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TÖMÖRÍTVÉNY
Az értekezés a vállalati gazdasági elemzések Magyarországra vonatkozó speciális
kérdéseivel foglalkozik. A vállalati gazdasági elemzések főbb lépésein végighaladva vizsgálja
meg, hogy van-e eltérés a fejlett országok vállalati gazdasági elemzéseire kidolgozott
szakirodalmi módszerektől, és ha van, akkor milyen megoldások, változtatások vonatkoznak
Magyarországra.
Mivel Magyarország és a viszonyítási alapként szolgáló fejlett országok gazdasági
berendezkedése is tőkés piacgazdaság, így a gazdasági elemzések alapkeretének
összevetésekor a piacgazdaságok főbb eltéréseire kellett koncentrálni.
A dolgozat a kiindulását vázoló első fejezetében rögzíti, hogy a közgazdasági
racionalitásra épülő vállalati gazdasági elemzéseket veszi alapul – közben nem vitatva a
vállalati döntéshozatal heurisztikus voltát. Ennek megfelelően a későbbiekben arra az
előfeltételezésre épít, hogy a vállalati gazdasági elemzéseknek a közgazdasági környezetre
reagáló racionális változatát kell vázolni, a szintén kiindulásnak tekinthető tökéletes
tulajdonosi (részvényesi) érdekképviselet mellett.
A közgazdasági környezet vizsgálatát az értekezés a tőkepiaci árazódás vizsgálatával
kezdi, hiszen a vállalati értékteremtést a tőkepiaci árazódás közvetíti a tulajdonosok felé. A
tőkepiaci árazódás és a vállalati pénzügyi elemzések önmagukban hatalmas szakterületei
között kevés a tudományosan levezetett kapcsolódás, legalábbis a releváns racionális vállalati
gazdasági elemzésekkel kapcsolatosan. Ezt a hiányt részben pótova a fejezet végén az első
tézis is megfogalmazásra kerül: Fejlett tőkepiaci környezetben egy vállalti gazdasági döntés
hatása hosszabb – egy éves – távon a közgazdasági racionalitás, azaz az NPV-szabály
alapján épül be az érintett vállalat részvény-árfolyamába.
Az első tézis kijelölte úton haladva azt kellett megvizsgálni, hogy a tézis megállapítása
mennyiben lehet érvényes Magyarországra. Ehhez a magyar tőkepiac árazási hatékonyságát
kellett megvizsgálni az előző fejezetben levezetetten a vállalati gazdasági elemzések
szempontjából lényeges előrejelezhetőség és eseménybeépülés szempontjából. A
megállapítások tézisként való megfogalmazása a következő: A magyar értékpapírpiac
igazolhatóan eléri a Fama (1991) fokozatai szerinti gyenge és félerős fokozatot, így az NPV
alapkeret a Magyarországi vállalati gazdasági elemzésekre is érvényes kell, hogy legyen.
Ezt követően a disszertáció az NPV-alapkeret magyarországi alkalmazásának
módszertanát tekintete át a két fő elemzési lépés – a tőke alternatíva költségének
meghatározása és a pénzáramlások becslése – vizsgálatán keresztül.
A tőke alternatíva költségének meghatározásához a magyarországi szegmentáltan
befektetők alternatív befektetési lehetőségeit kellett megvizsgálni. A dolgozat levezeti, hogy
valójában egyetlen globális tőke alternatíva költség meghatározás a releváns. Számos
alternatív megközelítést megvizsgál, azok hibáit elemzi. A fejezet eredménye az alábbi
tézisként foglalható össze: A világ mintegy 50 országából – köztük Magyarországgal – álló
globális tőkepiac országai befektetőinek tőke alternatíva költsége függetlenül értékpapírportfóliójuk globálisan vagy szegmentáltan való diverzifikáltságától megragadható
egyetlen, globális részvény-index és ehhez kapcsolódó globális béta meghatározásain
keresztül.
A zárófejezet a pénzáramlások meghatározásának Magyarországi sajátosságait tekinti át.
Következtetéseit az alábbi tézissel foglalhatjuk össze: A Magyarországi vállalati gazdasági
elemzések pénzáramlás-meghatározása jelentős eltéréseket mutat a globális tőkepiac más
országaitól, egyrészt nagyobb inflációs környezete, másrészt eltérő adózási rendszere miatt.
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I. KIINDULÓPONTOK, ELMÉLETI ALAPKERET
A dolgozat témakörét adó vállalati pénzügyek diszciplína a vállalatok1 gazdasági
döntéseivel foglalkozik. A vállalati pénzügyeket más vállalati menedzseléshez kapcsolódó
diszciplínáktól leginkább az különbözteti meg, hogy itt a vállalati érték kifejezetten gazdasági
döntéseken

keresztüli

növelésével

foglakozunk,

szemben

a

„bevételnövelés-

költségcsökkentés” csak egyes mozzanataihoz és inkább közvetve kapcsolódó olyan
diszciplínákkal, mint például a termelésmenedzsment, a marketing vagy az emberi erőforrás
menedzsment.
E terület jellegzetessége tehát a közvetlen gazdasági jellegű döntés. Ennek három főbb
fajtáját szokás megkülönböztetni: (1) beruházási döntések, (2) finanszírozási döntések, (3)
osztalékfizetési döntések.
Az ilyen jellegű döntésekkel kapcsolatos – elsősorban racionalitásra, egyensúlyra,
hatékonyságra építő – „elmélet” nyomasztóan távolállónak tűnik a „valós vállalati
döntéshozataltól”. Az utóbbi ugyanis leginkább heurisztikákra, ökölszabályokra, utánzásokra
épül, a pénzügyi modellalkotást, a közgazdasági racionalitást sokszor messze elkerülve.
E jelenséget több mint negyedszázada már Miller (1977) is kiemelte, és az alábbi
dolgozat jelentős mértékben tekinti kiindulópontjának az ő általa ugyanott adott választ,
iránymutatást is. Nem vitatjuk, hogy a vállalatoknál gyakorta nem a vállalati
értékmaximalizálás pénzügyi modelljei szerint gondolkodnak. Elfogadjuk, hogy pénzügyi
menedzseri magatartás Herbert Simon és követői szerinti leírása akár jóval pontosabb képet
fest a valós döntéshozatali folyamatokról, mint a pénzügyi irodalom szokványos
döntéshozatali algoritmus ábrázolása. Arra építünk azonban, hogy azok a vállalati pénzügyi
döntési modellek, amelyek racionalitásra, a vállalatot körülölelő tőkepiac működésének
realitásaira alapoznak, általában jobb előrejelzéshez, problémamegragadásokhoz, végül
magasabb vállalati értékekhez vezetnek, mint bármilyen más döntéshozatali alternatíva.
Az előző állítás azonban konzisztens lehet a heurisztikus, ökölszabályokon alapuló,
intuitív vállalati döntéshozatallal – így Miller (1977) –, ha olyan evolúciós mechanizmusok
működnek, amelyek azoknak a heurisztikus módszereknek biztosítanak inkább túlélési
lehetőséget, amelyek összecsengenek a pénzügyi racionalitással. Igaz lehet ez még akkor is,

1

Elsősorban a részvénytársaságok pénzügyi kérdéseivel foglalkozunk. Nemcsak azért, mert a gazdasági
társaságoknak ez a formája jelenti a legjelentősebb piaci tényezőt, hanem azért is, mert egyben ezek működése
tekinthető a legáltalánosabbnak is. Egy egyéni vállalkozás vagy egy korlátolt felelősségű társaság pénzügyi
működése már csak ezek speciális eseteinek tekinthetők.
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ha a tényleges döntéshozatali folyamat önmagában vizsgálva igen távolállónak tűnik a
pénzügyi irányvonaltól.
Egyúttal szót kell ejtenünk az idekapcsolódó téves következtetés veszélyéről is, amire
Miller (1977) szintén felhívta a figyelmet. Azért, mert egy adott heurisztikus módszer létezik,
még nem kell, hogy rendelkezzen valamilyen túlélési értékkel, valamiféle racionális háttérrel.
Nem feltétlenül igaz, hogy a vállalati pénzügyesek biztosan nem foglalkoznának annyit olyan
döntésekkel, amelyek valójában nem is „fontosak”. Csak annyit állíthatunk a piaci
racionalizmusra alapuló evolúciós folyamatról, hogy az értékromboló, káros heurisztikák,
mint afféle hibás mutációk, idővel kihalnak, megszűnnek. Az értékre közömbös módszerek,
amelyek nem hoznak előnyt, de nem okoznak kárt sem, korlátlan ideig fennmaradhatnak a
darwini logika szerint.
A fentiek elfogadása lényeges kiindulópontja jelen dolgozatnak. A vállalati gazdasági
döntéseket tárgyalva ugyanis a tőkepiac működésével kapcsolatos tudományos evidenciákra
építő, racionális megoldásokat vizsgálunk, illetve keresünk. Azt vizsgáljuk meg, hogy
mindezekből fakadóan milyen vállalati gazdasági elemzési keret vázolható a fejlett
gazdaságokra, tőkepiacokra, és ezekhez képest milyen speciális megoldásokat, eltéréseket
okoz a magyarországi gazdasági környezet, az esetlegesen fejletlenebb, szegmentáltabb,
egyedi vonásokat is magán viselő hazai tőkepiac, az eltérő makro-pénzügyi, számviteli
környezet.
Az említett három vállalati pénzügyi alapterület

–

beruházás,

finanszírozás,

osztalékfizetés – közül az osztalékfizetés kérdéskörével csak érintőlegesen foglalkozunk.
Ezzel kapcsolatosan elfogadjuk ugyanis az osztalékfizetési politika értéksemlegességének
hipotézisét (pl. Miller és Modigliani, 1961; Black és Scholes, 1974; Miller és Rock, 1985).
A vállalati finanszírozással kapcsolatosan a dolgozat szintén elfogadja a fennálló
tudományos álláspontok fő vonalát. A meglehetősen összetett és szerteágazó témának
elsősorban a tőkeáttétellel kapcsolatos modelljét (Miller és Modigliani, 1958, Miller, 1991,
Miller, 1977, Myers, 1984) használjuk fel, nem foglalkozva az adók és a pénzügyi nehézségek
torzító hatásaival.
A dolgozat elsősorban a beruházási2 döntések kérdéskörével foglalkozik, ezen belül a
magyarországi vállalati gazdasági elemzésekre fókuszál. Csak ide kapcsolódóan jelenik meg
az adózás kérdésköre.
2

A „beruházási” szó választása némi magyarázatra szorul. Tudjuk, hogy a beruházási és befektetési szavak – bár
mindkettőt megfeleltethetjük az angol „investment” szónak – a magyar nyelvben nem szinonimák, mert
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1. ábra: Vállalati pénzügyek főbb döntési körei és azok kapcsolatai.
Forrás: Andor, 2003b

Külön kiemelést érdemel az árfolyamváltozás kérdése, hiszen ehhez semmilyen nyíl nem
vezet az ábrán, mégis a dolgozat központi témáját adja. Ez a tőkepiac „ítéletét” jelenti. Az
árfolyam nagysága kétféleképpen is megközelíthető:
∞

E ( DIVn )
= PVosztalékok
n
n =1 (1 + ralt )

P0 = ∑
J

J

j =1

j =1

P0 = ∑ PV j + PVGO = ∑ PV j + ∑ NPV

ahol P0 a pillanatnyi árfolyamot, E(.) a várható értéket, DIVn az n év osztalékát, PV a
jelenértéket (Present Value), NPV a nettó jelenértéket (Net Present Value), PVGO a jövőbeli
növekedési lehetőségek jelenértékét (Present Value of Growth Opportunities) és ralt a tőke
alternatíva költségét jelenti.
Az árfolyam változása tehát nyilván a fenti összefüggések részleteinek változásából
fakad. Bár a várható osztalékok sorozata és a jelenbeli, illetve jövőbeli projektekből származó
várható pénzáramlások sorozata nem feltétlenül azonos, lényegüket tekintve ugyanarról van
szó3: a vállalat jövőbeli jövedelemtermelő-képességét tükrözik. Amennyiben az erről alkotott

beruházás alatt leginkább tárgyi eszközökbe való befektetést értünk. Mi tágabb értelemben használjuk a
„beruházást”, inkább valamilyen általános vállalati projekt megvalósítására asszociálunk, ami az
eszközvásárláson túl szinte bármi lehet: szolgáltatás kínálása, kereskedelmi tevékenység, kutatás-fejlesztés,
marketing beruházás, esetleg kifejezetten pénzügyi jellegű befektetés stb. A lényeg az, hogy valamilyen jelenlegi
kiadás történjen jövőbeli (kockázatos) jövedelmek reményében. Nem igazán van találó magyar kifejezés e
döntési körre. Az angol nyelvben a „tőkeköltségvetés” (capital budgeting) használata is szokásos még, de
magyarul ez is meglehetősen idegenül cseng, maradunk inkább a némileg ugyan pongyola, de egyszerű
„beruházásnál”, illetve „projektnél”.
3
Szokás úgy is interpretálni mindezt, hogy a projektek láncolata során felszabaduló „szabad pénzáramlások”
adják az osztalékokat.
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(1.)

kép megváltozik, megváltozik az árfolyam is, hiszen az árfolyamok – hatékony tőkepiacon – a
befektetői normál profit várható realizálására kell, hogy „beálljanak”.
A tőkepiaci hatékonyság egyben az NPV-k árfolyamokba való beépülését is jelenti, az
ezzel kapcsolatos információknak meg kell jelenniük az árfolyamokban. Nem közvetlenül
történik mindez, hiszen várakozások esetleges megváltozásáról van csupán szó. Azt szokás
inkább mondani, hogy az NPV-k minden bizonnyal megjelennek az árfolyamokban, de a
várakozásoktól függően árfolyam növekedés vagy „nem csökkenés” formájában. (Andor,
2003b)
A dolgozat részben éppen a fentiek relevanciájának kérdését vizsgálja meg, fejlett
tőkepiacok, illetve Magyarország esetére. Látható, hogy az NPV, mint vállalati gazdasági
elemzési alapkeret, relevanciája a vállalatot körülvevő tőkepiaci környezettől függ.4
A dolgozat kiindulásaként egy vállalati gazdasági döntés három fő lépésből álló
folyamatként feltételezünk: (1) a projekt hatására fellépő pénzáramlások, azaz a projekt
jövedelemtermelő képességének a meghatározásából, (2) a beruházott tőke alternatíva
költségének meghatározásából és (3) egy olyan gazdasági számításból, ami az előbbi kettőt
összeveti. A kérdés, amire a választ keressük az, hogy a fenti három lépés milyen
részletmegoldásokkal felel meg a racionalitás követelményének a fejlett országokban,
illetőleg Magyarországon.

