79 0,29 24,90 26,83 1,93 *

(1,68) (-0,42) (1,96)
1 hónap -14,24 -13,01 1,22 *** -6,21 -5,16 1,05 *** -20,38 -19,03 1,36 *

(2,71) (2,92) (1,83)
2 hét -10,25 -9,61 0,64 ** -3,17 -3,05 0,12 -15,66 -14,63 1,03 ***

(2,32) (0,48) (2,76)
7 nap -7,78 -7,25 0,52 ** -2,68 -2,66 0,02 -11,68 -10,77 0,91 **

(2,09) (0,08) (2,34)
6 nap -6,65 -6,40 0,25 -2,29 -2,65 -0,35 -9,99 -9,28 0,71 *

(1,01) (-1,45) (1,81)
5 nap -5,85 -5,66 0,19 -1,92 -2,35 -0,43 * -8,86 -8,20 0,66 *

(0,80) (-1,89) (1,74)
1 nap -0,64 -0,67 -0,02 -0,41 -0,51 -0,09 -0,82 -0,79 0,03

(-0,25) (-0,95) (0,18)
Utána 1 nap 1,18 1,58 -0,40 *** 0,33 0,68 -0,35 *** 1,84 2,27 -0,43

(-2,63) (-2,95) (-1,56)
5 nap 3,63 4,61 -0,98 *** 0,47 2,02 -1,54 *** 6,05 6,59 -0,54

(-3,81) (-7,59) (-1,18)
6 nap 4,39 5,45 -1,07 *** 0,43 2,09 -1,66 *** 7,42 8,03 -0,61

(-3,90) (-7,22) (-1,29)
7 nap 5,28 6,26 -0,99 *** 0,68 2,30 -1,61 *** 8,79 9,29 -0,50

(-3,39) (-6,35) (-1,01)
2 hét 6,71 8,07 -1,36 *** 1,12 3,36 -2,25 *** 10,99 11,68 -0,69

(-4,28) (-7,28) (-1,34)
1 hónap 13,43 15,85 -2,42 *** 0,45 3,69 -3,24 *** 23,36 25,16 -1,80 **

(-4,57) (-6,66) (-2,43)
3 hónap 20,88 22,98 -2,10 ** -11,58 -10,18 -1,40 *** 45,70 48,38 -2,68 **

(-1,99) (-2,67) (-2,14)

2009-2010 2010 2009

	  
* 10%; ** 5%; *** 1%-os szignifikancia szinten. A 2009, 2010 és a 2009-2010-es összevont év során a befektetők által eladott, majd az azt 
követően elsőként vett részvények hozama a vétel napját követő/megelőző 1, 5, 6, 7, 14 (2 hét), 21 (1 hónap), 63 (3 hónap) kereskedési 
napon. A kapott eredmények alapján látható, hogy a 2010-es és az összevont 2009-2010-es évben szignifikánsan jobban teljesítettek az 
eladott papírok (kivétel 2010-nél a három hónappal későbbi esetnél). A 2009-es évben is jobban teljesítettek az eladott papírok, de itt a 
különbség nem szignifikáns.  

A szakirodalmi példák jól szemléltetik, hogy a befektetési teljesítmény és a diszpozíciós 

hatás megléte között szoros kapcsolat húzódik. Ennek igazolására a 2009-es és a 2010-es 

tőzsdejátékban résztvevő legjobb, illetve legrosszabb 20%-os hozamot felmutató befektetők 

diszpozíciós hajlamát külön is elemeztük. Eredményeink rámutattak arra, hogy a teljes 

vizsgált időszakban szignifikánsan megjelent a nyereségek gyors realizálásának és a 

veszteséges pozíciók sokáig tartásának hajlama a legrosszabb hozamot felmutatók 

esetén, míg a legjobb hozamot produkálók esetén szinte megegyezett a realizált 
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nyereségek és veszteségek (azaz lezárt nyereséges és veszteséges pozíciók) hányada (Joó 

és Ormos, 2012). A „nyertesekre” tehát nem volt jellemző a diszpozíció, ami a 

legrosszabbak esetén mind 2009-ben, mind 2010-ben is megfigyelhető volt. Odean (1998) 

módszere alapján így elmondható, hogy a nyereségek gyors realizálása és a veszteségek 

sokáig tartása káros a befektetési teljesítményre. 

Összességében a kapott eredmények rávilágítottak arra, hogy a diszpozícióra való 

hajlam egy költséges viselkedés, mivel a legjobb teljesítményt nyújtó befektetők 
átlagosan nem, míg a legrosszabbak átlagban hajlottak a nyereségek korai realizálására 

és a veszteséges pozíciók sokáig tartására (Joó és Ormos, 2012). 

Valójában az adatbázis, amelyre a fenti tézisek épültek, ennél sokkal szélesebb hallgatói 

réteget ölel fel, mint amire a befektetői magatartásra irányuló kutatásunkat építettük, hiszen 

itt csak azon hallgatók eredményeit tudtuk felhasználni, akik részt vettek a kereskedésben és 

hajlandóak voltak kockáztatni megtakarításaikat. Azonban a tőkepiaci tranzakciókon túl a 

hallgatók jelentős részét megkértük, hogy egy meglehetősen terjedelmes kérdőívet is 

töltsenek ki számunkra. E kérdőív kitér a kockázatkerülési együttható mérésére, a hallgatók 

családi hátterére, dohányzási és alkoholfogyasztási szokásaira, valamint tartalmazott egy 

speciális, a temperamentum meghatározására szolgáló TEMPS-A (Temperamentum 

Evaluation Memphis, Pisa, Paris and San Diego Auto) kérdőívet is. E kérdőív segítségével a 

hallgatók teljesítményének több dimenzióját is vizsgáltuk, valamint lehetőségünk nyílt a 

pszichiátriában alkalmazott nem patológiás változók vizsgálatával is bővíteni kutatásainkat. 

Sajnos a kérdőívet kitöltő résztvevők közül a tőzsdejátékban is résztvevők száma arra nem 

volt elégséges, hogy a temperamentum vizsgálatokkal kibővítve megbízható eredményeket 

adjanak, azonban önállóan a temperamentum és a születés szezonalitásának vizsgálatához 

elégséges számú kitöltött kérdőív gyűlt össze. A következőkben az ehhez kapcsolódó 

eredményeket foglalom össze. 

Kérdőíves felmérésünkben 366 egyetemi hallgató vett részt (átlagéletkor 20,59 év, SD: 1,96 

év, tartomány: 18-35 év), a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Tőzsdei 

spekuláció című tárgyának hallgatói közül. A mintavétel azért is szerencsés, mert e tárgyat az 

egyetem minden karáról érkező hallgató felvehette. A vizsgálat során e hallgatók többek 

között a Temperamentum Evaluation Memphis, Pisa, Paris and San Diego Auto-kérdőív 

(TEMPS-A) standardizált magyar változatát (Rózsa et al., 2008) töltötték ki. A kérdőív által 

alkalmazott skála némileg eltér a többi temperamentum skálától, harmonizálva a görög 

orvoslás pszichológiai definícióihoz, illetve az újkori német pszichiátria által alkalmazott 
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besoroláshoz; 110 kérdés alapján öt különböző affektív temperamentumot különböztet meg. 

Ezek az anxiózus vagy szorongó, a ciklotím, a depresszív, a hipertím és az irritábilis vagy 

ingerlékeny. Az affektív temperamentumokat ma az affektív kórképek preklinikai 

állapotaiként tartják számon, a TEMPS-A nem pszichiátriai betegséget, hanem a normális 

személyiségvariánsoknak tekinthető affektív temperamentumokat méri. 

Vizsgálatunk során szignifikáns összefüggést találtunk a születési szezon és az ötből 

négy Akiskal és Akiskal (2005, 2007) által definiált affektív temperamentum között 

(Rihmer, Erdős és Ormos et al., 2011). A felmérés szerint a hipertím temperamentum a 

leggyakoribb a tavasszal és ősszel születettek között. A ciklotím vérmérséklet szignifikánsan 

gyakrabban jelentkezett a nyáron születettek között, mint télieknél. Az irritábilis 

temperamentumra jellemző érték a télen születetteknél a legalacsonyabb, összehasonlítva a 

többi évszakban születettekkel. A depresszív temperamentummal az őszi születtek 

rendelkeznek legkevésbé. Csak az anxiózus vagy szorongó affektív temperamentum esetében 

nem látszik szignifikáns kapcsolat a születési évszak és a temperamentum között. 

 

2. táblázat: OLS regresszió TEMPS-A skála nemmel, életkorral és születési szezonnal 

koeff. p érték koeff. p érték koeff. p érték koeff. p érték koeff. p érték
konstans 0.1680 ** 0.0500 0.5961 *** 0.0000 0.2065 *** 0.0017 0.5667 *** 0.0000 0.3166 *** 0.0001
Férfi -0.0928 *** 0.0000 -0.0508 *** 0.0129 -0.0557 *** 0.0001 0.0596 *** 0.0039 0.0397 *** 0.0308
Kor 0.0047 0.2455 -0.0105 *** 0.0156 0.0061 ** 0.0500 -0.0028 0.5610 -0.0045 0.2180
Tavasz 0.0059 0.7998 -0.0060 0.8082 -0.0205 0.2719 0.0715 *** 0.0075 0.0587 *** 0.0157
Nyár 0.0117 0.6312 0.0455 ** 0.0643 0.0129 0.5205 0.0121 0.6532 0.0959 *** 0.0001
!sz -0.0269 0.2358 -0.0213 0.3835 -0.0342 ** 0.0691 0.0533 ** 0.0563 0.0831 *** 0.0004
Adj R" 0.04800.0716 0.0463 0.0472

Depresszív Hipertím Irritábilis

0.0357

Változó Anxiózus Ciklotím

 
Megjegyzés: A táblázatban az OLS regresszió álatl becsült paraméterek láthatók. *, **, *** 15%, 10% and 5%, szignifikancia szintet 
jelölnek. A születési évszakokat a következő módon definiáltuk: tél (januártól márciusig), tavasz (áprilistól júniusig), nyár (júliustól 
szeptemberig), ősz (októbertől decemberig). 

 

Természetesen próbáltuk megállapítani, hogy a kereskedési eredményesség és a 

temperamentum között milyen a kapcsolat, de sajnos a temperamentum és kereskedési adatok 

együttes halmaza túl szerény volt ahhoz, hogy azokból megbízható eredményeket tudjunk 

felmutatni. 
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3.	  A	  CAPM	  karakterisztikus	  és	  
értékpapírpiaci	  egyenesének	  vizsgálata	  
 

A tőkepiaci árfolyamok egyensúlyi modellje (CAPM, Capital Asset Pricing Model) (Sharpe, 

1964; Lintner, 1965; Mossin, 1966) máig az egyik legáltalánosabban alkalmazott egyensúlyi 

modell a pénzügyi szakirodalomban. A CAPM, illetve a standard eszközárazási modellek, 

úgy mint az arbitrált árfolyamok elmélete (APT, Arbitrage Pricing Theory) (Ross, 1976); a 

háromfaktoros modell (Fama és French, 1996); vagy a négyfaktoros modell (Carhart, 1997) a 

kockázat és a várható hozam között lineáris kapcsolat feltételeznek. Stapleton és 

Subrahmanyam (1983) a CAPM modell alapján lineáris összefüggést talált a hozam és 

kockázat között. Munkánk során a CAPM alapján két összefüggés linearitását vizsgáltuk, az 

egyik az értékpapírok hozama és a piaci hozam közötti viszony (karakterisztikus egyenes), a 

másik pedig az értékpapírok releváns kockázata – amelyet a karakterisztikus egyenes 

meredekségével mérünk – és hozama közötti összefüggés (értékpapírpiaci egyenes). 

A standard eszközárazási tesztek a modell jóságát általában lineáris regresszióval vizsgálják, 

amely helyes eljárás abban az esetben, ha a kockázat és hozam között valóban lineáris a 

kapcsolat. Ha ez a feltevés sérül, akkor a legkisebb négyzetek módszerével (OLS, Ordinary 

Leasr Squares), vagy más lineáris módszerekkel becsült paraméterek torzítottak és 

inkonzisztensek. A karakterisztikus egyenes két becsült paramétere az alfa és a béta; az 

előbbi, a tengelymetszet, az abnormális hozamot méri (lásd Jensen, 1968), utóbbi a 

regressziós egyenes meredeksége, pedig az értékpapír releváns kockázatát. Ha a tőkepiac 

egyensúlyban van, akkor a CAPM szerint az értékpapírok a kockázatuknak megfelelő várható 

hozamot biztosítják, azaz az abnormális hozam várható értéke zéró. A vázolt kérdéseket két 

irányból jártuk körül: egyrészt megvizsgáltuk, hogy a CAPM alapján levezethető két 

összefüggés linearitás nullhipotézise fennáll-e, másrészt megvizsgáltuk új kockázati mértékek 

(„alfa” és „béta”) levezetésének lehetőségét arra az estre, ha a nullhipotézist elvetjük. Az 

utóbbira azért van szükség, mert ha általánosságban nem áll fenn a linearitás, akkor az arra 