4

Itt említést kell tenni a részvényesi érdek képviseletének gondolatáról. A részvénytársaság szerkezete a „több
tulajdonos – egy vállalkozás” sémát teremtette meg. Részvénytársaságoknál már nem járható az, hogy minden
tulajdonos részt vegyen a döntési folyamatokban. Ennek elkerülése érdekében a tulajdonosok döntési hatáskörük
jelentős részét menedzserekre ruházzák át. A tulajdonból fakadó menedzselési jog tehát a menedzserekhez kerül,
azaz a tulajdon és a menedzselés elválik egymástól: a tulajdonos távol marad az üzleti döntések jelentős részétől,
a menedzserek pedig nem tulajdonosai az adott vállalkozásnak. A tulajdon és a menedzselés elválása természetes
feszültségeket is szül a két fél között, hiszen a tulajdonosok és a menedzserek között nincs érdekazonosság. Ezt a
jelenséget képviseleti vagy megbízó-ügynök (principal-agent) problémának nevezik. A részvényesek a
vállalkozásba bevitt vagyonuk piaci értékének növelésében érdekeltek, ezzel szemben a menedzserek saját –
anyagi és nem anyagi – érdekeik szerint cselekednének menedzseri tevékenységük során is. Nyilvánvaló, hogy a
képviseleti probléma áthidalása a részvénytársasági rendszer életképességének alapvető feltétele. Az ezt áthidaló
mechanizmus-rendszert a dolgozat nem tárgyalja, hanem elfogadja azt a feltételezést, hogy a tulajdonosok, azaz
a részvényesek képviselete megoldott, a vállalatok az ő érdekeik szerint működnek. E feltételezés elvetése
egyébként nem magát az NPV-logikát, hanem annak egyes lépéseit, mozzanatait érintené. (Andor, 2003b)
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II. TŐKEPIACI ÁRAZÓDÁS ÉS A RELEVÁNS RACIONÁLIS VÁLLALATI
GAZDASÁGI ELEMZÉSEK

A dolgozat kiindulása szerint a releváns racionális vállalati gazdasági elemzések kérdése
szorosan összefügg a vállalatot körülvevő tőkepiaci környezettel. A „tőkepiaci környezet”
tágabb értelmezésben persze csak akkor lényeges mozzanat, ha a vállatok, pontosabban a
vállalati részvények vonatkozó tőkepiaci árazódása magyarázható, modellezhető. Ez a fejezet
ezt kísérli meg.
A tőkepiaci árazódással kapcsolatos szakmai, tudományos viták Eugene Fama, a
University of Chicago professzora, és kollégáinak 1960-as évektől kiteljesedő munkássága
nyomán szélesedtek ki. Fama-ék a tőkepiaci hatékonyság témakörének bevezetői voltak,
megközelítésük alapját az a hipotézis jelentette, miszerint a tőkepiaci árak mindig pontosan
tükrözik az adott időben rendelkezésre álló összes információt, azaz mindig reálisak,
helyesek, korrektek, azaz „normálisak”.
A tőkepiaci hatékonyság kérdéskörét taglaló elképesztő terjedelmű szakirodalom – még a
számottevő szakfolyóiratokban megjelenő vonatkozó irodalom is meghaladja a több tízezer
oldalt – két leváló diszciplínát is hozott: a tőkepiaci mikrostruktúrát és a viselkedési
pénzügyeket. Mára a három terület alapeltérését a tőkepiaci árazódással kapcsolatos
empirikus adathalmaz magyarázata adja, lényegében az, hogy a tőkepiaci hatékonyság
modelljéhez viszonyítottan anomalikus jelenségeket hogyan értelmezik, magyarázzák.
A tőkepiaci árazódással kapcsolatos viták mindmáig lezáratlanok. Attól persze, hogy
lezáratlanok, még körvonalazhatók a nem vitatott jelenségek, a széles konszenzust maguk
mögött tudó modellek, magyarázatok. Megvannak tehát a cölöpök, és mivel a mai
közgazdaságtant, pénzügyeket alapvetően meghatározó témáról van szó, e cölöpök
ismeretének hiánya a modern nyugati közgazdaságtanban ma már provincializmus számba
megy.
Az alábbiakban a tőkepiaci árazódás fentebb már vázolt három területét tekintjük át.
Először a még mindig a téma paradigmáját adó tőkepiaci hatékonyságot, amely irány
képviselőinek táborát – Fama mellett – több Nobel-díjas (Samuelson, Sharp, Miller, Merton,
Scholes, Arrow) is fémjelzi. A mikrostruktúra irodalom legismertebb neveit az igen
különleges tudományos hátterű Treynor, a fiatalon elhunyt zseniális Black, valamint az
inkább makro-pénzügyesként ismert Nobel-díjas Lucas adják. Végül a magatartási pénzügyek
táborát a 2002-ben Nobel-díjat kapott Kahnemannal kell kezdenünk, de megemlíthetjük
Tversky, DeBondt vagy Thaler nevét is.
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II.1. Tőkepiaci hatékonyság
Az általános közgazdasági értelmezés szerint a hatékonyság valaminek a működési
„jóságát” jellemző fogalom. Lehet technikai, termelési értelmezésű, amikor valaminek a
feláldozásával (pl. munkaerő, energiahordozó stb.) valami hasznosat (pl. termék, hő stb.)
hozunk létre, és ennek az átalakításnak a „jóságát” jellemezzük így. Szokásos azonban
valaminek a működését működési célja tekintetében is hatékonysággal jellemezni. Ilyen
például a piac allokáló képességének a hatékonyság fogalmával történő minősítése, vagy egy
hozammaximalizálás-kockázatcsökkentés céljából összeállított portfólió megfelelőségének
ezzel a fogalommal történő jellemzése. A tőkepiacok esetén az árazást helyezve a
középpontba – és most eltekintve a tőkepiacok egyéb társadalmi feladataitól – a hatékonyság
az árazás megfelelőségére reflektál. Megemlítendő még, hogy az angol „efficient” szó sokkal
inkább maximumot, tökéletességét jelent, mint magyarban a „hatékony”, ami közelebb áll az
„elég jó” vagy „megfelelő” fogalmakhoz. További nyelvi árnyalatként jelentkezik, hogy a
vonatkozó angolszász szakirodalom csak elvétve teszi a „tőke” (capital) jelzőt a „piac”
(market) elé, holott egyértelműen a tőkepiacok működéséről van szó. Ez a pontatlanság a
magyar nyelvben sokkal zavaróbb. Mindezekből következően az „efficient market” kifejezés
pontos magyar megfelelője inkább a „tőkepiaci hatékonyság”, pontos jelentése inkább
„tökéletes tőkepiaci hatékonyság”, míg pontos értelmezése inkább a „tökéletes tőkepiaci
árazás”, bár a magyar nyelvű szakirodalomba itt-ott (így alább is) át-át csúszik az angol
nyelvezet vonatkozó „nagyvonalúsága”.
Tökéletes tőkepiaci árazásról beszélünk, ha a tőkepiaci árfolyamok minden pillanatban az
akkor rendelkezésre álló összes információra helyesen reflektálnak, egyensúlyban vannak,
amely egyensúlyból csak új információ hatására mozdulhatnak ki. Mindebből az is
következik, hogy a piac az újonnan megjelenő információkra azonnal és helyesen reagál.
A tőkepiacok hatékony működésére vonatkozó kezdeti feltételezést, az ún. hatékony
tőkepiacok hipotézisét (Efficient Market Hypothesis, EMH), évtizedes viták övezték, és
övezik még ma is, így bár már a ’80-as évekre egyértelműen paradigmává, alapelméletté
(theory-vé) érett, kevéssé használják a hatékony piacok elmélete (Efficient Market Theory,
EMT) megnevezést. Itt is megjegyezzük, hogy a tőkepiacok tökéletes hatékonyságával
kapcsolatos paradigma a számos időközbeni alternatív hipotézis ellenére mindmáig él.
A ma már a tőkepiaci hatékonyság irodalmához sorolt korai munkák akkoriban – a piaci
hatékonyság fogalmának használata nélkül – a tökéletes piac gondolatkörében íródtak, és a
klasszikus mikroökonómiai elemzési eszköztárát használták. A piaci tökéletesség és piaci
-10-

hatékonyság fogalmak talán azért váltak el viszonylag későn, mert a tökéletes piacok
modelljei a mai hatékony piacok modelljeivel összecsengő eredményeket hoztak. Ma már
tudjuk, hogy a tökéletes piaci működés egyben hatékonyságot, hatékony árazást is jelent,
viszont ez fordítva nem igaz: egy hatékony piacnak nem kell tökéletesnek is lennie. A két
fogalom, jelenség elkülönítésének hiánya magyarázza, hogy a tőkepiaci hatékonyság
kérdésköre csak az 1960-as és ’70-es évek fordulójának idején került a pénzügyi kutatások
homlokterébe, bár a kapcsolódó kutatások gyökerei a század elejére is visszanyúlnak. A már
több mint 100 éve észlelt tőkepiaci árazási jelenségeket tehát hosszú ideig a tőkepiacok
tökéletességének igazolásának (cáfolásának) szempontjából vizsgálták.
Az ötvenes évek végéig viszonylag kevés elméleti vagy empirikus kutatási eredmény
látott napvilágot a tőkepiacokról, az irodalom meglehetősen szétszórt volt, sok a témával
foglalkozó cikk matematikai (statisztikai, operációkutatási) folyóiratokban jelent meg. Az első
valódi áttörést Cootner (1964) az addigi kutatás széles spektrumaiból összeállított, válogatott
tanulmányokra épülő gyűjteménye jelentette. E kötetben jelent meg először angol nyelven a
francia Bachelier (1900) híres matematikai disszertációja, amelyben elsőként vázolja a
tőkepiaci hatékonyság alapjelenségét: „a múlt, a jelen, és még a diszkontált jövőbeni
események is tükröződnek a piaci árban, de ezek gyakran nem mutatnak semmilyen látható
kapcsolatot az árváltozásokkal”. Bachelier munkásságát korában figyelmen kívül hagyták,
világhírre csak akkor tett szert, amikor Samuelson az ötvenes évek végén szétküldte a
dolgozatot jó néhány közgazdásznak (Bernstein, 1998). (Végül Cootner adta ki angol
fordításban, 1964-ben.)
A század elejéről további két nevet érdemes még megemlíteni: Cowles és Osborne nevét.
Cowles (az Econometric Society és a Cowles Foundation alapítója) 1933-ban részletekbe
menően elemezte több száz – 45 befektetési tanácsadó javaslata alapján kiválasztott –
részvény teljesítményét. A tanulmány több ezer 1928 és 1932 közötti előrejelzés
eredményességét vizsgálta meg. Azt az eredményt kapta, hogy a rossz tanácsok száma
meghaladta a jó tanácsok számát, mi több, a tanácsok összességének eredménye a piaci átlag
alatt maradt. Eredményei láttán feltette a kérdést: Vajon létezik-e egyáltalán szabályszerűség
az árfolyamokban, olyan, aminek segítségével valószínűsíteni lehet alakulásukat, vagy a
részvények árfolyam-alakulása teljességgel véletlenszerű.
Később Cowles (1944) határozott választ ad kérdésére. Még több előrejelzést vizsgál meg
még hosszabb időszakra, majd a kapott eredményei birtokában azt állította, hogy „nem látható
bizonyíték arra nézve, hogy bármilyen módon előre lehetne jelezni az árak alakulását”.
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A fizikus Osborne (1959) – puszta kíváncsiságból – amerikai részvényár-adatokat
elemzett. Eredményeit fizikusoknak és operációkutatóknak mutatta be azzal a konklúzióval,
hogy a részvényárfolyamok időbeli alakulása nagyon hasonló a molekulák mozgásához.
Elsőként próbálta a statisztikai mechanika fogalomrendszere segítségével megragadni a
részvényárak változásait.
A téma igazi tudományos áttörésére 1965-ben került sor. Ebben az évben hozta le a
Journal of Business Fama „The Behavior of Stock Market Prices” (Tőzsdei árfolyamok
viselkedése) című doktori disszertációját (Fama, 1965), valamint ugyanebben az évben jelent
meg Samuelson „Proof that Properly Anticipated Prices Fluctuate Randomly” (A
megfelelően anticipált árak véletlen ingadozásának bizonyítéka) című híres cikke.
Fama imént említett cikkében arra keresi a választ, hogy érdemben felhasználhatók-e a
múltbeli

részvényárfolyamok

a

jövőbeli

részvényárfolyamok

becslésére.

Válasza

egyértelműen: nem. Igazolásként részletes empirikus vizsgálatokkal (korreláció-vizsgálatok,
sorozat-tesztek, Alexander-féle filter-technika tesztelése stb.) bizonyítja az árfolyamok időbeli
lefutásának véletlen jellegét, azaz bolyongó (random walk) viselkedését. Mindezzel egyúttal
pellengérre is állítja a hagyományos befektetési elemzők chartista (múltbeli adatok statisztikai
elemzésére építő) körét, bebizonyítva tevékenységük hasznavehetetlenségét, és új irányzatot
hirdet meg: a bolyongás-elméletet.
Megjegyzendő, hogy ekkor még nem foglalkoztak a normál és abnormál hozamok (illetve
árfolyammozgások) megkülönböztetésével, hanem viszonylag rövid távokat (így elenyésző
normális hozamokat) vizsgálva elkerülték a kérdést. Ha a normális hozamtól eltekintünk, és
egyszerűen bolyongással írjuk le az árfolyamok alakulását, akkor azt tételezzük fel, hogy az
egymást követő árváltozások statisztikailag függetlenek, tehát részvényáraknak nincs
memóriája. Az ilyen folyamatokat a statisztikában bolyongásnak, a fizikában pedig Brownmozgásnak nevezik, pontos matematikai leírására a Wiener-folyamatot használjuk:
dP = σ dt

(2.)

P

t
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2. ábra:Wiener folyamat

ahol P az árfolyam, t az idő, σ az időegységre jutó szórás (volatilitás)
A fent említett Samuelson-cikk (1965) a jelenséget a következőképpen magyarázza:
”Kompetitív piacokon minden eladóra jut vevő is. Ha biztosak lennénk abban, hogy az ár
emelkedni fog, akkor már emelkedett is volna. (…) levonhatjuk tehát a következtetést: a
kompetitív áraknak olyan árváltozásokat kell mutatniuk, (…) amelyek mindenféle előre
jelezhető tendencia nélkül bolyonganak. (…) azt várhatjuk, hogy az emberek önérdekeik
követése közben előre figyelembe veszik a jövőbeni események olyan elemeit, amelyeket (...)
várhatónak tartanak.” Végül megállapítja: „Az elmélet olyan általános, hogy – be kell valljam
– éveken keresztül inogtam aközött, hogy triviálisan magától értetődőnek tekintsem (és
majdnem triviálisan üresnek), vagy nagy horderejűnek. Ez talán jellemzője az alapvető
eredményeknek.” És valóban, alapvető eredményről volt szó.
Később Fama (1970) részben Samuelson előbbi mikroökonómiai megközelítésére,
részben a Harry Roberts (1967) által javasolt rendszerelméleti megközelítésre építve átfogó
áttekintést ad a tőkepiaci hatékonyság addigi elméleti és empirikus irodalmáról. Mindkét
kutató munkájára nagy hatással lehetett Cootner 1964-es gyűjteménye és 1962-es cikke is. Ő
írja le először a mára már klasszikussá vált gondolatot, amely szerint: Ha úgy tudjuk, hogy
holnap felmennek az árak, akkor már ma felmennek. Cootner egyébként a következőképpen
fogalmaz: „A nyereség visszatartása miatti feltételes várakozások a holnapi árakat adják, de
ez meghatározza a mai árat, tehát a holnapra várt ár lesz a mai ár. Egy ilyen világban
árfolyamváltozást csak új információ okozhat”. Úgy érvel, hogy az új információk napvilágra
kerülése – sem időben, sem értékben – nem követhet ismert szabályszerűséget (hiszen az
ismert szabályszerűség már nem lenne része az információ újdonságának), így a részvények
árváltozásai véletlenszerűek és egymástól statisztikailag függetlenek kell, hogy legyenek.
(Azaz eljut a bolyongásig.) Érdekes, hogy Cootner kimutatja a részvényhozamok átlagosan
pozitív voltát, de ezt nem normálhozamnak, hanem a bolyongástól való szerény eltérésnek
tulajdonítja.
Visszatérve Fama (1970) tanulmányára, itt vezeti be és definiálja először a hatékony
tőkepiac fogalmát. Azt mondja, hogy „az a piac hatékony piac, ahol az árak mindig
teljességgel tükrözik a hozzáférhető információkat”. Kiemeli, hogy ez a definíció olyan
általános, hogy ebben a formában empirikusan nem tesztelhető, mivel ehhez definiálni kellene
az információkat „teljességgel tükrözi” (fully reflect) fogalmat. Ezt is megteszi. Akkor nevez
egy árfolyamot a hozzáférhető információkat teljeséggel tükrözőnek, ha az adott értékpapír
pillanatnyi várható hozama megegyezik egyensúlyi hozamával, ami pedig valamilyen
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tőkepiaci egyensúlyi modell segítségével (pl. a Tőkepiaci árfolyamok modelljével, Capital
Asset Pricing Model, CAPM; Sharpe, 1964; Lintner; 1965; Treynor, ~1961) adható meg. Ettől
a ponttól tehát a piaci hatékonyság témaköre összeforr az egyensúlyi árazási modellek a
témakörével. Az általánosított Wiener folyamat összefüggésére építhetünk tehát:

dP = a dt + bσ dt

(3.)