épülő kockázati mértékek hibásak és a belőlük levonható következtetések 

megkérdőjelezhetőek. 
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Vizsgálatunkat az S&P (Standard & Poor’s) nagy-, közepes- és kisvállalati részvényindex-

komponenséből vett (S&P 500, S&P MidCap 400, S&P SmallCap 600) véletlen mintán 

végeztük el az 1999 és 2008 közti időszakot felhasználva. A napi hozamadatokat a Center for 

Research in Security Prices (CRSP) adatbázisából nyertük. Az egyes indexekből véletlen 

mintavételi eljárással 50-50-50 vállalatot választottunk ki. A linearitás teszt szerint a 

nagyvállalatoknál (S&P 500) 5%-os szignifikancia szinten az 50 részvényből 9-nél utasítható 

el a karakterisztikus egyenes linearitása. Ez majdnem eléri a 20%-os értéket, ami szignifikáns 

eredménynek mondható, így elvethetjük az S&P 500 index részvényeinek hozama és a piaci 

hozam közötti lineáris kapcsolatot (a karakterisztikus egyenes linearitását). A közepes (S&P 

MidCap 400) és kisvállalatoknál (S&P SmallCap 600) csupán 4%-ban, 2-2 esetben vetettük 

el a nullhipotézist, azaz a linearitást 5%-os szignifikancia-szinten nem tudjuk elvetni. 

Megjegyezzük, hogy a kis és közepes vállalatok karakterisztikus egyenesének linearitása 

94%-os konfidencia szinten már elvethető. Összességében 150 részvényből 13 (8,7%) 

esetén utasíthatjuk el a linearitást, azaz a karakterisztikus egyenesek linearitás tesztje 
alapján minden szokásos szignifikancia szinten elvethetjük a piac egészére vonatkozó 

linearitás nullhipotézisét.  

1. ábra: Értékpapírpiaci egyenesek 
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Négy értékpapír-piaci egyenest is becsültünk, egyet-egyet a három méret alapján 

meghatározott vállalati szegmensre, egyet pedig a piac egészére. Az értékpapír-piaci 
egyenesek linearitása nem vethető el. A kisvállalatokra illesztett értékpapír-piaci egyenes 

meredeksége negatív, azaz eredményeink igazolják a kisvállalati hatást (lásd pl. Banz, 1981; 

Basu, 1983; Fama és French, 1995). A pénzügyi irodalomban jól dokumentált megfigyelés, 

hogy a kisvállalatok kockázata nagyobb és emiatt magasabb várható hozamot biztosítanak, 

azaz a vállalatméret a piaci kockázat mellett megjelenő kockázati faktor. Külön kiemelést 

érdemel az az eredményünk, hogy a linearitás a nagyvállalati szegmensben a karakterisztikus 

egyenes tekintetében minden szokásos szignifikancia szint mellett elvethető. Mivel a kis és 

közepes vállalatok karakterisztikus egyenesének linearitása nem vethető el 5%-os 

szignifikancia szinten, ezért a kisvállalati hatás nem magyarázhatja a linearitás sérülését. 

Vizsgálatainkat kiterjesztettük a Fama és French (1996) által definiált háromfaktoros 

modellre is, eredményeink szerint e modell linearitás feltételezése már nem vethető el, azaz 

az egyszerű három-faktor modell képes a tőkepiaci hozamok magyarázatára. 

 

 

4.	  Logoptimális	  stratégia	  teljesítmény	  
vizsgálata	  
 

E fejezetben a logoptimális portfólió-elméletre épülő befektetési stratégia jóságát elemző 

munkánk eredményeit foglalom össze. A logoptimális portfóliók újszerű elmélete a 

klasszikus módszerektől eltérően nem a CAPM-ből jól ismert releváns kockázatot 

reprezentáló β kockázati paraméteren keresztül próbálja megmagyarázni a várható hozamot, 

hanem minden befektetési periódusban egy olyan portfólió kialakítására törekszik, amely a 

logaritmikus várható hozamot maximalizálja látszólag függetlenül bármilyen kockázati 

paramétertől, tényezőtől. A logoptimális portfólió-stratégiák (lásd Algoet és Cover, 1988; 

Algoet, 1992; Györfi, Urbán és Vajda, 2007) a tőkevisszaforgatásos vagyongyarapodás 

mértékének maximalizálására stacionárus és ergodikus piaci folyamatokat feltételezve 

bizonyítottan minden más módszernél alkalmasabbak. Az említett munkák szintézise, és a 

klasszikus, valamint a logoptimális portfólió-elmélet szoros kapcsolata már több 
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tanulmányban is bemutatásra került (lásd pl. Ottucsák és Vajda, 2006), ennek megfelelően 

munkánk nem erre koncentrált. Az itt bemutatott eljárások a tőkét dinamikusan kezelik, a 

portfólió változtatás lehetőségét minden kereskedési periódusban fenntartva. Az eddig 

megjelent írások, amelyek a logoptimális portfólió stratégiák hozamintenzitását mutatták be 

empirikus vizsgálatok segítségével, meglehetősen sok olyan egyszerűsítő feltételezésre 

építettek, amelyek a matematikai tétel kimondásakor, annak bizonyításakor, a modell 

felállításakor, mint peremfeltételek nem tűnnek komoly torzításnak. Munkánk célja kettős 

volt, hiszen az eddigi empirikus vizsgálatok során minden esetben arra tett kísérletet a szerző 

(lásd Cover, 1991; Singer, 1997; Györfi et al., 2006; Györfi et al., 2007), hogy a stratégia 

eredményeként realizált hozam nagyságát összevesse a portfólióban található legnagyobb 

hozamot generáló elem hozamával, amely matematikai szempontból kifogásolhatatlan 

megoldás, azonban a pénzügyi közgazdaságtan területén a hozamot önmagában, annak 

kockázatosságának figyelembe vétele nélkül nem szokás vizsgálni. Az elsődleges cél tehát az 

volt, hogy igazoljuk: a logoptimális stratégia által meghatározott portfólió várható hozama 

meghaladja a hasonló kockázatú tőkepiaci befektetések segítségével realizálható egyensúlyi 

hozamot. Ennek igazolására az egyszerű CAPM (lásd Sharpe, 1964; Lintner, 1965; Mossin, 

1966) modellt, valamint a Sharpe-rátát használjuk, amellyel 0,928 értéket mértünk a New 

York Stock Exchange Composite indexének 0,299 értékéhez viszonyítva. Az elemzésben 15 

éves perióduson (1991-2005) vizsgáltuk az S&P500 23 véletlenszerűen választott 

részvényéből összeállított logoptimális portfólió teljesítményét. 