P

t

3. ábra: Általánosított Wiener-folyamat

Érdemes már most kitérni arra, hogy mit is tekintünk egyensúlyi hozamnak, mi is a

CAPM. Harry Markowitz (1952) portfólióelméletének közvetlen gyakorlati alkalmazásához
mindenekelőtt a portfóliók várható értékének és szórásának meghatározása lenne szükséges.
A portfóliók várható értékei még egyszerűen becsülhetők az
N

E (rP ) = ∑ xi E (ri )

(4.)

k =1

összefüggés alapján, ahol E(rP) a portfólió várható hozama, E(ri) az i értékpapír várható
hozama, xi az i értékpapír súlya az adott portfólióban és N a portfólió értékpapírjainak száma.
Egy portfólió szórásának (szórásnégyzetének) meghatározása azonban az értékpapírok
teljes sztochasztikus függésrendszerének (korrelációs mátrixának) ismeretét is megkívánja.
Jól mutatja mindezt a
N

N

N

σ P2 = ∑ xi2σ i2 + ∑∑ xk xlσ kσ l kkl
k =1

k =1 l =1

(5.)

összefüggés, ahol σP a portfólió szórása, σi az i értékpapír szórása és kij az i és j értékpapírok
közötti korrelációs együttható.
Érezhetően tömérdek korreláció-becslésre van szükség, ami a gyakorlatban számítógép
segítségével és múltbeli adatokra való támaszkodással még áthidalható lenne, igaz, hogy ez az
út nem tűr semmilyen korrekciót, szubjektív elemet, mivel ezek becslési folyamatba
kerülésével rendszerint felborul a korrelációs mátrix pozitív szemidefinitségi kritériuma
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(Andor, 1994), azaz nem létező korrelációs struktúrát (végeredményben negatív szórásokat)
kapunk.
A fő problémát az egyes várható (átlagos) hozamnagyságok magyarázata adja. Egyrészt
azért, mert egy adott i értékpapír portfólióba kerülésével jelentkező kockázat igen nehezen
szűrhető ki. Másrészt – és ez az igazi elvi probléma –, ha az egyes befektetők portfóliói
eltérnek, akkor egy adott i értékpapír által jelentkező kockázat befektetőnként más és más, így
lehetetlenné teszi az értékpapír hozamának kockázatához kötését. A hozamok alakulását
magyarázó modellek egyik legfontosabb „feladata” tehát e kettős probléma áthidalása.
A dolgozatban központi szerepet játszó „hozam-magyarázó” modell, a CAPM5,
megoldásának lényege, hogy a befektetők portfóliójának kockázatos részét – azaz a
sztochasztikus kapcsolódást tekintve releváns részét – azonosnak, a tőkepiac kockázatos
részét jelentő ún. piaci portfóliónak az arányrendszerét követőnek tekinti.6 Ezekkel a
feltevésekkel egy értékpapír hozama és a piaci portfólió hozama között a következő kapcsolat
áll fenn:
ri = α i + β i rM + ε i

(6.)

ahol ri az értékpapír hozama, rM a piaci portfólió hozama, εi nulla várható értékű
valószínűségi változó (rM és εi valószínűségi változók közötti korreláció nulla). Míg az
összefüggésben szereplő βi az értékpapír hozamának érzékenységét mutatja a piaci portfólió
hozamára. Az összefüggésből látható, hogy egy-faktor modellről van szó, ahol az egyetlen
faktor βi.
A fenti modellben az értékpapírok együttmozgási hajlamának csak egyetlen okozója van:
a piaci portfólióval való általános kapcsolat. Ennek matematikai megfogalmazása szerint εi
független εj -től i és j minden értékére, azaz
kε i ε j = 0

5

(7.)

A CAPM modellnek számos alfajtája ismeretes. A továbbiakban kizárólag a standard, egy-faktor CAPM-mel
foglakozunk.
6
Annak belátásával, hogy a befektetők kockázatos portfóliója modellezhető a piaci portfólióval, a befektetői
kockázatérzékelés már vizsgálhatóvá válik. A racionális befektetők egy-egy befektetés (értékpapír) értékelésekor
ugyanis nem egyszerűen annak várható értékét és kockázatát vizsgálják, hanem portfóliójuk várható értékének és
kockázatának – az adott befektetésen keresztüli – változását. Egy-egy értékpapír kockázatának hozzájárulása az
egész portfólióhoz – a “szövevényes” korrelációs kapcsolatrendszer miatt – azonban már bonyolultabb dolog.
Annyi könnyebbségünk azonban van, hogy pontosan ismerjük annak a portfóliónak az összetételét, amelyik
kockázatához való hozzájárulást vizsgálni kell egy-egy befektetés esetén: ez a piaci portfólió. Azt kell tehát
megvizsgálnunk, hogy egy adott (i) értékpapír kockázatossága mennyiben okozója az M piaci portfólió
kockázatosságának. (Andor, 2003a)
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Közismert, hogy egy-faktor modell esetén egy portfólió β-ja, a benne lévő részek βi-inek
súlyozott átlaga:
N

β P = ∑ xi β i

(8.)

i =1

Érdemes röviden megemlíteni a több-faktor modelleket is, amelyek az egy-faktor
modellek komplexebb alternatívájaként is felfoghatók. A több-faktor modelleknél egynél több
változó is okozhatja az együttmozgást, lásd például Fama és French (1992) három-faktor
modelljét, amelyben a β paraméter mellett megjelenik a méret, valamint a könyv szerinti –
piaci sajáttőke érték, mint további faktorok is. Kétségtelen, hogy sok esetben e modellek jobb
eredményeket adnak az egy-faktor modelleknél, bár inkább az a meglepő, hogy a jóval
egyszerűbb egy-faktoros változatok milyen gyakran felülmúlják komplexebb formáikat (Elton
és Gruber, 1995).
A CAPM a releváns kockázat definiálása mellett, megadja a kapcsolatot a várható hozam
és kockázat között is (piaci egyensúly esetén). Alapösszefüggése a következő:
ri = rf + β i (rM − rf ) + ε i

(9.)

ahol rf a kockázatmentes befektetés hozama.
A CAPM végeredményben várakozások közötti összefüggést ad meg, így inkább a
várható értékre vonatkozó összefüggése használatos:
E (ri ) = rf + β i ( E (rM ) − rf )

(10.)

Fama (1991) megjegyzi, hogy valójában itt kezdődik a tőkepiaci hatékonyság igazi
szépsége, hiszen innentől a tőkepiaci hatékonyság önmagában – egyensúlyi modell nélkül –
már nem vizsgálható, hiszen a „helyesen” csak valamihez képest értelmezhető. Nem véletlen,
hogy Fama és French későbbi munkáiban többször is kitér egy a piacot valóban helyesen
modellező egyensúlyi modell szükségességére (1999, 1996a, 1996b, 1993, 1992), hiszen
amikor felmerül egy anomália, amely szerint egy információ helytelenül értékelve épült be az
árfolyamba, akkor nem biztos, hogy a tőkepiaci hatékonyságot ostromoljuk, lehet, hogy
„csak” rossz az alkalmazott egyensúlyi modellünk (Fama, 1991, 1998).
Fama (1970) ugyanebben a cikkében tőkepiaci hatékonysági szinteket is definiál, azaz a
tőkepiac „árazási jóságának” többféle mértékét is megadja:
•

Gyenge szinten az árak a múltbeli árfolyamok sorozatából nyerhető információkat
tükrözik teljességgel.
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•

Félerős szinten az árak a nyilvánosan hozzáférhető információkat tükrözik
teljességgel.

•

Erős szinten az árak minden – akár csak egyvalaki által hozzáférhető – információt
teljességgel tükröznek.

Fama 1970-es alapművében a tőkepiaci hatékonyság tesztjeit három csoportba osztja:
gyenge szint tesztjei (múltbeli hozamok alapján tudunk-e megbízható előrejelzéseket
készíteni), félerős szint tesztjei (nyilvános bejelentésekre milyen gyorsan reagálnak az
értékpapír-árfolyamok), és az erős szint tesztjei (vajon létezhet-e olyan bennfentes
információ, amelyre az árak még nem reflektáltak).
Később Fama (1991) némileg átalakítja fentebb vázolt hatékonysági szintjeit. Ennek
lényege, hogy az értékpapírokkal kapcsolatos nyilvános információk közül nem a múltbeli
árfolyamadatokat különíti el a gyenge szintre, hanem az eseményeket (events) választja el a
félerős szintre. Azaz a gyenge szintet általánosítja, kibővíti, míg a félerős és erős szinteket
inkább csak átnevezi, szemléletesebbé teszi. Az új definíciók a következők:
•

Gyenge szinten a változók (például árak, volumenek, osztalékok, kamatok, számviteli
eredmények stb.) sorozatának információit teljességgel tükrözik az árak.

•

Félerős szinten az árak azonnal és helyesen tükrözik a nyilvánosan (public) bejelentett
információkat.

•

Erős szinten az árak a magán (private) információkat is teljességgel tükrözik.

A gyenge szint új, általánosabb definíciójának nagy előnye, hogy így minden historikus
adatokra építő árfolyam-előrejelzési teszt, egyben a gyenge szint tesztjének tekinthető.
Az „új” félerős szint világossá teszi, hogy ennek tesztelése az eseményvizsgálatokon
(event studies) keresztül történhet, míg az erős szint az exkluzív információk beépülésének

Kumulált abnormális hozam

tesztelésével vizsgálható. A következő ábra egy pozitív esemény tökéletes reagálását mutatja:

Események előtti és utáni napok

4. ábra: Pozitív események lereagálása tökéletes tőkepiacon
Forrás: Andor (2003a)
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Érdemes itt tisztázni, hogy a tőkepiaci hatékonyság szintjei mennyiben egymásra épülő
szintek. Ha az eseményvizsgálatok tökéletes beépülést mutatnak, akkor – az esemény
időpontjától eltekintve – a normális árfolyamváltozáson felül átlagosan nem volt egyéb, azaz
abnormális árfolyamváltozás. Ha ez igaz, akkor az árfolyamok az események pillanatától
eltekintve csak véletlenszerűen, nulla várható értékkel tértek el normális értéküktől, azaz
előrejelezhetetlenek voltak.
Felvetődhet azonban az események előtti és utáni anomáliák (árfolyam elmozdulás,
volumenváltozás, volatilitás-változás stb.) értelmezéseinek kérdése. Az események előttiek
semmiképpen sem lehetnek a félerős szint elleni bizonyítékok, ha – a szint definícióját
szigorúan értelmezve – a nyilvános bejelentés pillanatára és az az utáni történésekre
gondolunk. Ezek tehát csak a gyenge vagy az erős szinttel lehetnek kapcsolatosak: vagy az
események nyilvános bejelentés előtti exkluzív ismeretére utalnak, vagy az abnormális
árfolyam-változás gyenge szinthez kapcsolódó előrejelezhetőségére. Más a helyzet az
események utáni anomáliákkal. Itt azt nehéz elválasztani, hogy beépülési, azaz félerős szintű
anomáliáról van-e szó, vagy egy olyan gyenge szintű anomáliába ütköztünk, amelynél az
esemény (egyébként azonnali és helyes beépüléssel) előrejelzője valamilyen abnormális
árfolyamváltozásnak. (Andor, Kertész, Zavadowski, 2003)
A fentiek ismét megerősítik, hogy a tőkepiaci hatékonyság milyen szorosan összefonódik
az egyensúlyi árazás kérdéskörével. Fama ezt közös hipotézis problémának (joint-hypothesis
problem) nevezi. Arról van szó, hogy míg az „azonnal” tisztán a hatékonyság kérdésköre,

addig a „helyesen” már egyensúlyi kérdés is.
Az 1991-es Fama-tanulmány a szintek definiálása után egyenként megvizsgálja
fennállásuk kérdését is. Összességében a következőket állapítja meg: ”a piaci hatékonyságot
alátámasztó bizonyítékok nagy erejűek, és (a közgazdaságtanban szokatlan módon) az
ellenbizonyítékok szerények.”

A tőkepiaci hatékonyság félerős szintjének tesztjei azt vizsgálják, hogy az új információk
milyen gyorsan és mennyire pontosan épülnek be az értékpapírok árfolyamaiba. Ball és
Brown (1968) tanulmánya az első, amely eseményvizsgálatokat mutat be (még Fama-t is
megelőzve). A szerzők számviteli szakemberek (a cikk is a Journal of Accounting
Researchben jelent meg). Munkájukban azt kívánták megmutatni, hogy a számviteli
szakemberek által sok esetben lényegesnek gondolt adatok, mutatók, kimutatások valójában
érdektelen információkat hordoznak, míg más számviteli információk valóban lényegesek.
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Vizsgálati módszerük lényege igen egyszerű: megvizsgálták a különböző számviteli
információk bejelentésére bekövetkező piaci reakciókat.
Természetesen hivatkoztak az alapmodellekre (Samuelson, 1965; Fama, 1965; Jensen,
1968), amelyek alapján az lenne várható hatékony tőkepiacoknál, hogy az új információ
nyilvánosságra hozatalakor az árfolyamok azonnal az új korrekt szintjükre változnak.
Eredményeik lényegében alátámasztották hipotéziseiket: egyes számviteli információkra
átlagosan nem reagált a piac, míg másokra (leginkább az eredmény- és bevétel-információkra)
karakteres piaci reagálás volt mérhető. Már náluk felvetődött az információk – új információk
megkülönböztetésének nehézsége, hiszen az eredmény publikálásakor az azokkal kapcsolatos
várakozások már előre beépülhettek. Ez a probléma azonban a reakció lefutásának
vizsgálatakor kevésbé zavaró, inkább a reakció mértékének értékelését lehetetleníti el. A
reakció a hatékony tőkepiaci modellek szerint „azonnal” meg kell, történjen, ami a
valóságban természetesen lehetetlen. Ettől kezdődően indul meg a szakirodalomban a piaci
reakció sebességének mérése, becslése. Érdekes, hogy ők a részvényárfolyamok bejelentések
hatására való változásában „csúszást” észleltek, holott havi adatokkal dolgoztak.
Fama, Fisher, Jensen és Roll (1969) munkájának célja a részvények új információkkal
kapcsolatos árfolyamváltozás-folyamatának vizsgálata volt. A tanulmány szépen mutatja a
tőkepiacok működésével kapcsolatos vizsgálatok szerteágazó, bonyolult voltát még az olyan
egyszerűnek tűnő események értékelése esetén is, mint a szóban forgó részvénymegosztások.
A kérdéskör két alkérdésre egyszerűsíthető: (1) Észlelhető-e valamilyen abnormális
hozamváltozás a részvénymegosztás néhány hónapos környezetében? (2) Amennyiben igen,
akkor ez mennyiben tudható be magának a részvénymegosztásnak, és mennyiben a hozzá
kapcsolódó várható osztaléknövekedésnek?
Részvénymegosztásra rendszerint akkor kerül sor, amikor a részvények árfolyama már túl
magassá vált – vagy számítani lehet arra, hogy a közeljövőben válni fog – a szokványos
tőzsdei részvényárfolyamokhoz képest (így kényelmetlen a kereskedés vele). A szerzők abból
indulnak ki, hogy a megosztást megelőző árfolyam-növekedés a magas várható
eredményeknek és osztalékoknak köszönhető. Ezt erősíti még az a jelenség is (Lintner,1956;
Michaelsen, 1961), hogy az osztalékok emelése a vállalati vezetők optimizmusát tükrözi,
mivel az osztalék csökkentésétől mindenképpen ódzkodnak, így csak akkor emelnek, ha
meggyőződésük szerint az eredmények hosszútávon biztosítják majd erre a fedezetet.
Mérésük mindezt alá is támasztotta: a megosztást követően a fizetett osztalékok mértéke,
valamint az eredmények jóval magasabbak voltak, mint azoknál a cégeknél, ahol nem volt
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részvénymegosztás. (A magasabb osztalékfizetések bejelentései és a részvénymegosztások
bejelentései nem egyszerre történtek.) Megjegyzendő, hogy a tanulmány tehát az
osztaléknövekedést, mint információt vizsgálta, nem vitatva Miller és Modigliani (1961) az
osztalékpolitika közömbösségére vonatkozó tételét. A normál hozam meghatározásához a
CAPM-t

használták.

Eseményvizsgálataik

bizonyítékot

szolgáltattak

arra,

hogy

a

részvényárak valóban reagálnak a részvénymegosztásokra (természetesen a megosztásból
fakadó árváltozáson túl), igaz, nem a bejelentés pillanatában, hanem folyamatosan beépítve az
információt. A folyamatos beépítés az árváltozás legnagyobb részét már „letudta”, mire az
események bejelentésre kerültek (mérésükben külön ügyeltek arra, hogy olyan eseteket
válasszanak, amelyeknél feltételezhető volt a meglepetésszerű bejelentés). A bejelentésekkor
a maradék árváltozás nagyon gyorsan és pontosan ment végbe.

5. ábra: Pozitív esemény piaci reakciója
Forrás: Fama et al., 1969

Az egyik első olyan tanulmány, amelyik felhívja a figyelmet arra, hogy új információ
nélküli abnormális árfolyam-változások is előfordulhatnak, ami ellentmond a hatékony piacok
hipotézisének, Scholes (1972) tollából származik. A nagy-volumenű tranzakciók tőkepiaci
hatását vizsgálva három egymástól elkülönülő, adott helyzetekben egymásnak ellentmondó
hipotézist fektetett le, arra hívva fel ezzel a figyelmet, hogy a tőkepiaci árazódás logikája
éppenséggel el is térhet a hatékonyság hipotézise által diktálttól.
A helyettesítési hipotézis (substitution hypothesis) szerint a piacon nagyszámban találunk
minden adott részvényhez hasonló tulajdonságú helyettesítőket, azaz az értékpapírok
végtelenül helyettesíthetők, azaz egy részvény keresleti görbéje tökéletesen árrugalmas.
Tudjuk, hogy az értékpapírok várható hozam – kockázat paramétereikkel adhatók meg, amely
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paraméterekkel rendelkező portfóliók végtelen számban előállíthatók. Erre építve még a
kifejezetten nagy-volumenű tranzakciók kapcsán sem lehetséges az, hogy az egyensúlyi árat
pusztán a tranzakció volumene megváltoztassa, hiszen a kifejezetten nagy volumenű
tranzakciók is eltörpülnek a tőkepiac egésze mellett. A helyettesítési hipotézis tehát azt
mondja ki, hogy a piac szereplői mindenképpen árelfogadók, így cselekedeteik az alapvető
piaci árazási modellekkel (mint pl. a CAPM) leírhatók.
Az információs hatás hipotézisének (information effect hypothesis) lényege, hogy az
árfolyamokra a nagyobb tranzakciók mégis csak hatással vannak, méghozzá információértékük alapján, attól függően, hogy a tranzakciót melyik oldalról kezdeményezték. Ha a nagy
volumenű tranzakciót az eladó kezdeményezte, a piac szereplői azt a következtetést vonják le,
hogy a tranzakció valamilyen „rossz hír” hatására jött létre, ha a vevő oldaláról történt a
kezdeményezés, akkor pedig „jó hír” állhat a háttérben. A tranzakció volumene (mérete)
pedig a hír erősségéről árulkodik.
Az árnyomás hipotézis (price pressure hypothesis) szerint egy részvény árfolyamára
hatással vannak a keresletében, illetve kínálatában beálló jelentősebb átmeneti változások,
függetlenül az új információktól. Feltételezhető, hogy kisebb volumenek esetén mindig
akadnak vevő-eladó párok, de nagyobb volumenek esetén ez már nem valószínű. Ha például
egy nagyobb volumenű vételi szándék jelentkezik, az várhatóan árfolyam-növekedést idéz elő
azért, hogy az egyensúlyi áron még passzív eladókat „meggyőzze”. Amikor az átmeneti
kereslet-kínálat eltolódás elül, az árfolyam visszatér az egyensúlyi szintjére, hiszen új
információ nem érkezett. E hipotézis tehát ellentmond az értékpapírok tökéletesen
helyettesíthetőségének, amit a fentebbi helyettesítési hipotézis állított.
Összességében megállapítja, hogy az árfolyamok új információ nélkül, kizárólag a
tranzakciók miatt is elmozdulhatnak egyensúlyi helyzetükből.
A tőkepiaci hatékonyság erős szintjének vizsgálatai az exkluzív (monopol jelleggel
birtokolt) információk kérdését vizsgálja. Az eseményvizsgálatokkal kapcsolatos fentebb
ismertetett eredményekből fakad, hogy az azokhoz az információkhoz való „korábbi”
hozzájutás, amikre várhatóan reagálni fog a piac, várható abnormális profitot eredményez. A
tanulmányok az exkluzív információk birtokosait leginkább a befektetési tanácsadókkal,
illetve befektetési alapok portfólió menedzsereivel azonosították, így az első kutatások erre
koncentráltak. Bár már Cowles (1933, 1944) tanulmányai világossá tették, hogy a befektetési
szakértők tanácsait betartva nem számíthatunk abnormális hozamra, de a hivatásos
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portfóliómenedzserek teljesítményének közvetlen vizsgálatairól először a hatvanas években
olvashattunk.
Jensen (1968) talán leggyakrabban idézett cikkében a befektetési alapok teljesítményéről
értekezik. Először erős kritikával illette más szerzők befektetési alapok teljesítményével
foglalkozó munkáit, mivel azok általában csak sorrendet állítottak fel az egyes befektetési
alapok teljesítményei között azon az alapon, hogy melyik hozott többet egy adott időszak
alatt, de nem vették figyelembe, hogy az egyes alapok más-más kockázatú portfóliót tartottak
(Cohen and Pogue, 1967; Dietz, 1966; Farrar, 1962; Friend et al., 1962; Friend and Vickers,
1965; Horowitz, 1965; Sharpe, 1966; Treynor, 1965). Ezek után Jensen természetesen
kockázattal korrigált, méghozzá a CAPM alapján. 115 nyíltvégű befektetési alap
teljesítményét elemzi 1945 és 1964 között. Arra a kérdésre keresi a választ, hogy vajon a nagy
pénzügyi ismeretekkel és vélhetően exkluzív információkkal rendelkező pénzügyi
menedzserek képesek-e átlag felett teljesíteni. A válasz összességében: nem, bár hozzá kell
tenni, hogy néhány esetben a tranzakciós és egyéb költségek nélkül kalkulált hozam
meghaladta a normál hozamot, de ha a befektetési alap működéséhez kapcsolódó költségeket
is figyelembe vettük, a legtöbb esetben a többlethozam negatív abnormális hozammá
változott. Hasonló eredményt találunk egyébként Fama (1991) tanulmányában is.
A portfóliómenedzseléssel kapcsolatos költségek előtti pozitív várható abnormális
hozammal kapcsolatos eredményeket kezdetben a tőkepiaci hatékonyság erős szintjével
szembenálló érvekként kezelték, később viszont inkább a definíción módosítottak: Jensen
(1978) 10 évvel később visszatérve a témára némileg enyhébb, életszerűbb új definíciót
fogalmazott meg a tőkepiaci hatékonyságra. Eszerint a hozzáférhető információk addig a
pontig épülnek be (azonnal és helyesen) az értékpapírok árfolyamaiba, ameddig az
információszerzés és a kereskedés határköltsége kisebb az ezek által elérhető határhaszonnál.
Fama (1991) újabb alapvető tanulmányában az 1960-as évek végtől felgyülemlett
irodalom általa legfontosabbnak ítélt részleteit összegzi. A tőkepiaci hatékonyság
alapdefiníciójaként átveszi a korábban leírt Jensen-féle változatot, azaz lecseréli a Grossmann
és Stiglitz (1980) aposztrofálásában nullaköltségű információszerzésre építő korábbi
alapmodelljét. Az új megközelítés szerint a hatékony piac hipotézise nem zár ki kismértékű
abnormális hozamot, így a befektetési elemzőknek továbbra is érdemes lehet megszerezni és
felhasználni információkat, bár a befektetők sokasága átlagosan nem számíthat a normál
hozamnál többre. Az egyensúlyi modellnek kell hagynia némi ösztönzőt az értékpapírelemzésre, ehhez pedig el kell fogadnia némi „hatékonytalanságot”.
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II.2. Tőkepiaci viselkedés és mikrostruktúra
Eddig inkább a tőkepiaci hatékonyság hipotézisét alátámasztó irodalmak bemutatására
fókuszáltunk, de természetesen a fentebb átölelt időszak számos a hipotézist megingató
tanulmányt is hozott. A 80-as évek előtt született tőkepiaci hatékonyságot cáfoló
tanulmányokat még elnyomták a hipotézist támogató művek, így ezek mondanivalója inkább
csak később kapott illő súlyt.
Basu (1977) kiemelte, hogy igenis láthatunk olyan faktorokat, amelyek alkalmasak
lehetnek a részvényhozam-változások előrejelzésére. Ilyen pl. a P/E ráta (árfolyam/nyereség
hányados). Megvizsgálta e mutató és a hozamok kapcsolatát 1400 vállalat esetében az 1956tól 1971-ig terjedő időszakra. Az eredményeket kifejezetten meggyőzőnek találta: az alacsony
P/E rátájú értékpapírok több mint 7%-kal túlteljesítették magas P/E hányadosúakat. Basu
eredményeit a piaci hatékonyság elleni bizonyítéknak tekintette, és azt írja: „A különböző
eredményszorzatokkal rendelkező értékpapírok kereskedésének vizsgálataiból, úgy tűnik ezek
egymáshoz képest nem megfelelően vannak árazva, így a befektetőknek lehetőségük nyílik
abnormális hozam elérésére.” Nem foglalkozott a fentebb vázolt kettős hipotézis kérdésével,

természetesnek vette az általa használt CAPM megfelelőségét.
Banz (1981) a kis (alacsony kapitalizációjú) cégekbe történő befektetések hosszú távú
hozamait vizsgálta. Mérése szerint (1931-1975 időszak) a legkisebb ötven részvény
szignifikánsan jobb teljesítményt nyújtott, mint az ötven legnagyobb. Átlagosan havi egy
százalék eltérést talált (természetesen kockázattal korrigált hozamokat vizsgálva), ami
valóban igen jelentős különbség. Bemutatta azt is, hogy a hozam nem lineárisan változott a
méret függvényében, bár ok-okozati összefüggésre nem tért ki. A „kis-cég effektus”, amit
Banz dokumentált először, számos tanulmányt inspirált, ezek közül a legismertebb talán Fama
1992 és 1995.
Ritter (1991) olyan jelenségre hívta fel a figyelmet, ami máig tisztázatlan, bár hozzá kell
tenni, hogy Fama (1998) magának a jelenségnek a létét kérdőjelezi meg. A tanulmány az új
részvénykibocsátások (Initial Public Offering, IPO) negatív hosszú távú teljesítményéről szól.
1526 darab 1975-84 közötti első részvénykibocsátást vizsgált. Megállapította, hogy az ezekbe
a részvényekbe történt kezdeti befektetés (a kereskedés első napjának zárásától) három év
alatt jelentősen átlag alatti teljesítményt mutatott, minden korrekciós próbálkozása (piaci
kapitalizációra, iparágra stb.) ellenére.
A gyenge teljesítmények három magyarázatát tartotta lehetségesnek, amiből látható, hogy
nem is közvetlen tőkepiaci hatékonysági kérdésként kezeli a jelenséget:
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1. Rossz kockázatmérés (kockázat becslés)
2. Balszerencse (véletlen)
3. Túlzott optimizmus (lásd pl. Veress, 2001), vagy ehhez hasonló szeszély
Megjegyzendő, hogy ismét csak problémát jelent az egyensúllyal kapcsolatos közös
hipotézis. Tanulságos, hogy Ritter és Welch 2002-es munkájában már éppen arra keresi a
választ, hogy a fentebb vázolt IPO-jelenség vajon miért tűnt el az évek során.
Fama és French (1992) részben összefoglaló tanulmánya az addig megjelent anomáliacikkek jelentősebbjeit elemzi. Tanulmányuk középpontjába a kettős hipotézis problematikáját,
azon belül, pedig az egyensúlyi árazás áll. Nem csak az addigi munkákban általánosan
használt CAPM-et veszik górcső alá, hanem saját, jobbnak tartott modellel is kirukkolnak.
Modelljük egyébként Ross (1976) arbitrált árfolyamok modelljével (Arbitrage Pricing
Theory, APT) harmonizál, ami a több-faktor modellek egyik legismertebb formája:
ri = rf + β i1r1 + β i 2 r2 + ... + β in rn + ε i

(11.)

Ugyan ez várható érték szerint:
E (ri ) = rf + β i1 E (r1 ) + β i 2 E (r2 ) + ... + β in E (rn )

(12.)

ahol az adott eszköz ri hozamát az rf kockázatmentes hozamon felül 1, 2, … n piaci faktor,
illetve a hozzájuk kapcsolódó r1, r2, … rn hozam-prémiumok határozzák meg. β-ák az egyes
faktorokra vonatkozó érzékenységeket mutatják. Miután két faktor általános szerepét
empirikusan igazolják, ezeket helyezik a Ross-féle kontextusba. A két faktor: a BE/ME (bookto-market equity) és a vállalati (kapitalizációs) méret. (A dolgozat egyébként e két „fő”

faktorokon kívül vizsgálja a „CAPM-es” β, a pénzügyi tőkeáttétel (debt to equity, D/E) és az
árfolyam/eredmény (price/earnings, P/E) hányados hozamokkal való kapcsolatát is):
E (ri ) = rf + β i ( E (rM ) − rf ) + β S ,i E (rS ) + β B − M ,i E (rB − M )

(13.)

ahol βS a méret érzékenységét mutatja, βB-M könyv szerinti- piaci sajáttőke hányadosra való
érzékenységet mutatja.