3. táblázat: Logoptimális portfólió vs. NYSE Composite index 

Év NYSE Logoptimális 
fr  

1991   11.60   41.91   7.11  
1992   0.71   -42.61   6.01  
1993   4.89   -0.70   5.01  
1994   -10.75   -10.68   6.48  
1995   22.23   37.85   6.18  
1996   13.20   50.22   6.00  
1997   15.43   18.79   6.03  
1998   11.18   2.29   5.02  
1999   -1.92   91.42   5.40  
2000   0.55   63.50   5.98  
2001   -18.19   80.20   4.46  
2002   -26.57   33.77   3.75  
2003   26.76   53.18   2.93  
2004   4.52   46.77   3.37  
2005   9.43   34.26   3.97  
Átlag prémium   4.21   33.34    
Szórás   14.09   33.85    
Sharpe-ráta   0.299   0.985    
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Ezen túlmenően az 1991-2008 perióduson a Dow Jones Industrial Average (DJIA) harminc 

komponensére vonatkozóan is lefuttattuk elemzésünket a CAPM modellen túl Fama és 

French (1996) három-faktor modelljére, valamint a momentum faktorral kiegészített Carhart 

(1997) négy-faktor modellre is. Bármely modell eredményeit is nézzük a logoptimális 

stratégia túlélési torzítástól mentes vagy azzal torzított esetben is pozitív Jensen (1968) 

alfát (azaz abnormális hozamot) generált. 

4. táblázat: Logoptimális portfólió teljesítménye egyensúlyi modellekkel 

  
Log-opt Passzív 

 
αL αP βL βP SMBL SMBP HMLL HMLP MOML MOMP 

CA
PM

 R2 0.55 0.78 koef. 0.55 0.25 0.19 1.05 
      F-stat 214.50 631.50 t-stat 1.77 1.42 14.64 25.13 
      p érték 0.00 0.00 p érték 0.08 0.16 0.00 0.00 
      Adj R2 0.54 0.78 

           

CA
PM

 é
s 

M
O

M
 R2 0.56 0.79 koef. 0.69 0.33 1.07 0.14 

    
-0.13 -0.08 

F-stat 111.50 325.00 t-stat 2.18 1.85 14.18 24.64 
    

-2.12 -2.20 

p érték 0.00 0.00 p érték 0.03 0.07 0.00 0.00 
    

0.04 0.03 
Adj R2 0.55 0.84 

           

3 
fa

kt
or

 
m

od
el

l 

R2 0.56 0.84 koef. 0.67 0.47 1.07 1.03 -0.17 -0.36 -0.11 -0.21 
  F-stat 73.30 306.10 t-stat 2.05 2.98 12.36 24.33 -1.84 -8.03 -1.00 -3.84 
  p érték 0.00 0.00 p érték 0.04 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.32 0.00 
  Adj R2 0.55 0.84 

           

4 
fa

kt
or

 
m

od
el

l 

R2 0.56 0.84 koef. 0.81 0.53 1.03 1.01 -0.15 -0.35 -0.14 -0.22 -0.13 -0.05 
F-stat 56.80 232.50 t-stat 2.45 3.29 11.46 23.37 -1.60 -7.80 -1.21 -4.01 -1.98 -1.65 

p érték 0.00 0.00 p érték 0.02 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.23 0.00 0.05 0.10 
Adj R2 0.55 0.84 

           Álagos havi hozam 1.56% 1.21% 
           Havi hozam szórás 6.53% 5.01% 
           Átlagos éves hozam 18.72% 14.52% 
           Éves hozam szórás 21.29% 22.91% 
           

A táblázatban szereplő becslések a 2005-ben a DJIA indexben szereplő részvényekből összeállított logoptimális 
stratégia teljesítményét mutatja a DJIA, mint passzív stratégiával összevetve. 

 

Munkánk másik eredménye, amellyel a logoptimális portfólió stratégia empirikus vizsgálatait 

a valósághoz próbáltuk közelíteni, hogy az egyszerűsítő feltételezések közül a komoly 

torzítást hordozó zéró tranzakciós költség helyett olyan modellt építettünk, amellyel a 

tranzakciós költségek figyelembe vehetők. Különösen fontos tényezőről van szó egy olyan 

kereskedési stratégia esetében, amely nap mint nap átrendezi a portfólió összetételét, így 

hosszabb időtávon meglehetősen nagy tőkét emészt fel a „buy and hold” stratégiához 

viszonyítva. A forgalomarányos tranzakciós költség bevezetése a modellbe olyan újszerű 

eredmény, amellyel korrigálva a tökéletes piaci feltételezéseket, továbbra is bizonyítható a 
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kereskedési stratégia többlet teljesítménye. A feltétel levezetéséhez Schäfer (2002) 

munkájából indultunk ki, itt annak továbbfejlesztett, pontosított változatát mutattuk be. Fenti 

empirikus vizsgálataink során már e költségek figyelembevételével meghatározott 

hozamadatokkal dolgozva jutottunk a fent említett kiemelkedő eredményre, bár hozzá kell 

tennünk, hogy a megelőző empirikus vizsgálatok hozamaihoz viszonyítva ez már jóval 

szerényebb többletet mutatott. 

Összességében azt az állítást fogalmazhattuk meg, hogy a logoptimális stratégia 

segítségével jóval az egyensúlyi hozamot meghaladó hozamot realizálhatunk. Ez az 

anomália a tőkepiaci hatékonyság gyenge szintjének erős pilléreit támadja, bár azt sem vetjük 

el, hogy a csatolt hipotézis, amely szerint az alkalmazott egyensúlyi modell (ez esetünkben a 

CAPM), nem tökéletes és egyéb paraméterek is szükségesek ennek leírásához, ahogy a Fama 

és French (1993, 1996) három faktor modell választ adott a Basu (1977) és Banz (1981) által 

feltárt anomáliákra. 