Az anomáliák másik fontos csoportját adják a piaci volatilitással kapcsolatos
ellentmondások. Schiller (1981) azt találta, hogy a volatilitások jóval meghaladták a későbbi
osztalék-kifizetésekben mutatkozó változékonyságot: „az elmúlt évszázadban (Shiller 1871 és
1979 közötti S&P adatokat vizsgált) a részvényár volatilitás túl nagynak tűnik – 5-13
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szorosnak – ahhoz, hogy a jövőbeni reálosztalékra vonatkozó új információnak legyen
tulajdonítható. (…) A hatékonyság hibája tehát olyan jelentős, hogy ezt értelmetlennek tűnik
olyan tényezőknek betudni, mint az adathibák, az árindex-problémák vagy az adótörvények
változásai.” French és Roll (1985) ehhez hasonló eredményre jutott. Mérésük szerint a
részvényhozamok változékonysága sokkal alacsonyabb olyan időszakokban, amikor a
tőkepiacok (tőzsdék) zárva vannak, mint amikor a nyitva.
Poterba és Summers (1988), továbbá Fama és French (1988, a,b) mérései szerint
rövidtávon (néhány hónap) határozott pozitív auto-korrelációs (sorozat-korrelációs) kapcsolat
a részvényhozamok között, míg hosszabb távon (néhány év) határozott negatív kapcsolat.
Ikenberry et al. (1995) 1980 és 1990 között vizsgálja a részvény-visszavásárlás
bejelentésének hatását. A bejelentés után, ha „buy-and-hold” stratégiát választ a befektető 4
éves időtávon pozitív abnormális hozamot realizálhat, tehát az információt erősen alulreagálja
a piac. Magasabb hozamú részvények esetén az abnormális hozam elérheti akár a 45,3%-ot is.
Lakonishok et al. (1994) szerint az olyan cégek, ahol az eredmény/árfolyam (E/P),
cashflow/ár (C/P) és a könyv szerinti és piaci sajáttőke-érték arány (BE/ME) aránya magas,
rendszerint gyenge múltbeli hozamnövekedést mutatnak és olyan cégek, ahol az E/P, C/P és
BE/ME alacsony, erős múltbeli hozamnövekedést mutatnak. Mivel a piac túlreagálja a
múltbeli növekedést, a befektetők meglepődnek (a piac egésze legalábbis ezt mutatja), amikor
a hozamnövekedés megfordul. Ennek eredményeképpen magas E/P, C/P és BE/ME
részvények (gyenge múltbeli teljesítők) jól teljesítenek a jövőben, alacsony E/P, C/P és
BE/ME részvények (múltban jól teljesítők) pedig alacsony hozamot produkálnak. Ez az ún.
hozam megfordulás teóriája, amire építve a következőket mondják: „olyan kereskedési
stratégiát ajánlunk, amellyel a tipikus befektetői hibákat kihasználva tudunk magasabb
hozamot elérni, nem pedig a portfólió kockázatának növelésével”. A „naiv” befektetői
magatartást tudjuk itt kihasználni, ami a befektetők viselkedésében mint a hozamok
extrapolációja jelenik meg. A vállalat múltbeli teljesítményét a következő tényezőkkel ítélik
meg a szerzők: értékesítés nettó árbevételének növekedése, eredmény, értékesítés bruttó
eredménye vagy üzemi üzleti tevékenység eredménye, cash-flow, míg a várható teljesítményt
a P/E, P/C ráta segítségével.
A fentebb felsorakoztatott főbb anomáliákkal kapcsolatosan – természetesen –
magyarázatok tömegével is találkozhatunk. Ezekkel kapcsolatosan fontos rendezőelv
azonban, hogy a tőkepiaci hatékonyság fennállása mellett lándzsát törők ezeket olyan
jelenségeknek tartották, amik azért léphettek fel, mert a piaci szereplők mindaddig nem
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gondoltak ilyen összefüggésekre, információiknak nem volt része az ezekkel kapcsolatos
ismerethalmaz, tudás. Egyszerűen nem gondoltak ezeknek a kapcsolatoknak a létezésére, így
nem is indult meg ezen anomáliák, arbitrázslehetőségek kioltása.
Ezzel az állásponttal szembehelyezkedtek mindazok, akik nem véletlenül fennmaradt
anomáliákról beszéltek, hanem a kereskedés mikrostruktúrájából, illetve az emberi viselkedés,
gondolkodás sajátosságaiból fakadó törvényszerűségekről.
A tőkepiaci mikrostruktúrával mélyebben foglalkozó irodalmak az 1980-as évektől
kezdtek megjelenni. A mára önállóan is jelentkező téma kifejezetten a tőkepiaci tranzakciók
motivációival, az adásvétel két oldalának egymásrátalálásával, az árak egy-egy tranzakció
létrejötte miatti alakulásával foglalkozik. Itt tehát kevesebb szerep jut a tőkepiaci
egyensúlynak, illetve az árak információtartalmának, pontosabban, ezekről itt csak egy-egy
tranzakciót érintve beszélünk. A tőkepiaci hatékonyság 1960-as és ’70-es évek beli felfogása,
miszerint a piacot nagyszámú, lényegében tökéletesen, racionális és várható hasznosságot
maximalizáló befektető népesíti be, a tőkepiaci mikrostruktúrát már-már unalmasan
egyszerűnek „képzelte”. Később, amikor a kezdtek rávilágítani az információszerzés
költségeire, és arra, hogy a kereskedés volumene, volatilitása nem nagyon magyarázható az
értékkel kapcsolatos (fundamentális) információk érkezésével, már látszott, hogy a tőkepiac
mikro-működése messze bonyolultabb, mint azt addig gondolták.
A továbbiak áttekinthetőségéhez kénytelenek vagyunk egységes definíciórendszert
megadni a különböző szerepekre, elvekre, meggyőződésekre, hitekre építő tőkepiaci
kategóriák beazonosításához, mert ugyanazokat (vagy legalábbis majdnem ugyanazokat) a
kategóriákat mindmáig igen sok elnevezéssel illeti a szakirodalom. A tőkepiaci hatékonyság
alap-megközelítésében megjelenő egyetlen piaci szereplő kategóriát itt kettő, három vagy
négy kategória váltja fel. Az általunk általánosnak értékelt rendszer a négyszereplős változat.
A használt négy kategória elnevezése (részben kiindulva Miller 1977-es cikkében némileg
más vonatkozásban megjelenő kategorizálásából) a következő: (1) racionálisak; (2)
heurisztikusak; (3) információ nélküliek és (4) likviditásbiztosító specialisták.
Racionálisak alatt azokat a szereplőket értjük, akik valamelyik széles körben elfogadott
közgazdasági racionalitási modellt követnek, és ezen modellek változóival kapcsolatos
információkra építve kereskednek. E szereplőket szokás fundamentalistáknak (pl. Fama,
1965; Malkiel, 1992), (releváns) információkkal bíróknak (pl. Black, 1986; Grossman, 1976),
információ-motiváltaknak

(Bagehot

/Treynor/,

információkereskedőknek (Black, 1986) is nevezni.
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1971)

vagy

egyszerűen

Heurisztikusnak nevezzük azokat a piaci szereplőket, akik olyan modellt, módszert,
rutint, illetve ilyenekhez kapcsolódó információkat használnak, amik nem a közgazdasági
racionalitás elfogadott köréhez tartoznak. Az ilyen szereplőket szokás még technikai
elemzőknek (Malkiel, 1992), chartistáknak (Fama, 1965), zajkereskedőknek (Black, 1986) is
nevezni.
Az információ nélküliek egyáltalán nem fürkésznek alul- vagy felülárazott szituációkat,
ezzel kapcsolatos sémáik nincsenek, következésképpen információkért sem törnek.
Motivációik igen egyszerűek: ha pénzfeleslegük van, értékpapírokat kívánnak vásárolni, ha
pénzszűkében vannak, értékpapírjaikból el kívánnak adni. Ezt kategóriát szokás még
likviditás-motiváltnak is nevezni (pl. Bagehot /Treynor/, 1971).
Végül a negyedik kategóriába a likviditásbiztosító specialisták tartoznak, akiket szokás
még piacteremtőknek (market-maker) (Garman, 1976, Ahimud és Mendelson, 1980),
specialistáknak (Demsetz 1968) vagy egyszerűen kereskedőknek (Stoll, 1978) is nevezni. (A
magyar szaknyelv a piacteremtő mellett az árjegyző elnevezést használja még, míg a
likviditásbiztosító specialisták ismeretlen fogalom. Ennek ellenére mégis a szerep lényegét
leginkább kifejező likviditásbiztosító specialisták kifejezés használata mellett döntöttünk.) Az
ő szerepük különleges, sok helyen (pl. USA) kifejezetten tőzsdei szerződtetésűek. Az ő
feladatuk a tőkepiac likviditását biztosítani, ami tőkepiaci „közérdek”. Működésük lényege,
hogy minden értékpapírhoz, minden pillanatban vételi és eladási ajánlatokat tesznek, aminek
köszönhetően a tőkepiacon minden pillanatban minden eladhatóvá és minden vehetővé válik.
(Megjegyezzük, hogy az általunk likviditásbiztosító specialistáknak nevezett szereplőkör
tőzsdétől függően más-más szabályozású szerep. Van ahol monopol helyzetük van egy-egy
értékpapírral kapcsolatosan, van ahol többen vannak, van ahol brókeri vagy más szerepeket is
betölthetnek, stb. A fenti modellben ez egy szerep megragadása, nem pedig egy szereplőé,
azaz lehetséges, hogy egy személy több kategóriának is része.)
A mikrostruktúráról szóló irodalom első számottevő képviselője Demsetz (1968). A „The
Cost of Transacting” című tanulmányában egyszerű kereslet-kínálat szerkezetben mutatja be a
kereskedést. A tranzakciós költség fogalmát igen szűken definiálja, nem köti a fogalomhoz a
piac működéséhez kapcsolódó információk költségét, a gazdasági információ megszerzésének
és feldolgozásának költségét, valamint a brókeri költségeket sem. Hogy a más szerzőknél
megjelenő tranzakciós költség fogalomtól megkülönböztethessük, inkább likviditási
költségről beszélünk esetében. Ez definíciója szerint két részből áll: a tőzsdét (részben)
fenntartó tőzsdei díjból (pl. az NYSE használatához kapcsolódó díjakból) és az ún. bid-ask
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spread-ből, magyarul a vételi-eladási árrésből vagy ajánlati sávból. A likviditási költséget
azért kell tehát megfizetni, hogy biztosított legyen az értékpapírok gyors pénzre-válthatósága,
illetve a pénz értékpapírra-válthatósága.
Az ajánlati sáv kérdésének nemcsak nála, de szinte az egész mikrostruktúra
szakirodalomban központi szerep jut. A piacon egy termékhez mindig legalább két ár létezik:
egy eladási és egy vételi ajánlati ár (az ask és a bid). Ezeket az árakat a korábban már említett
likviditásbiztosító specialisták kötelesek megadni. Természetesen, végül nem feltétlenül
ezeken az ajánlati árakon történik a kereskedés, hiszen lehet, hogy a likviditásbiztosító
specialisták nélkül is egymásra talál egy vételi és egy eladási ajánlat. A likviditásbiztosító
specialisták ajánlatai tehát csak a „türelmetleneknek” mérvadóak, az ő árrésük lesz az
azonnaliság ára.
Bár a likviditásbiztosító specialisták szabadon állapíthatják meg ajánlataikat, ezek
kialakulása mégis piaci erők bonyolult egyensúlyának eredménye. Mivel a likviditásbiztosító
specialistáknak mindig kell ajánlatot tenniük, így részükről félő, hogy a racionálisak táborával
szemben vesztenek, ha érkezik valamilyen új információ (Stoll, 1978). Ez ellen úgy
védekezhetnek, hogy kiszélesítik sávjukat (azaz a pillanatnyi árhoz képest igen alacsonyan
szabják meg vételi, és magasan eladási ajánlatukat). Széles sáv esetén ugyanis kevéssé
valószínű, hogy egy-egy újonnan érkező (racionális) információ nem sávon belüli
tranzakcióhoz vezet, azaz kevéssé valószínű, hogy velük kötnek majd üzletet a racionálisak. A
széles sáv további előnye a „türelmetleneken” (leginkább az információ nélkülieken) történő
nyereség, tulajdonképpen a likviditás árának „bevasalása”.
A likviditásbiztosító specialistákat kettős verseny és egy bizonyos kényszer készteti
azonban ajánlati sávjuk szűkítésére: egyrészt a piacon természetes módon megjelenő
ajánlatokkal szembeni verseny (azaz a piac természetes likviditásával vívott verseny),
másrészt a likviditásbiztosító specialisták egymás közötti versenye, valamint kényszerként
jelenik meg az intézményi szabályozás. Röviden arról van itt szó, hogy a likviditásbiztosító
specialistáknak is kellő tranzakciót kell tudniuk lebonyolítani, hogy pénz keressenek, ehhez
viszont „versenyképes” ajánlatokat kell tenniük. A kérdés csak az, hogy mennyire tudja az
ajánlati sávot szűken tartani a likviditásbiztosító specialista, hogy még megérje folytatnia
tevékenységét. Minél szélesebb a sáv annál kevesebbet veszít az informált befektetővel
szemben, és annál többet nyer az információ nélkülieken. (Az ajánlati sávval arányos a
nyereség, és fordítottan arányos a veszteség.) Demsetz (1968) igazolta, hogy az ajánlati sáv
akkor szűkül össze, ha nagy mértékű a kereskedés a piacon (azaz e két tényező fordítottan
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arányos). Az ajánlati sáv szükséges mértéke – amely mellett a „kereskedő” még működhet –
nő, ha a piacra érkező információ mennyisége nő, és csökken, ha az információ nélküliek
kereskedési volumene nő.7

Garman 1976-ban írt munkájában – ahol egyébként a (tőke)piaci mikrostruktúra
elnevezés először megjelenik – a modellt annyiban fejleszti tovább, hogy a likviditásbiztosító
specialisták helyzetét úgy vizsgálja, mintha a természetes eladók és vevők (tartozzanak
bármelyik fentebb vázolt kategóriához) Poisson-eloszlás szerint érkeznének ajánlataikkal.
Modellje jelentős mérföldkőnek számított.
Stoll (1978) tovább boncolgatja a likviditásbiztosító specialisták által megadott ajánlati
sáv szélességének kérdését. A specialista szerepet raktárosi szerepként ragadja meg. Ebben a
felfogásban a likviditásbiztosító specialisták portfóliókat tartanak, méghozzá a portfóliótartás
klasszikus, CAPM szerinti felfogásában. Ebből kiindulva, amikor a likviditásbiztosító
specialista a piac azonnaliságát biztosítva eleget tesz valamely vételi vagy eladási ajánlatának
(azaz vesz vagy elad), általában „elrontja” portfóliójának hatékony diverzifikáltságát, és
emiatt rosszabb helyzetbe kerül. Mindezen gondolatmenet alapján Stoll azt állítja, hogy az
ajánlati sávnak ezért a veszteségért is kompenzálnia kell a likviditásbiztosító specialistákat.
Hozzáteszi, hogy mindezeken felül jelentkeznek még az általános tranzakciós költségeket is
(amelyeket Garman nullának feltételezett).
A Stoll-féle modell rávilágít arra is, hogy a likviditásbiztosító specialisták vételi és eladási
ajánlataikat úgy kell megadják, hogy nagyjából ugyanannyi vételi és eladási ügyletet
bonyolítsanak le egy adott értékpapírral, különben portfóliójuk összetétele jelentősen
torzulhat. Mindennek hatását úgy képzelhetjük el, hogy a likviditásbiztosító specialisták
készletszintjük változásakor sávjukat – a sávszélesség megtartásával – folyamatosan eleltolják.
A Stoll tanulmányában történt kiegészítésekkel a vételi-eladási sáv tehát három tényező
összegeként adódik: (1) értékpapír tartásából származó alternatíva költség (azaz a
kényszerűségből

tartott

nem

hatékony

portfólión

7

történt

veszteség),

(2)

ügylet

Minél több információ érkezik az eszközről, amellyel a kereskedés folyik, annál több az informált befektető a
piacon – akikről nem lehet tudni, hogy információval rendelkeznek. Velük szemben a „kereskedő” mindig
veszít, de ha sok az új információ, akkor nő a tranzakciók száma, ami a sáv összeszűküléséhez vezet, és így –
mivel a sáv szelességével és a „kereskedő” vesztesége fordítottan arányos –, vesztesége növekszik. Az
összeszűkült sáv abban az esetben tartható fenn, ha az információ nélküliek tranzakciói megnőnek (hiszen a
nyereség, amit ellenükben elérhet a „kereskedő” egyenesen arányos a sáv szélességével) és ez kompenzálja a
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megszervezésével, lebonyolításával, jegyzésével, elszámolásával kapcsolatos kiadások, (3)
veszteség, ami abban az esetben jelentkezik, ha racionális szereplővel köt üzletet (és veszít).
Grossman (1976), valamint Grossman és Stiglitz (1980) munkái átmenetet képeznek a
tőkepiaci hatékonyság és mikrostruktúra területei között. Mindkét munka arra világít rá, hogy
a (releváns, racionális) információk – amelyek a tőkepiaci hatékonyság értelmében az
árfolyamok meghatározói – megszerzése költséggel jár. Ebből pedig az következik, hogy az
egyensúlyi árazási modellek kizárólag racionális piaci szereplők mellett nem értelmezhetők.
Ebben az esetben ugyanis, ha az árfolyamok túlságosan is tükrözik a közgazdasági
racionalitást, értelmetlenné válik az információk megszerzéséért pénzt fizetni. (Ez viszont a
nem lehetséges, hiszen ekkor lehetetlen lenne, hogy az árak tartalmazzanak minden
információt.) Folyamatosan kell tehát tökéletlenség ahhoz, hogy a racionálisaknak
érdekükben álljon az információgyűjtés, a kereskedés.
Mindezek alapján az 1980-as tanulmány már olyan egyensúlyi modellt javasol, amelyben
adott fokú egyensúlytalanság van: az árfolyamok tükrözik a racionális befektetők
információit, de nem teljes mértékig.
Rávilágítanak arra is, hogy bizonyos tőkepiaci kategóriáknak – a mi kategorizálásunk
szerint: racionális, heurisztikus, információ nélküli és likviditásbiztosító specialista – is meg
kell legyen a maguk egyensúlya. Ha például racionálisnak lenni magasabb várható
hasznosságot eredményezne, mint információ nélküli befektetőnek lenni, akkor az utóbbiak
elkezdenének racionálissá válni (információt vásárolni), ezáltal a racionális befektetők
versenye fokozódna, az egyenként megszerezhető várható hasznosságuk csökkenne. A modell
így nem stabil, a befektetők az egyik kategóriából a másikba vándorolhatnak, hogy végül
mindenhol ugyanakkora várható hasznosság jelentkezzen.
Itt értünk el odáig, hogy a korábban általánosított négyszereplős modellünk egyensúlyi
kérdéseit megvizsgálhassuk. A fentiek alapján a tőkepiaci kereskedésnek háromféle
költségéről beszélhetünk: (1) általános tranzakciós költségről, amik az ügyletek
lebonyolításának, a tőkepiaci intézményrendszer fenntartásának (stb.) költségeit jelentik; (2)
likviditási költségről, amit a tőkepiac állandó likviditásának fenntartásáért kell fizetni;
valamint (3) információszerzési költségről, ami az értékpapírok jövőbeli árfolyamalakulásával kapcsolatos információk megszerzésének költségeit takarja.

veszteséget. Ez az a pont, ahol szerepet kapnak a heurisztikusak, hiszen ők nagyjából ugyanolyan szereplők a
kividitásfokozó specialista szemszögéből mint az információ nélküliek.
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Egyensúly esetén mind a négy fentebb vázolt befektetői csoportunk költség-hasznosság
egyensúlyba kell, hogy kerüljön:
A racionálisak csak akkor vállalkoznak tranzakciókra, ha pozitív abnormális hozamra
számíthatnak, ami vagyonuk várható hasznosságát növeli. Ezzel szemben viszont el kell, hogy
viseljék információszerzésük költségeit, és természetesen állniuk kell a kereskedés általános
tranzakciós költségeit is.
A likviditásbiztosító specialisták a likviditás-biztosításért nyernek ajánlati sávjukon
keresztül, míg a lényegében előre megadott ajánlataik miatt vesztenek a racionálisokkal
szemben. A fentiek alapján vesztenek továbbá hatékony portfóliójuk eltorzulásán, valamint
általános tranzakciós költségeik is vannak. Ahhoz, hogy eltarthassák magukat, nyilván többet
kell nyerniük a likviditás-biztosításon keresztül, mint amennyi veszteségük adódik. Itt az
egyensúlyt a fentebb már tárgyalt ajánlati sávszélesség-választás fogja biztosítani.
Az információ nélküliek helyzete talán a legegyszerűebb. Az ő hasznosságukat a
likviditás adja, az, hogy vagyonukat mindig a kívánt formában tarthatják. Ezért vesztenek a
likviditásbiztosító specialistákkal szemben, és természetesen az általános tranzakciós
költségek jelentős része is rájuk vetül.
Végül a heurisztikusok helyzete igen érdekes. Ők ugyanis folyamatos veszteségekre
számíthatnak a racionálisakkal szemben, igaz, bele-beleakadhatnak információ nélküliekbe is,
akikkel szemben nyerési esélyeik vannak. E két viszonyukon keresztül tehát leginkább a
likviditásbiztosító specialistákkal hozhatók áttételes kapcsolatba: tőlük vállalják át a
racionálisokkal szembeni veszteség egy részét, de egyúttal az információ nélküliekkel
szembeni nyereség egy részét is.
Az ő motivációikkal kapcsolatosan Black (1986) nagyhatású cikkének hipotéziseire kell
támaszkodnunk. Black – aki zajkereskedőnek (noise trader) nevezi az általunk most
heurisztikusnak nevezett típust – részletesen tárgyalja a heurisztikus alapon való kereskedés
motivációit. Mindenekelőtt ő is kiemeli, hogy a heurisztikus alapú kereskedés vesztésre van
ítélve a racionálissal szemben. Akkor vajon miért teszik ezt az emberek? Black két alapvető
okot említ meg, amelyek egyike sem illeszthető abba a racionális – tőkepiaci hatékonysági –
világba, ahol a racionális szereplők vagyonuk várható hasznosságát kívánják maximalizálni:
(1) azt hiszik, hogy valójában racionális alapon kereskednek; (2) szeretnek kereskedni,
élvezik a kereskedést, számukra maga a kereskedés is hasznossággal bír. Miller (1977)
alapján még egy harmadik ponttal is kiegészítenénk a fenti kettőt: (3) azt remélik, hogy a
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környezet megváltozásakor egyik-másik heurisztikus módszerük előbb lesz eredményes, mint
a kapcsolódó racionális megközelítés.
„A kereskedés hasznosságának hasznosságmodellünkbe építése azért aggályos – írja
Black –, mert ezen az alapon bármit betehetnénk hasznossági modellünkbe, amivel viszont a
modell értelmét veszteni. Jó okunk van tehát arra, hogy csak azt engedjük be
hasznosságmodellünkbe, amivel kapcsolatosan a bizonyítékok kényszerítő erejűek.” „Én azt
hiszem, ez egy ilyen eset.” – mondja Black. Ide köthető a későbbiekben kifejtésre kerülő
viselkedési pénzügyesek befektetői irracionalitásokat viselkedési alapmodellekként elfogadó
irányzata is. Ezzel kapcsolatosan Black azt említi meg, hogy „az iskolákban tanított
tudományos értelmezés fokozatosan kifinomultabbá, pontosabbá teszi ezeket az egyszerű
szabályokat, így a várható hasznosság modellt jobban működővé teszi.”
A racionálisság – heurisztikusság kérdéssel kapcsolatosan Black mindenekelőtt kiemeli,
hogy az olyan racionális információra való építkezés, ami már beépült az árfolyamokba,
szintén heurisztikus alapú kereskedésnek – ahogy ő fogalmaz, zaj alapján történő
kereskedésnek – tekinthető, és annak megítélése, hogy az árak már tartalmaznak-e valamilyen
információt szinte lehetetlen. Úgy általában is nehéz elkülöníteni a racionálisat a
heurisztikustól, már csak azért is, mert az érték – amihez a racionalitás tapad –
megfoghatatlan, mérhetetlen. Ráadásul, a racionális és a heurisztikus megkülönböztetés –
mint ahogy fenti leírásunkban is szerepel – a „széles körben elfogadott közgazdasági
racionalitás” kritériuma alapján történik, amely kritérium – természetesen folyamatosan
változik. Black hasonlóan vélekedik Lucashoz (1972), aki a következőket írja az
aszimmetrikus informáltságról: „a korlátozott mennyiségű információval rendelkező emberek
összekeverik a monetáris zavarokat a relatív ármozgásokkal, így a monetáris ingadozás
(fluktuációk) aggregált kibocsátási ingadozáshoz vezet,” tehát zajos, de racionális
várakozásokra építik modelljüket.
Ide kapcsolhatók Miller (1977) gondolatai is. Úgy véli, hogy a heurisztikus
megközelítéseket folyamatosan olyan evolúciós mechanizmusok szűrik, amelyek azoknak a
heurisztikus módszereknek adnak nagyobb túlélési esélyt, amelyek alapján hozott döntések
egybecsengenek a racionalitás alapján hozott döntésekkel. Így a heurisztikus szabály jó része
lassan racionálisnak tűnik majd még akkor is, amikor önmagukban vizsgálva igen távol
állónak tűnnek a racionalitástól. Ez a gondolatmenet egyébként a komplex alkalmazkodó
rendszerek logikájához vezet el (Arthur, 1994).
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A fentebb említett harmadik motivációs mozzanat részben az előbbiekben vázolt
evolúciós mechanizmushoz köthető. Egy heurisztikus módszer ugyanis hirtelen túlélési
értéket nyerhet (vagy veszíthet el), ha a környezet megváltozik. A heurisztikus módszerek
sokasága tehát lehetővé teszi, hogy az új feltételekhez való adaptáció gyorsabb és biztosabb
legyen, mintha a nulláról indulva kellene egy módszert kidolgozni. (Miller, 1977) Azt
mondhatjuk tehát, hogy heurisztikus módszerek sokaságának alkalmazása is egyfajta
racionalitást rejthet.
Mindezek után a tőkepiacot leíró modell nagyjából a következőképpen vázolható. Mivel –
a fenti motivációk miatt – mindig kereskednek heurisztikus alapon is, ami folyamatosan
hatékonytalanságot okoz, ezért megéri racionális alapon is kereskedni, ehhez költséges
információkat felhajtani. A heurisztikus kereskedés tehát folyamatosan zajokat is tesz az
árfolyamokba. Egy részvény árfolyama így a közgazdasági racionalitás alapján megragadott
érték mellett zajokat is tartalmaz. („A részvény ára tehát értékének zajos becslése.” – írja
Black.) Látható tehát, hogy a nagymennyiségű kereskedés, azaz a likviditás nem feltétlenül
jelenti azt, hogy az árak hatékonyabbak. Ez viszont azt is jelenti, hogy a likviditás nem égeti
el a racionális kereskedéshez szükséges hajtóerőt sem.
A zaj, ami a részvényárakba kerül kumulatív, önmagában szintén bolyongó, Brownmozgás jellegű. Minél jobban eltávolodik azonban egy részvény ára az értékétől, annál
valószínűbb, hogy beindulnak a racionálisak, és így a részvény ára elindul értéke felé. Minél
messzebbre távolodik egy részvény árfolyama az értékétől, annál gyorsabban tér vissza. E
mechanizmus létezésének elfogadásából nem következik azonban az, hogy egy adott
pillanatban tudjuk, hogy milyen messze van az árfolyam az értéktől, azaz az értékbecslés
mindig zajos marad.
Mindezek alapján az ár rövid távú változékonysága nagyobb kell, hogy legyen, mint az –
egyébként megfigyelhetetlen – értéké. Mivel a heurisztikák szeszélyeit, pontosabban az
általuk keletkező zajokat függetlennek tételezhetjük fel a racionálisok információjának
áramlásától, az árfolyammozgások rövid távú (pl. napi) szóródása nagyobb kell, hogy legyen
az értékváltozás szórásánál. A fentebb vázolt mechanizmus miatt azonban – azaz mivel az
árfolyam az érték felé mozog – hosszabb távon már az árfolyam ingadozása az érték
ingadozásához fog közelíteni.

Az imént vázolt tőkepiaci struktúrához már jól illeszthető az „anomália irodalomból” egy
idő után egységes irányzattá kinövő viselkedési pénzügyek (behavioral finance)
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gondolatmenet. Az irányzat jellemző vonása, hogy a tőkepiac működésével kapcsolatos
hipotéziseit a kognitív pszichológia elméleteire, az ott feltárt viselkedési sémákra építi. Ennek
megértéséhez előbb az anomália fogalmát kell mélyebben átgondolnunk. A kifejezés
összehasonlítást hordoz magában, hiszen valamilyen megfelelőtől eltérő reakcióra utal. De mi
a megfelelő reakció? Determinisztikus világban a „megfelelő” egyértelműen megadható,
kiszámítható. Kockázatos esetben már a valószínűségszámítás elveit kellene alkalmaznunk
egy eseménnyel kapcsolatos „megfelelő reagálás” meghatározására, egészen pontosan a
Bayes-tételből kellene kiindulnunk. Amennyiben az eseményre érvényesíteni lehetne a
matematikai statisztika fogalomkörét, azaz azonos körülmények közötti sokszor ismétlődő
eseményekkel lenne dolgunk, az egyes valószínűségi paraméterek becslése sem okozna
gondot. A tőkepiacok esetén azonban messze nem ez a helyzet, szó sincs azonos körülmények
közötti ismétlődések sorozatáról, legalábbis az eseményvizsgálatok tárgyát messze nem ilyen
események adják. Itt természetesen nincs két egyforma szituáció, egyforma eset. Egyedi
esetekről lévén szó, azok valószínűségi „szituációja” objektíven meg sem ragadható,
értelemszerűen a Bayes-tétel sem lenne egzakt módon alkalmazható (Andor, 2003). Röviden:
egy adott esemény pillanatában egzakt megfelelő reakcióról nem beszélhetünk.
A tőkepiaci hatékonyság klasszikus megközelítése a következőképpen kerüli meg az adott
pillanatban értelmezhetetlen „megfelelő reakció” kérdését. Először is a megfelelő reakciónak
a „később” beálló (normális hozammal korrigált) árváltozást tekintik. Ezek után azt tételezik
fel (Fama, 1991), hogy a tőkepiaci szereplők események pillanatában becsült (ex ante)
valószínűségi helyzetértékelése átlagosan helyes, ezek után a helyes valószínűségi modellek
alapján becsülnek. Mindez oda vezet, hogy átlagosan el is találják a tényleges (ex post)
kimenetet, a későbbi helyzetet, áralakulást. (Azaz átlagosan eltalált valószínűségi
helyzetértékeléseik alapján adott becsléseik átlagosan találnak.) Ha elfogadjuk ezt a
gondolatmenetet, akkor egy átlagosan kimutatott anomália – ami a fentiek után természetesen
csak az esemény közelében értelmezhető alul- vagy túlreagálás lehet – csak abból fakadhat,
hogy a vázolt valószínűségi helyzet és/vagy az arra épített becslés hibás volt, és idővel ezt
korrigálni kellett. (A „később” éppen olyan hosszú időt takar, aminek már elégnek kellett
lennie ahhoz, hogy az ilyesmi hibákat korrigálják.) Mivel azonban a piac egésze folyamatosan
tanul az ilyen hibákból (ha másként nem, akkor a helyes becslésekre alkalmas piaci szereplők
evolúciós kiválasztódása folytán), így amennyiben egy ilyen anomáliára felhívják a figyelmet,
az előbb-utóbb meg kell szűnjön.
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A viselkedési pénzügyek irányzatának képviselői éppen a fentieket támadják meg.
Egyrészt pszichológiai vizsgálatok eredményeire alapozva eleve elvetik a piaci szereplők
döntéshozatalának Bayes-tételre alapozó sémáját (pl. Grossman, 1976), ezzel együtt a becsült
valószínűségi helyzetre való racionális reagálás hipotézisét. Mindezek helyett azt állítják,
hogy a tőkepiaci gondolkodásnak, viselkedésnek mégiscsak vannak általánosítható – ugyan
nem