 

5.	  Eszközárazás	  nem	  tőkepiaci	  termékekre	  
–	  borok	  
 

A modern tőkepiaci befektetések világa, folyamatosan bővül, keresi az újabb és újabb 

alternatív befektetési lehetőségeket, különösen azokat, amelyek nagy volumenben állnak 

rendelkezésre, és a már ismert instrumentumokkal együtt tartva kockázatcsökkentési 

lehetőségeket kínálnak. A minőségi borokba történő befektetés, mint valós befektetési 

alternatíva az utóbbi évtizedekben virágkorát éli, a Liv-ex (London International Vintners 

Exchange) a globális minőségi borpiac forgalmát 2009-ben három milliárd dollárra becsülte, 

ami 2004-es volumen háromszorosa, mára a borok több indexét is jegyzik a Bloomberg és 

más adatszolgáltatók platformjain. Munkáink során a műkincsek és az útikönyvek mellett a 

minőségi borokat vizsgáltuk pénzügyi közgazdaságtani, befektetéselméleti szempontból a 

Liv-ex 50 és Liv-ex 500 index segítségével (a két borindex a legjobb 50 és 500 minőségi bor 

árának alakulását követi). Első lépésként a minőségi borpiac gyenge szintű hatékonyságát 

teszteltük. Autoregresszív mozgóátlag (ARMA) spektrálsűrűség becslés segítségével 

varianciahányados tesztek alapján igazoltuk – hasonlóan Erdős és Ormos (2010, 2011) 
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munkájához, amelyben az USA műkincs aukciós piacának hatékonyságát vizsgálta –, hogy az 

indexek véletlen bolyongása és tisztán stacioner árképződése elvethető. A gyenge szintű 

hatékonyság elvetése arbitrázs lehetőségek fennállását jelezheti, azonban az eszközárazási 

tesztek ezt nem támasztják alá. A CAPM (Sharpe, 1964) és a Fama-French (1996) három-

faktor modell alapján, a borokba történő befektetésekkel nem lehet szignifikáns 
abnormális hozamot elérni és a bor hozamok alacsony korrelációt mutatnak a CRSP 

piaci értéksúlyozású index hozamával. Ez az eredmény a borok portfólió diverzifikációban 

betöltött szerepét emeli ki: ha egy tiszta részvényportfólióhoz minőségi borokat is adunk, a 

portfólió kockázata csökkenthető. A borok diverzifikációs szerepét tovább erősíti, hogy a 

Johansen (1991) féle kointegrációs teszt alapján a bor és részvénypiaci hozamok közötti 

hosszú távú kapcsolat elvethető. 

Hasonlóan a többi gyűjthető tárgyhoz a borszakértők is gyakran ajánlják ügyfeleiknek, hogy 

a legdrágább, első osztályú (first growth) borokba fektessenek. A műkincs árakkal foglalkozó 

szakirodalom gyakori kérdése, hogy vajon a legdrágább darabok (a „mesterművek”) alul-, 

vagy felülteljesítik a piac egészét. Ennek megfelelően megvizsgáltuk a legdrágább borok 

teljesítményét a Liv-ex 50 index segítségével. A számított Sharpe ráták alapján a legdrágább 
minőségi borok teljesítménye nem különbözik szignifikánsan a piac egészétől. Ha ezt a 

kérdést eszközárazási oldalról közelítjük, akkor azt állíthatjuk, hogy a „mester-index” nem 

mutat szignifikáns többlet teljesítményt, azaz a „mester-borok” preferálása nem indokolt az 

olcsóbb borokhoz képest. Ha egy egyfaktoros egyensúlyi modellt alkalmazunk, amiben a 

borpiacot a legbővebb, Liv-ex 500 index hozamával mérjük, akkor a Liv-ex 50 nem mutat 

szignifikáns abnormális teljesítményt, összhangban a standard eszközárazási modellek 

eredményeivel. A „mester-borokra” vonatkozó megállapításaink hasonlóak Fogarty (2006) 

ausztrál borpiacon mért eredményeihez: a legmagasabb hozamot a legnagyobb kockázattal a 

legdrágább borok érték el, azaz azok, amelyek a Langton skálán kivételes vagy kiváló 

minősítést kaptak. Eredményeink azonban ellentmondanak Burton és Jacobsen (2001) 

írásának, akik úgy találták, hogy a legdrágább bordeaux-i vörösborok kockázat-hozam 

szempontból előnyösebbek a piac egészénél és szintén ellentmondanak Jaeger (1981) 

tanulmányának, amely szerint a drágább borokhoz képest a legolcsóbb minőségű bordeaux-i 

vörösborok és a kaliforniai Cabernet hozamai magasabbak – magasabb kockázattal. 

A minőségi borok gyenge szintű hatékonysága elvethető, mivel mind a Liv-ex 50, mind pedig 

a bővebb Liv-ex 500 index varianciahányadosa egységnyinél szignifikánsan nagyobb. Ez 

alapján az árak tiszta véletlen bolyongása és tisztán stacioner folyamata egyaránt elvethető, a 
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legvalószínűbb, hogy a borárak kétkomponensűek, egyrészt van bennük véletlen bolyongás, 

másrészt egy olyan stacioner komponens, amely a hozamokban pozitív autokorrelációt 

eredményez. Ez az eredmény ellentmond a részvénypiaci árfolyamokban gyakran megfigyelt 

átlaghoz való visszatérés modelljének, amely rövid távon pozitív, míg hosszú távon negatív 

autokorrelációt eredményez a hozamokban (Fama és French, 1988). A mért 

varianciahányadosok azonban nem mondanak ellent Lo és MacKinlay (1988) részvénypiaci 

eredményeinek, akik rövidebb és hosszabb távon is pozitív autokorrelációt mértek egynél 

szignifikánsan nagyobb varianciahányados mellett. Lo és MacKinlay a jelenséget részben a 

nem folyamatos kereskedésnek tulajdonítja, ez a mi esetünkben csak csekély mértékben 

indokolhatja az eredményeket, mivel az indexek komponensei likvidek. Valószínűbb 

magyarázat a pozitív autokorrelációra, az új borok piaci hatékonytalansága: a jó évjáratok 

alulárazottak, ezzel szemben a gyengék túlárazottak (Ashenfelter és tsai., 1995). Mivel az 

általunk vizsgált indexek összetétele kizárólag tíz évnél fiatalabb borokból áll és mivel ilyen 

időtávon a félreárazódás nem szűnik meg (Fogarty, 2007), ez okozhatja a hozamok 

autokorreláltságát, ugyanis a jó évjáratok ára folyamatosan növekszik az alulárazottság miatt, 

a rossz évjáratok ára pedig a shortolás lehetetlensége miatt ennyi idő alatt nem tud 

kellőképpen csökkeni. Másfelől a pozitív autokorreláció magyarázható Jovanovic (2007) nem 

megújuló erőforrások piacán fennálló racionális buborék modelljével. 

5. táblázat: A borhozamokra illesztett egyensúlyi modellek 

n adj R! C Rm-Rf SMB HML E(r) !(r) S
0.006 0.172

(0.005) (0.112)
0.006 0.190 -0.055 0.078

(0.006) (0.107) (0.101) (0.154)
0.005 0.157

(0.003) (0.069)
0.006 0.179 -0.133 0.010

(0.004) (0.063) (0.070) (0.115)

n adj R! C Rm-Rf SMB HML E(r) !(r) S
0.007 0.183

(0.006) (0.133)
0.008 0.196 -0.148 0.171

(0.006) (0.114) (0.131) (0.182)
0.005 0.157

(0.003) (0.069)
0.006 0.179 -0.133 0.010

(0.004) (0.063) (0.070) (0.115)

A rész - teljes mintaid"szak

Liv-ex 50
CAPM

FF

0.034

0.027
0.006 0.043 0.139

0.005 0.031 0.171

126

113Liv-ex 500
CAPM 0.056

FF 0.051

0.033
0.007 0.044 0.169

FF 0.034

0.171
FF 0.051

Liv-ex 500
CAPM

113
0.056

CRSP -0.002

0.005 0.031

B rész - 2001. január - 2010. július

Liv-ex 50
CAPM

113

0.051 -0.037

CRSP 0.0001 0.050 0.002

 
Megjegyzés: A táblázat a CAPM és a Fama-French háromfaktor regressziók eredményeit mutatja, az A részben az adatok rendelkezésre 
állásának teljes mintaidőszakára, a B részben a 2001. január – 2010. július között, amelytől mindkét index adatai megfigyelhetőek. A 
paramétereket OLS-sel becsültük, a standard hibákat (zárójelben) pedig Newey-West (1994) hetersoszkedaszticitás és autokorreláció 
konzisztens standard hiba becslésével. Az utolsó három oszlopban a borindexek és a CRSP értéksúlyozású index hozamának Sharpe rátái 
szerepelnek. 
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A varianciaráták eredményeivel ellentétesen a CAPM és a Fama-French háromfaktor modell 

alapján nem becsültünk szignifikáns alfákat, azaz a borpiac hatékonysága ebben az 

értelemben nem vethető el és a kockázatokat is figyelembe véve a borok nem részesíthetők 

előnyben a részvényekkel szemben. A Liv-ex 50, mint a „mester-borok” indexe nem mutat 

szignifikáns relatív teljesítmény különbséget a bővebb, Liv-ex 500 indexhez képest, sem a 

Sharpe-ráták, sem pedig a borpiaci indexmodell alapján. Elemzéseinket elvégeztük a Liv-ex 

100, a Liv-ex Claret Chip és a Liv-ex Investables indexekre vonatkozóan is, amelynek 

eredményeként hasonló eredményekről számoltunk be. 

A borok alternatív befektetési eszközként biztonságos menedéknek bizonyulnak 
recessziós időszakban, amely állítást a részvénypiaccal mutatott alacsony korreláció és 

részvénypiactól való hosszú távú függetlenség igazol. 

 

 

6.	  Tőkeszerkezet	  
 

A pénzügyi közgazdaságtan másik nagy területe a vállalati pénzügyek alapvetően három 

részterületre, a gazdasági elemzésekre, az osztalékpolitikára, valamint a finanszírozási, vagy 

más néven tőkeszerkezeti kérdésekre koncentrál. Kutatásaink során ez utóbbi területre, a 

tőkeszerkezet kialakítására koncentráltunk, amely elmélet a hatékony árazáshoz csak implicit 

módón kapcsolódik, hiszen a klasszikus finanszírozási semlegessége Modigliani és Miller 

nevével fémjelzett összefüggése hatékony árazásra épül. Munkánk keretében azt elemeztük, 

hogy a kis- és közepes méretű vállalatok, Közép-Kelet-Európában (KKE) miként, és milyen 

elmélet szerint állítják össze tőkeszerkezetüket. Három rivális tőkeszerkezet elmélet 

relevanciáját teszteltük: statikus tőkeszerkezet vagy átváltásos elméletét (Static Tradeoff 

theory – STT) (Rajan és Zingales, 1995; Michaelas et al., 1999), az ügynökség elméletét 

(Agency theory – AGT) (Graham és Harvey, 2001; Brounen et al., 2006), és a hierarchia 

elméletét (Pecking Order theory – POT) (Shyam-Sunder és Myers, 1999; De Haan és 

Hinloopen, 2003). A elemzés során arra voltunk kíváncsiak, hogy egy standardizált modell 

segítségével milyen mértékben tudjuk magyarázni a vizsgálatba bevont országok 

vállalatainak tőkeszerkezetét. Az elemzés során a 2004-ben az Európai Unióhoz újonnan 

csatlakozott országok (Bulgária, Cseh Köztársaság, Észtország, Magyarország, Lettország, 
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Litvánia, Lengyelország, Románia, Szlovákia) mellett két tagjelölt országot (Horvátország, 

Szerbia) vizsgáltunk. Kutatásunk legfőbb célja annak megállapítása volt, hogy e volt 

szocialista blokkhoz tartozó országok tőkeszerkezeti és vállalati pénzügyi döntései mennyire 

harmonizálnak a fejlett országokban tapasztaltakkal. Vizsgálataink során Hovakimian et al-

hoz (2001) és Booth et al-hoz (2001) hasonlóan egy igen széles egyedi vállalati beszámolókra 

építő adatbázist hoztunk létre. Nem törekedtünk az egyes országokra önálló modellt 

kialakítani, illetve a modell országonkénti magyarázó erejét sem mértük. Azt feltételeztük 

hogy a vizsgálatba bevont volt szocialista országok közös gazdasági és társadalmi 

gyökereiből következően, nagyjából hasonló intézményi és jogi környezet övezi az ott 

működő vállalatokat. Vizsgáltuk viszont, hogy a tőkeszerkezetet a fejlett országokra 

vonatkozóan erősen meghatározó változók milyen mértékben magyarázzák az általunk 

kiválasztott ország-blokk tőkeszerkezetét, valamint hogy az idő függvényében e változók 

magyarázó ereje miként változott. Méréseinknél a teljes eladósodottság mellett a hosszú 

lejáratú kötelezettséggel számolt sajáttőke-idegen tőke arányt is magyarázni kívántuk.  