a

valószínűségszámítás

racionalitására

építő,

azaz

irracionális

–

mintái,

törvényszerűségei. Körül is határolnak ilyeneket, majd igazolni vélik, hogy ezek alapján az
alul- és túlreagálások mégiscsak előre jelezhetők, azaz a tőkepiac nem hatékony. DeBondt és
Thaler (1985) például így ír: „ha a részvényárak jellemzően túlreagálnak, akkor a
visszatéréseknek múltbeli adatokból megjósolhatóknak kellene lenniük. (…) ami a tőkepiaci
hatékonyság gyenge szintjének megsértését jelentené.”
Nézzük ezek után a legjelentősebb magatartási pénzügyes tanulmányokat! DeBondt és
Thaler (1985) viselkedési alapművében arról írnak, hogy – a kísérleti pszichológiai kutatások
eredményei szerint – a legtöbb ember hajlamos túlbecsülni új, jelentős, váratlan események
súlyát. (Önmagában persze nem ez volt az újdonság hanem az, hogy – hipotézisük szerint –
nem a piaci szereplők egy részének kognitív disszonanciájáról van szó, így nem az a kérdés,
hogy a többiek – akik átlátnak ezen irracionalitáson – miért nem oltják ki ezt az árakban
jelentkező anomáliát, hanem általános sémáról, gondolkozásról, amiben az adott pillanatban
senki nem lát irracionalitást.) DeBondt és Thaler tehát kezdetben egyéni befektetők
viselkedését, döntéshozatali mechanizmusát vizsgálta, majd ezekből kiindulva építettek
általános tőkepiaci „modellt”. A túlreagálással kapcsolatosan a következőket írják: „mint
közgazdászokat, érdekel minket mind a piac egészének viselkedése, mind az egyéni
döntéshozatal pszichológiája. Meglepetéssel tapasztaltuk, hogy a két területről való empirikus
eredmények összecsengenek. Mindkét viselkedésmintát (piac és egyén) úgy jellemezhetjük,
hogy túlreagáló.” Nagyjából ugyanez jelentkezik Kahneman és Tversky (1974) írásában, ők
reprezentatív heurisztikának nevezik a jelenséget. DeBondt és Thaler (1985) két vonatkozó
hipotézist állít fel: „(1) A részvényárakban tapasztalt extrém mozgást ellentétes irányú
ármozgás fogja követni. (2) Minél nagyobb a kezdeti ármozgás, annál nagyobb lesz a későbbi
korrekció.”
Jelentős mennyiségű bizonyíték van arra nézve, hogy a hivatásos értékpapír-elemzőknek
erős túlreagálási előítéleteik vannak (DeBondt, 1985). A túlreagálás egyik legrégebbi
megfigyelését egyébként Keynes (1964) tette: „…a meglévő befektetések profitjának napi
fluktuációi, amik nyilvánvalóan rövid ideig tartanak és jelentéktelenek, hajlamosak teljesen
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túlzó, sőt abszurd méretű hatással lenni a piacra”. Körülbelül ugyanebben az időben,
Williams (1956) „The Theory of Investment Value” című művében megjegyezte: „az árak
túlságosan a jelenlegi eredményképző erőn alapulnak és túlságosan kevéssé a hosszú távú
osztalékfizető erőn”. Kevésbé régen Arrow (1982) azt írta, hogy Kahneman és Tversky
„nagyon pontosan tipizálja a jelenlegi információra való túlzott reagálást, ami, úgy tűnik
jellemzi az teljes pénzügyi piacot”.
A korábban már említett „árfolyam-eredmény (P/E) ráta anomália” szerint a nagyon
alacsony P/E rátájú részvények magasabb hozamokat mutattak, mint a magas P/E rátájú
részvények (Basu 1977). A későbbi magyarázatok alapja rendszerint a CAPM használatával
kapcsolatos hibákra utalt Ball (1978). A magatartási megközelítés szerint – lényegében ezt
képviselte Basu is - itt a befektetőknek az a sémája áll a háttérben, miszerint: ha a P/E arány
nagyon alacsony, akkor a cégek átmenetileg alulértékeltek, mert a befektetők túlságosan
pesszimisták egy sor rossz eredmény láttán, míg a nagyon magas P/E aránnyal rendelkező
cégek valószínűleg túlértékeltek.
A már korábban említett Poterba és Summers (1988), illetve Fama és French (1988 a,b)
mérései szerinti rövid távú pozitív és hosszú távú negatív auto-korrelációval kapcsolatosan
Poterba és Summers azt állítják, hogy: „A zajkereskedelem – azon befektetők kereskedelme,
akik motivációit a részvények iránt más tényezők határozzák meg, mint a várható hozam –
logikus magyarázatot ad a részvényárakban fellelhető átmeneti komponensekre.” (Azért az
vitatható, hogy a hosszabb távú hozammegfordulások tényleg léteznek-e, hiszen ha a
kiválasztott időtávok eltérnek a kutatásokban bemutatottaktól, akkor a Poterba és Summers
által megfigyelt minták egyáltalán nem olyan robusztusak az időben. Az idővel változó
várható hozamok szintén meg tudnák magyarázni ezeket a mintákat, anélkül, hogy
feltételeznünk kellene, hogy az árak eltérnek a fundamentális értéktől hosszabb távon. (Fama
1998))
A fentebb szintén említett hozammegfordulási mintázatot azzal magyarázzák, hogy a
piacon túlreagálás következik be (DeBondt és Thaler (1986)), ezért a részvényárak eltérnek
fundamentális értéküktől. Jegadeesh és Titman (1993) is hasonló jelenséget figyeltek meg, de
ők azzal érveltek, hogy az árfolyamok, azaz a piac viselkedése a pozitív visszacsatolás
mechanizmusával van összhangban. A tanulmány szerint 1965 és 1989 között ha az elmúlt hat
hónap nyertes részvényeit vásároltuk, és veszteseit eladtuk, és az így képzett portfóliót 3-12
hónapig tartottuk akkor az adott időszakban konzisztensen pozitív abnormális hozamra
tehettünk szert. Az abnormális hozam különösen a negyedéves gyorsjelentések kapcsán
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publikált eredményekkel hozható kapcsolatba – persze csak a nyerő cégeknél. Hozzáteszik
azonban, hogy az elkövetkező két évben, ha tovább tartjuk a portfóliót az abnormális hozam
eltűnik. A későbbiekben eredményeiket az irodalom „momentum elméletként” hivatkozza.
Barberis et al. (1998) új modellt alkot a tőkepiaci hatékonyság túl- és alulreagálásának
magyarázatára. A BSV (Barberis-Shleifer-Vishniy) modellt a kognitív pszichológiai kutatások
eredményeként született két döntési előítéletre talált bizonyíték támasztja alá. (1) Kahneman
és Tversky (1982) reprezentatív heurisztikája: az emberek túlságosan nagy súlyt fektetnek
friss mintákra az adatokban és túl kicsit a populáció jellemzőire, amely generálja az adatokat.
(2) az Edwardsnak (1968) tulajdonított konzervativizmus: a reakciók lassú utánigazítása új
információnak birtokában.
A BSV modell a két előítéletre épít, egyrészt feltételezi az árfolyamok bolyongását,
másrészt feltételezi, hogy a befektetők hamisan úgy ítélik meg, hogy két lehetőség szerint
változhatnak az árfolyamok. Az elsőben („A”) a befektetők valószínűbbnek ítélik, hogy a
hozam megfordul (mean reversion DeBondt és Thaler (1985)). Amikor a befektetők úgy
döntenek, hogy az első alternatíva él, egy részvény ára alulreagálja a bekövetkezett változást,
mert a befektetők hibásan úgy gondolják, hogy a változás csak átmeneti. Amikor ezt az
elvárást nem támasztja alá a későbbi hozam, a részvényárak késleltetett reakciót mutatnak. A
második alternatívában („B”) a befektetők egy sor azonos előjelű árfolyamváltozás alapján
úgy gondolják, hogy ez egy trend (momentum (Jegadeesh és Titman, 1993)). Ha a befektetők
meggyőződnek arról, hogy ez a változat él, helytelenül extrapolálnak, így túlreagálás
következik. Mivel a részvényárak véletlenszerűek, a túlreagálás csak a jövőbeli árfolyamból
látható, így ez hosszú távon hozammegfordulást eredményez.
Daniel et al. (1998) Barberis et al. (1998)-tól függetlenül szintén új modellt alkot az
árfolyamok

túl-

és

alulreagálásának

magyarázatára.

A

DHS

(Daniel-Hirshleifer-

Subrahmanyam) modell más alapokon nyugszik, de nagyon hasonló eredményekre jut. A
modellben csak kétfajta befektető szerepel: vannak informált (a mi kategorizálásunk szerint
racionális (inkább heurisztikus)) és információ nélküli befektetők. A részvényárakat a
racionális befektetők határozzák meg, azonban ők két viselkedési formának megfelelően
döntenek: (1) túlzott önbizalom és (2) elfogultság (elferdített kép kialakítása általában
egyszerű extrapolációk alapján). A túlzott önbizalom miatt eltúlozzák a számukra ismert
racionális információk pontosságát, míg az elfogultság eredményeképpen nem veszik eléggé
komolyan a nyilvános információkat, különösképpen akkor, amikor a nyilvános információk
ellentmondanak a személyes információiknak. A személyes információ (ami egyáltalán nem
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biztos, hogy exkluzív, bennfentes információ, sőt legtöbb esetben nem az, csak a publikus
információk alapján levont olyan következtetés, amely a befektetők számára egyedinek
tűnhet) túlreagálása és a nyilvános információ alulreagálása a részvényhozam rövid távú
trendszerű folytatását eredményezi (momentum), de ugyanakkor hosszú távú megfordulást is,
mivel a nyilvános információ hosszú távon erősebbnek bizonyul az előítéleteknél. Ezért, bár
különböző viselkedési alapokon nyugszanak, a DHS előrejelzések közel állnak a BSV
előrejelzésekhez, és a DHS modell osztozik a BSV modell empirikus alátámasztásaiban,
ahogy az ezekhez hasonló Hong és Stein (1997) modell is.
A DHS speciális előrejelzést is bemutat az ún. szelektív eseményekre. Ezek olyan
események, amelyek azért jönnek létre, hogy kihasználják egy cég részvényeinek alul- vagy
felülértékeltségét. Például a menedzsment akkor jelent be új részvény kibocsátást, amikor a
cég részvényeinek az ára túl magas, vagy visszavásárlást, amikor a részvényárak túl
alacsonyak. Ez a nyilvános jel azonnali árreakciót okoz, ami elnyeli a részvény árfolyama és
értéke közötti különbség egy részét. A DHS modellben azonban a bejelentési időszak
árreakciója nem teljes, mert az informált befektetők túlságosan nagy jelentőséget
tulajdonítanak a korábbi hiedelmeiknek, érzéseiknek a részvény árával kapcsolatban. (A BSV
modell konzervativizmus felé tolása hasonló eredményt adna.) Végül az ár teljesen
normalizálódik, ahogy a további nyilvános információk megerősítik az esemény-bejelentés
által sugallt információt. A szelektív eseményekre az általános előrejelzés tehát a momentum,
a részvényhozam az esemény bejelentése után várhatóan ugyanolyan előjelű lesz, mint a
bejelentési periódus alatti részvényhozam.
A fenti áttekintésből is érezhető, hogy a viselkedési pénzügyek irodalom kifejezetten
bőséges modell kínálattal bír, igaz ezek sok esetben ellentmondanak egymásnak.

II.3. Tőkepiaci árazódás konklúzió
Fama (1998)8 tanulmányában választ ad az 1980-90-es években megjelent tőkepiaci
hatékonyságot megingatni vélő tanulmányokra. Kifejezi egyet nem értését azzal a nézettel,
hogy a látszólagos anomáliák új, viselkedés-alapú tőkepiaci elméleteket követelnek.

8

A cikk DFA Prizes for the Best Papers Published in the Journal of Financial Economics in the Areas of Capital
Markets and Asset Pricing díjat nyert 1998-ban. Azért érdemes ezt megemlíteni, mert a kilencvenes évektől
kezdődően négy folyóiratról mondható el, hogy mind a referatúra, mind a megjelenő cikkek tekintetében vezető
pozíciót töltenek be, ezek közül is (talán megosztva a Journal of Finance-szel) az elsőnek tekintett lap a Journal
of Financial Economics.
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Kifejti, hogy sok tanulmány koncentrál a hozamra egy rövid periódusban, pár nappal egy
tisztán meghatározott esemény előtt és után. Ennek a megközelítésnek az az előnye, hogy
mivel a napi várható hozam közelít a nullához, a várható hozam becslésére használt modell
nem befolyásolja jelentősen az abnormális hozammal kapcsolatos következtetéseket. A
hosszú távú hozamokról készült tanulmányok nagy része állítja, hogy a piacok nem
hatékonyak, elsősorban hosszú távú alulreagálást vagy túlreagálást mutatnak az információra.
„Itt az ideje tehát, hogy feltegyük a kérdést, hogy ez az irodalom egészében tekintve
alátámasztja-e, hogy a piaci hatékonyságot vessük el.” Fama válasza egyértelmű nem, két
okból:
(1) Egy hatékony piac generál olyan eseménykategóriákat, ahol az események egyedileg
azt sugallják, hogy az árak túlreagálják az információt. De egy hatékony piacon a látszólagos
alulreagálás ugyanolyan gyakori, mint a túlreagálás. Ha az anomáliák egyenletesen oszlanak
meg az alulreagálás és a túlreagálás között, akkor összhangban vannak a piaci
hatékonysággal. Hogyha a hosszú távú anomáliák olyan nagyok, hogy nem tulajdoníthatók a
véletlennek, akkor az egyenlő eloszlás a túlreagálás és az alulreagálás között a piaci
hatékonyság egyértelmű győzelme.
(2) Ugyanakkor a hosszú távú anomáliák érzékenyek a vizsgálati módszerre. Hajlamosak,
hogy minimálisra csökkenjenek, vagy teljesen eltűnjenek, ha különböző modelleket
használunk a normál hozam megállapítására, vagy különböző statisztikai modelleket
használunk ex-post mérésükre.
Fama két viselkedési pénzügyi alapműre válaszol részletesen, amelyek az alul- és
túlreagálást modellezik. Az egyik Barberis et al. (1998), a másik Daniel et al. (1998), amelyek
a befektetők konzisztens viselkedésére alapozva hoznak létre modelleket. Nem meglepő
módon a két viselkedési modell jól működik azokon az anomáliákon, amelyek magyarázatára
tervezték őket, – állítja Fama – más anomáliákra azonban nem. A probléma az, hogy mindkét
modell esemény utáni hozammegfordulást jósol a hosszú távú esemény előtti abnormális
hozamra válaszképpen. Valójában viszont az esemény után a hozam változás folytatódása
(momentum) (Jegadeesh és Titman, 1993, DeBondt és Thaler, 1985, Poterba és Summers,
1988) ugyanolyan gyakori, mint a hozam megfordulása, ami jobban összhangban van a piaci
hatékonyság modelljével, mint a két viselkedési modellel.
Szembeállítva egymással a többi kutatási eredményt láthatjuk, hogy azonos esetekben
valóban legalább annyi tanulmány létezik, amely a túlreagálást valószínűsíti, mint amennyi az
alulreagálást. Egészében tekintve a hosszú távú hozam irodalma nem tekinti sem a
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túlreagálást, sem az alulreagálást domináns jelenségnek. A piaci hatékonyság által előrejelzett
véletlenszerűség (hol alulreagálás, hol túlreagálás) még mindig meglehetősen helytállónak
tűnik.
Daniel et al. (1998) konklúziójához, amely szerint hosszútávon a nyilvános információ
erősebbnek bizonyul az előítéleteknél. Matassini és Franci (2000), illetve Bak et al. (1997)
munkájából meg az következik egyértelműen, hogy amennyiben a piacon szereplő kereskedők
legalább 20%-a racionális, az árak rövid időn belül visszatérnek valós értékükhöz. Erre a
következtetésre tőkepiaci szimulációk eredményei alapján jutottak.
Az 1980-90-es években – az előző szerzőkhöz hasonlóan szintén – fizikusok tollából
született tanulmányok a tőkepiaci árfolyamváltozások és a káosz kapcsolatát feszegették. A
kaotikus rendszerek sajátossága, hogy azok az egyszerű rendszerek modellezhetők általuk,
amelyek jól definiált matematikai struktúrákkal leírhatók. A rendszer egyszerűsége azt jelenti,
hogy mindössze néhány (mondjuk legfeljebb 10) egyenlettel egyértelműen leírható. Viszont
egyszerű egyenleteknek, illetve egyenletrendszereknek is lehet bonyolult megoldása abban a
tekintetben, hogy a rendszer bemenő változóira az eredmény igen érzékeny lesz, azaz a
bemenő változók igen kicsi változtatása is hatalmas eredményeltérésekhez is vezethet.
A kaotikus jelenség fő tulajdonságai a következők:
1. Időben szabálytalan, aperiodikus viselkedés, ami nem áll elő tetszőleges számú
periodikus mozgás összegeként sem.
2. Előrejelezhetetlenség annak következményeként, hogy az eredmény igen érzékeny a
kezdőfeltételekre, amelyeket azonban sohasem ismerünk (adhatunk meg) teljesen
pontosan.
3. A fázistérbeli bonyolult, de rendezett fraktálszerkezet, amelynek fraktáldimenziója kis
(10-nél mindenképpen kisebb) szám.
Ezek a tulajdonságok általában egymásból fakadnak, egyszerre vannak jelen, mögöttük
egyetlen közös vonás áll, az, hogy a rendszer hosszú idejű viselkedése véletlenszerű lesz,
ezért csak valószínűségi fogalmakkal írható le.
A kaotikus rendszerekben mindig kialakul egy idő-független valószínűség-eloszlás, az ún.
természetes

eloszlás

(matematikai

szóhasználattal:

természetes

mérték).