A volt szocialista országok homogenitási feltételezése, amellyel mi is éltünk, egy gyakran 

felmerülő gondolat a fejlődés, a kohézió és a pénzügyi környezet vizsgálatakor. Vitathatatlan, 

hogy amennyiben az egyes országokat külön-külön részletesebben megvizsgálnánk, sok 

eltérést tapasztalnánk, azonban nemzetközi összehasonlítás során e blokk együttes 

vizsgálatának lehetőségét mindenképp alátámasztja, hogy az említett országok gazdasági 

szerkezete nagy hasonlóságot mutatott 1990-ig, és mivel az Európai Unióhoz történő 

csatlakozás is egy időben történt így feltételezhetjük, hogy nagyjából hasonló fejlődési pályát 

írtak le az országok, annak ellenére is, hogy 1990-től mind a pénzügyi piacok szabályozása és 

annak koncentráltsága, mind az intézményi struktúra és a jogi környezet alakulása jelentős 

eltéréseket mutatott. Az általunk vizsgált tőkeszerkezet elméleteket elsősorban a fejlett 

tőkepiacokkal rendelkező országokra vonatkozóan alakították ki és tesztelték empirikusan 

(lásd részletesen Rajan és Zingales, 1995; Graham és Harvey, 2001; Frank és Goyal, 2003; 

Brounen et al., 2006), miközben erősen korlátozott ismeretekkel rendelkezünk a  kevésbé 

fejlett pénzügyi piacokkal rendelkező feltörekvő európai országokra vonatkozóan. Annak 

ellenére állíthatjuk ezt, hogy Chen (2004), Fan és So (2004), valamint Lin et al. (2008) 

feltörekvő országokra koncentrálnak vizsgálataik során, ám ezek regionális köre elsősorban 

Ázsia csendes-óceáni térségére korlátozódik. Meg kell említeni még Booth et al. (2001) 

munkáját a feltörekvő piacok tekintetében, bár a szerzők a tőzsdére bevezetett cégekre 

koncentráltak regionális korlátozás nélkül. 
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A volt szocialista országokra az eddigi tanulmányok során csak szerény figyelem jutott, a 

néhány kuriózumnak számító írás: Klapper et al. 2002; Nivorozhkin 2002, 2004, 2005; de 

Haas és Peeters 2006; Delcoure 2007, valamint Crnigoj és Mramor 2009. Vizsgálódásaink 

során kifejezetten a kis és középvállalkozások (SME) elemzésére koncentráltunk, hiszen a 

fenti országokban betöltött szerepük mind társadalompolitikai, mind gazdaságpolitikai 

szempontból igen jelentős. Ilyen társaságok adják a működő vállalkozások 99%-át az EU-

ban, összesen 65 millió főt foglalkoztatnak. 

Elemzésünk során az Amadeus adatbázisból kinyert vállalati adathalmazt használtuk a 2002-

2007 időszakra vonatkozóan. Felmérésünk során Hovakimian et al. (2001) két lépéses 

módszertanát alkalmaztuk. Első lépésben egy előzetes egyenletet becsültünk a teljes 

tőkeáttételre vonatkozóan, azaz a teljes tőkeáttétel a magyarázott változó, amit a teljes 

magyarázó változó halmaz segítségével próbáltunk magyarázni, amelyből kiválasztottuk 

azokat, amelyek szignifikánsnak bizonyultak. 

6. táblázat: a vizsgált változók és azok kapcsolata az elméletekkel 

Változó Formula referencia 
Várt hatás a tőkeáttélre 
STT POT AGT 

TAX effektív adó/adózás előtti eredmény eladósodottság adópajzsa +     
ROA EBIT / összes eszköz jövedelmezőség + − + 
RISK ROA szórása pénzügyi kockázat − +   
SIZE log nettó árbevétel működési kockázat + ± + 

D_SIZE log nettó árbevétel - log nettó árbevétel (t-1)  növekedési ütem ± + − 
OI átlagos (log összes bevétel - log nettó árbevétel) egyéb bevételek +     

TANG (tárgyi eszközök + készletek) / összes eszköz tárgyiasult eszközök aránya + − + 
V_TANG TANG szórása működési eszközök instabilitása − + − 

CASH (készpénz + egyenértékes) / összes eszköz felhalmozott pénz állomány ± − + 
CASH_1 (készpénz + egyenértékes) / összes eszköz (t-1) felhalmozott pénz állomány (előzőév)       
V_CASH CASH szórása likviditás stabilitása − +   

DEPR értékcsökkenés / összes eszköz nem eladósodottságból eredő adópajzs − ±   
V_DEPR DEPR szórása nem eladósodottságból eredő adópajzs 

stabilitása +     
INTAN immateriális javak / összes eszköz immateriális javak aránya − + − 

V_INTAN INTAN szórása immateriális javak stabilitása − + − 
ATG CAGR (árbevétel / összes eszköz) pozíció az életciklusban + ± + 
ICE CAGR (összes árbevétel / működési költség) költséghatékonyság változása + − + 

 

Megjegyzés: A táblázatban a standard elemzések során alkalmazott változók és azok adott tőkeszerkezeti elméletben mutatkozó hatása 
látható 

Ennek az összefüggésnek a segítségével tudtuk meghatározni, hogy mely változók 

segítségével adható meg a tőkeszerkezet, majd megbecsülhettük az optimális tőkeszerkezetet, 

valamint meg tudtuk határozni, hogy mely tőkeszerkezeti elmélet írja le leginkább a régió 
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társaságait. A második lépésben azt vizsgáltuk, hogy a vállalatok milyen mértékben követik 

ezt a bizonyos optimális tőkeáttételi szintet, másként fogalmazva azt mértük meg, hogy ha 

valamilyen okból (komolyabb eredmény realizálása, egy beruházási lehetőség kihasználása, 

egy kötelezettség teljesítése stb.) eltér a tőkeáttétel a becsült szinttől és az eltérés miatt 

korrekció lenne szükséges, akkor azt milyen pénzügyi forrás segítségével oldják meg a 

társaságok (részesedés növelése, csökkentése, hitel felvétel, visszafizetés, nyereség 

visszatartás stb.). 

Az első lépésre vonatkozó eredményeink alapján azt találtuk, hogy a méret (SIZE) és a tárgyi 

eszközök aránya (TANG) változók erős magyarázó erővel bírnak, hasonlóan a fejlett 

országokon végzett vizsgálatok eredményeihez és a kapcsolat előjele is azonos az STT 

szerint várttal.  

7. táblázat: a tőkeáttétel regressziója 2002-2006 között 

 

Megjegyzés: A magyarázott változó a teljes tőkeáttétel (Lev), amelyet a standard D/(E+D) összefüggés alapján számoltunk, úgy, hogy a D 
változó tartalmazza min a rövid, mind a hosszú lesjárató tartozásokat. Amagyaráró változók a 6. táblázatban difiniált változók kiegészítve 
néhány dummy változóval: D_P a tőzsdei jegyzést jelzi; D_HR D_CZ D_HU D_PL D_SK D_BG D_EE D_LV D_RS az ország változók; 
D_MANU, D_CONS, D_WHOLE, D_RET és D_SERV iparági változók. Litvánia a bázisország. Mivel Romániára vonatkozóan a 
rövidlejáratú hitel adatok hiányoztak az adatbázisból 2003-tól 2006-ig, így Romániát töröltük ebből az elemzésből., *, **, és *** a 
szignifikancia szintet jelzi 10%, 5% és 1%-on. A magyarázó változók korrelációját megvizsgáltuk és kizártuk a multikollinearitást. 
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Ezekkel szemben a többi szokásos változó becsült értéke cáfolja egy optimális tőkeszerkezet 

létezését. Méréseink alapján elvetettük a jövedelmezőség (ROA profitability) és az adópajzs 

(TAX) változók pozitív kapcsolatát a tőkeáttétellel, amely eredmény ellentmond az STT 

elméletnek, viszont e becslések eredménye a POT fennállását alátámasztja. Az előző két 

változóhoz hasonlóan elvetettük a kockázat (RISK) és az amortizáció (DEPR – non-debt tax 

shield)  változók magyarázóképességére vonatkozó null hipotézisünket is. 

Mérésünknél ugyan egy egységes modell felállítása volt a cél, de az egyes országokhoz való 

tartozás fontosságának mérésére ország-dummy változókat alkalmaztunk, amelyek 

szignifikánsnak bizonyultak. Ennek ellenére eredményeink alapján az általunk választott 

országok pénzügyi viselkedése még így is magasabb homogenitást mutatott, mint Booth et al. 

(2001) vizsgálatában szereplő országok. Meglepő és várakozásainkkal ellentétes eredmény, 

hogy a tőkepiaci jelenlét (D_P – public company dummy) erős negatív magyarázó erővel bír, 

hiszen De Haan és Hinloopen (2003) alapján a tőkepiaci jelenlét és az ehhez kapcsolódó 

pénzügyi transzparencia miatt erős pozitív kapcsolatra számítottunk. Az egyes változókra 

vonatkozó becslések erőssége alapján annak ellenére, hogy a konvencionális STT 

elmélet erős pilléreként meghatározható néhány jól ismert változó nem bizonyult 

szignifikánsnak, azt állíthatjuk, hogy a szignifikáns változók meglehetősen stabil 

viselkedést mutatnak az idő függvényében. 

Mivel modellünket a 2002-2007 periódus minden évére vonatkozóan lefutattuk, 

láthatóvá vált, hogy komoly fejlődést mutatnak a vállalatok. A korábbi fejlett 

országokra vonatkozó tanulmányokból jól ismert változók jelentős erősödést mutatnak, 

míg az ország-specifikus változók egyre gyengébbek lettek. Ezzel párhuzamosan a modell 

magyarázó ereje (R2) a 2002-es 30,5%-ról 54,4%-ra növekedett 2006-ra. Ez az eredmény azt 

mutatja, hogy a közép-kelet európai vállalatok tőkeszerkezeti döntéseiket tekintve egyre 

inkább felzárkóznak, harmonizálódnak a fejlett országok ilyen jellegű döntéshozatalához. 

Eredményeink hasonló képet mutattak, ha nem a teljes tőkeáttételt vizsgáltuk, hanem csak a 

hosszúlejáratú tőkeszerkezetre koncentráltunk. 

Az elemzés második lépése alapján látható, hogy a becsült optimális tőkeáttételtől való 

eltérés mértéke kevéssé magyarázza a pénzügyi döntéseket, viszont egyéb magyarázó 

változók továbbra is relevánsak maradnak. Egyik oldalról megállapíthatjuk, hogy az alul-

eladósodottság és az idegentőke bevonás közti negatív kapcsolat kifejezetten ellentmond az 

STT-nek. Másik oldalról, méréseink szerint, ha a vállalatok túlságosan eladósodtak a becsült 

egyensúlyhoz viszonyítva, akkor az eladósodottságuk csökken; e második eredmény viszont 
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konzisztens a STT-vel. E két eredmény alapján azt az állítást fogalmazhatjuk meg, hogy a 

vállalatok a vizsgált régióban nem egy szimmetrikusan értelmezhető állandó 

tőkeszerkezetre törekednek, hanem a tőkeáttétel egy bizonyos felső szintjét határozzák 

meg, és amennyiben ezt túllépik, akkor beavatkoznak. E felső limitet leszámítva 

pénzügyi döntéseiket jóval inkább a POT-nak megfelelően hozzák meg. Utóbbi 

megállapításunkat támasztja alá az a jelenség is, hogy szemben az alul-eladósodott 

pozícióval, túlzott eladósodás esetén a jövedelmezőség pozitív kapcsolatot mutat az 

idegentőke preferálásával a sajáttőkével szemben. Eredményeink közül mindenképp 

kiemelésre érdemes, hogy az effektív adó, sem az optimális tőkeszerkezet kialakításakor, sem 

a tőkeszerkezet megváltoztatásakor nem játszik szerepet a döntéshozatalban. Ez a tény azon 

túl, hogy újra világossá teszi, hogy a vállaltok tőkeáttételi döntései nem harmonizálnak a 

STT-vel, sok további kérdést vetnek fel, amelyek messze túl mutatnak a vállalati pénzügyek 

területén és elérnek a gazdaságpolitikáig is. A nyereség visszaforgatás és az eladósodás közti 

preferencia vizsgálatának eredménye is a hierarchia irányába mutatnak, azaz eredményünk 

tovább erősíti a POT jelenlétét. Amikor a rövid és hosszú lejáratú hitelek közti döntést 

vizsgáltuk, azt találtuk, hogy az alul-eladósodott vállalatok inkább hosszútávú hitelekre 

vonatkozó szerződéseket kötnek, mint rövidtávúra. Ezek az eredményeink egyfajta pozitív 

tanulási hatást mutatnak, amely szerint a rövid távú hitelekkel kapcsolatos múltbeli 

tapasztalatok beépülnek a döntéshozatalba. Meg kell említenünk azonban, hogy a vállalat 

pénzügyi nehézségekhez való közelségét mérő csődkockázati mutatónak nincs szignifikáns 

magyarázó ereje a hitelfelvétel lejáratát illetően. Ez az eredmény azért érdekes, mert cáfolni 

látszik azt az elképzelést, amely szerint a rövid lejáratú hitelek csökkentik a hosszú lejáratú 

hitelekhez kapcsolódó kockázat mértékét. 

Kutatásunk mindezek alapján azt mutatta, hogy a vizsgálatba bevont 11 ország komoly 

pénzügyi fejlődést mutatott a 2002-2007 periódusban, a tekintetben, hogy a döntéshozatal 

egyre hasonlatosabbá vált a fejlett országok döntési mechanizmusához, miközben azt 

láthattuk, hogy a döntés hátterében egy implicit hierarchia húzódik meg a bevonható 

tőkeelemek között, amely konzisztens a POT, illetve Jensen – Meckling (1976) AGT 

elméletével. 
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