Ennek

a

véletlenszerű, sztochasztikus viselkedésnek az eredete bizonyíthatóan a kevés összetevő erős
és nemlineáris kölcsönhatása. Meglepő ez, ugyanis olyan rendszerekről van szó, amelyekben
egy adott állapotból a törvények ismeretében elvileg teljes pontossággal következtethetünk a
jövőre, de a peremfeltételek teljes pontossággal való megadhatatlansága miatt ez mégsem így
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van. Egész természetszemléletünk átértékelését követeli ez a tény, azaz az, hogy az ilyen,
determinisztikus rendszerek is véletlenszerű viselkedést mutathatnak.
Nézzük meg pontról pontra, mennyire tesz eleget a tőkepiac viselkedése a káosz-elmélet
három alapvető kritériumának!
1. A tőkepiaci hatékonyság tanulmányai igazolják, hogy a tőkepiaci árfolyamok
alakulása az aperiodicitás kritériumnak eleget tesznek.
2. Az előrejelezhetetlenség kritériumát szintén teljesítik a tőkepiacok.
3. A harmadik feltétellel – a bonyolult, de rendezett fraktálszerkezet 10-nél kisebb
dimenzióval – már problémák vannak. A „kisszámú” determinisztikus folyamat,
amely meghatározza következő állapotot ugyanis a tőkepiacok esetére ma még nem
ismert, pontosabban mai tudásunk szerint itt nincs szó „egyszerűségről”, 10-nél
kevesebb dimenzióról, éppen ellenkezően, rengeteg változót, rengetek kapcsolatot
ismerünk, igaz, vitatott, hogy ezek közül melyek relevánsak és melyek nem.
Attól tehát, hogy egy jelenség aperiodicitást és előrejelezhetetlenséget mutat – mint a
tőkepiaci árfolyamok –, attól még nem feltétlenül kaotikus jelenségek. Mindez a tőkepiacok
működésével kapcsolatosan fontos következtetéshez vezetnek: A tőkepiaci árak viselkedése –
úgy tűnik – nem azért véletlenszerű, mert kevés változóhoz, kevés összefüggéshez igen
érzékeny bemenő változók kapcsolódnak, hanem inkább azért, mert igen sok változó, igen
szövevényes kapcsolatrendszerben eredményez változást.

Foglaljuk össze, hogy a fentiek alapján milyen képet kapunk a tőkepiaci árazódásáról!
Annyit szinte szakmai konszenzusként állíthatunk, hogy hosszú távon – mondjuk egy éven túl
– a közgazdasági racionalitás határozza meg az árfolyamokat, igaz, erre a következtetésre
igen eltérő úton jutnak a különböző irányok képviselői:
•

A tőkepiaci hatékonyság oldaláról közelítők „véleményét” a Fama (1991) három
szintre való felbontásán keresztül elemezhetjük. Ők az előrejelezhetőségi vizsgálatok
eredményei alapján (amik lényegében előrejelezhetetlenséget mutattak), valamint az
eseményvizsgálatok eredményei alapján (amik már egy hónap után teljes reagálást
mutattak) jutnak –közvetve – a hosszabb távú racionális árazás elfogadására. (Az
exkluzív információk kérdése itt közömbös, hiszen ez nem az árazódásra, hanem az
információk tökéletes (azaz mindenki számára elérhető) áramlásával kapcsolatosak.)
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•

A piaci mikrostruktúra oldaláról közelítők a piaci szereplők motivációit vizsgálták.
Lényegében azt találták, hogy a nem a racionalitás elvén, nem ilyen alapú motivációk
alapján befektetők szerepe leginkább a szükséges likviditás kialakítása szempontjából
(más megközelítésben ennek magyarázataként) jelentős. Sőt, levezették, hogy a
racionálisokon kívüli másik három csoport – likviditásbiztosító specialisták,
heurisztikusak, információ nélküliek – éppen olyan motivációkkal bírnak, hogy azok
kompenzálják a racionálisakkal szembeni veszteségeket, azaz azt, hogy az árak
racionális irányba való mozgása számukra várható veszteséget okoz. Ide kpacsolódott
az az eredmény, ami szerint elegendő pusztán 20%-nyi racionális szereplő az árak
hosszú távú közgazdasági racionalitáshoz való igazodásához. Ennyi ilyen szereplő –
valójában jóval több – pedig kell, hogy legyen, hiszen ha nincs, akkor a racionális
alapon való kereskedés kiugró, annak költségeit jóval meghaladó profitot biztosítana.

•

A viselkedési pénzügyekkel foglalkozók eleve kevéssé koncentrálnak a hosszabb távú
eseményekre. Ha igen, akkor rendszerint elismerik, hogy itt már a közgazdasági
racionalitás kerekedik felül (azonban rövid távon ezt határozottan elvetik).

A rövid távval kapcsolatosan a vélemények erősebben megoszlanak. Itt Fama (1998)
értékelését, illetve a már többször hivatkozott Miller (1977) és Black (1986) magyarázatát
fogadjuk el.
•

A tőkepiaci hatékonyság hipotézisét elfogadók a rövid távú ingadozásokat
a racionális információk érkezésének hektikusságával magyarázzák.

•

A mikrostruktúra-irodalom a racionális információk érkezését messze
elégtelennek véli az árfolyamok volatilisségének indokául, ehelyett a többi
szereplő magatartásával magyarázz ezt.

•

A viselkedésiek szintén nem fogadják el a racionális információk áramlását
a rövidtávú árfolyam-ingadozások magyarázataként, ehelyett különböző
magatartási sémák meg-megjelenését (is) látják a jelenség mögött.

Fama azt állítja, hogy a viselkedési irány modelljei – túl azon, hogy sokszor „nem is igazi
modellek” – a várható értéket tekintve érdektelenek, nullák, hiszen hol túl-, hol alulreagálást
valószínűsítenek.
Miller szerint a heurisztikus megközelítések – ilyennek tekinthetjük a viselkedési sémákra
épülő megközelítéseket is – egyrészt áttételesen racionálisak, tehát oda sorolhatók, másrészt
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közömbösek

–

különben

már

„kihaltak”

volna

–,

de

az

alkalmazásuk

adta

alkalmazkodóképesség mégis fenntartja őket.
Black úgy véli, hogy a heurisztikus sémák alkalmazása azért általános, mert racionálisnak
vélik azokat használóik és/vagy azért, mert egyszerűen örömmel jár az ilyen „játék”.
A kérdéskörrel kapcsolatosan az esetleges kaotikus viselkedés vizsgálata annyi üzenetet
adott, hogy minden bizonnyal igen nagyszámú összefüggés eredőjéből fakad a véletlenszerű
jelleg.
Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy a rövid távú ingadozásra igen sok tőről fakadó
magyarázat létezik, azonban annyi általánosítás elfogadható, hogy a rövidtávú előrejelzés is
lehetetlen, illetőleg a rövid távú alakulás várható értékéről is csak annyit tudunk mondani,
amit a közgazdasági racionalitás megmagyarázni képes.

II.4. Tőkepiaci árazódás és a releváns vállalati gazdasági elemzés
A vállalati pénzügyi elemzésekkel kapcsolatosan a fentiek alapján leszögezhetjük, hogy
mindezidáig nem akadt olyan szélesebb körben is számottevőnek tartott megközelítés,
amelyik ellentmondana azzal az állítással, hogy a fejlett országok tőkepiaci környezetében
egy-egy vállalti döntés hosszabb távon a közgazdasági racionalitás, azaz az NPV-szabály
alapján épül be az érintett vállalat részvény-árfolyamába.
Rövid távon – ami az általános vállalati gazdasági (beruházási) elemzések tekintetében
nem is igazán lényeges – az árfolyamok alakulásának mögöttes okait tekintve nincs egységes
álláspont, nem tudunk annál többet, minthogy ilyen időtávon is a közgazdasági racionalitás
érvényesül várhatóan, átlagosan.
Mivel a tőkepiaci hatékonyság témakörével egybeforrt a tőkepiaci egyensúlyi árazás
kérdésköre is, amely esetében a CAPM-et, annak leíróképességét a legszélesebb-körben
elfogadhatónak tartják hosszabb távra, így a fejlett tőkepiacokra vonatkozó vállalati gazdasági
elemzések alapmodelljének a következő modellt tekinthetjük:

-43-

6. ábra: Beruházási döntések NPV mutatóval és CAPM-alapú tőke alternatíva költség meghatározással.
Forrás: Andor, 2003b

Az ábra szerint egy tökéletes részvényesi érdekképviseletet követő vállalat releváns
gazdasági elemzésének elvi alapja a következő: A részvényesek az osztalékfizetésen vagy
„oda nem adáson” keresztül hozzájuthatnak egy-egy beruházási projekthez kapcsolódó
tőkeráfordításhoz, így ennek az összegnek az elköltése alternatíva költséget jelent számukra.
A CAPM elfogadása a befektetőknek ezt a tőke alternatíva költségét egységesíti, a projekt
bétájához illeszti. Mindezek után a gazdasági elemzés menete már nyilvánvaló: a projekt
hatására fellépő pénzáramlásokat a CAPM-ből fakadó tőke alternatíva költséggel a jelenre
számítjuk, majd összegezzük, azaz NPV-t számítunk. Ha az érték pozitív, a projekt
értéknövelő, megvalósítandó.
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III. TŐKEPIACI ÁRAZÓDÁS MAGYARORSZÁGON
Az előzőekben a fejlett tőkepiacok esetére vezettük le a releváns vállalati gazdasági
elemzések alapstruktúráját. Ebben a fejezetben azt vizsgáljuk meg, hogy a Magyarországi
tőkepiaci környezet a vállalati gazdasági elemzéseket tekintve mennyiben jelent más helyzetet
a tőkepiaci árazódás jellegét tekintve. Mivel az előzőek alapján csak a hosszú távú árfolyamalakulások bizonyultak lényegesnek, így itt csak ezekkel foglalkozunk. Pontosabban, az
előzőekben azt láttuk, hogy a Fama (1991) szerinti tőkepiaci hatékonysági skálának az első
két szintjének – az előrejelezhetőséget és az eseményvizsgálatokat – fennállását kell
megvizsgálni Magyarországra vonatkozóan.

III.1. Előrejelezhetőségi vizsgálatok a magyar tőkepiacra
Vizsgálatainkat az 1991 januárjától 1999 júniusáig tartó periódus adatai alapján végeztük.
Elemzéseink adatbázisát az Andor – Ormos – Szabó: Nemzetközi és magyar tőkepiaci
adatbázis (Budapesti Műszaki Egyetem, 1999.) jelentette. Ezen adatbázis a Budapesti
Értéktőzsde (BÉT) indexének a BUX indexnek teljes adathalmazán túlmenően tartalmazza a
magyar vállalatok napi és havi tőzsdei adatainak összességét is. Ezek az adatok részben a
Fornax és a Magyar Tőkepiacok című folyóirat szerkesztőségének jóvoltából álltak
rendelkezésre. Az adatbázis nemzetközi adatainak döntő része az amerikai tőkepiac nyilvános
adatainak összegyűjtésére épül. A „világgazdaság” reprezentálására a Morgen Stanley Capital
International (MSCI) által kidolgozott világ-indexet választottuk, melynek adatbázisa szintén
önálló gyűjtés eredménye. Az adatbázis napi devizaárfolyamokat is tartalmaz, részben egyéni
gyűjtés, részben a Reuters jóvoltából.
Adatbázisunkban a magyar vállalatok fizetett osztalékokkal, illetve a részvények névérték
változásával korrigált adatai is szerepelnek, melyek az elemzés alapjául szolgáltak. A
részvények és indexek hozamai (a korrigált adatok alapján) napi, illetve havi periódusra lettek
meghatározva, mind forintban, mind USA dollárban. A hozamokat egyszerű kamatos
kamatozással és folyamatos kamatozással meghatároztuk. (A két összefüggés közötti
különbségeket részletesen tárgyalja Andor, (2003a).)
III.1.1. Előrejelezhetőségi vizsgálatok egy értékpapír vagy index múltbeli
árfolyamadatai alapján

Korreláció-vizsgálatok
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A legalapvetőbb előrejelezhetőségi vizsgálat-típusnak tekinthető korreláció tesztek a
rt = a + brt −1−T + et

(14.)

regressziós összefüggésre épülnek, ahol
a és b konstansok,
rt az értékpapír, portfólió vagy index árfolyam (értéke) a t-edik időpontban,
T pozitív egész szám és
et nulla várható értékű valószínűségi változó.
Ha T = 0, akkor a mai hozamok és a tegnapi hozamok kapcsolatát vizsgáljuk.
A hozamok definiálására kétféle általános összefüggés is használatos. Az
rt =

Pt − Pt −1 + Divt
Pt −1

(15.)

összefüggés, ahol Divt az adott időszaki osztalékfizetést jelöli, az egyszerű kamatos kamat
számítás logikáját, míg az
rt = ln

Pt + Divt
Pt −1

(16.)

a folyamatos kamatos kamat elvét követi (ln a természetes alapú logaritmus). A tesztek
szempontjából csak az értékek nagyságában ad némi eltérést a két számítási mód, mivel ha a
két összefüggés bármelyike függetlenséget jelez, akkor az a másik összefüggés szerint is igaz
kell, hogy legyen.
A korreláció-vizsgálatoknál részben rt és rt-1-T közötti korrelációs kapcsolatokat
vizsgáljuk, azaz egy-egy értékpapír, portfólió vagy index idősorára autókorrelációkat
számítunk. Részben pedig egy-egy nap hozamainak és egy azt megelőző, egy napnál
hosszabb időszak átlagos hozamának sztohasztikus kapcsolatát mérjük.
Elemzéseink eredményeit három táblázatban foglaltuk össze. Az első táblázat
autókorrelációs eredményeket ismertet T = 0, 1, 2, 3 és 4 időtávra, azaz visszafelé tekintve
egytől öt napig. 18 hazai vállalat (BorsodChem, Danubius, Dunaholding, Egis, Fotex,
Graboplast, Human, IBUSZ, Inter-Európa Bank, MOL, OTP, Pick, Pannonplast, PannonFlax, Prímagáz, Richter, TVK, Zalakerámia, Zwack) részvényei közül néhánynak az egyedi
eredménye mellett, az összesített eredményeit, valamint néhány index eredményét is
közreadjuk. A táblázat 5 éves időszak napi adatai alapján készült, 1999. első félévének
végétől visszamenőleg. (Amelyik részvény nem rendelkezett ilyen hosszú múlttal, azok
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adatait bevezetésüktől dolgoztuk fel.) Minden napi árfolyam korrigált (osztalékok és
címletmegosztás), valamint az adott napi USD/Ft árfolyamnak megfelelően USD-re
átszámított. A hozamokat a (3.) összefüggés alapján számítottuk.
1. táblázat: 1994. VII. – 1999. VI. napi hozamainak autókorrelációs kapcsolatai a megelőző 1 – 5 nappal.
autókorrelációk
T
1
2
3
4
5
Néhány részvény adatai
0,071
0,005
-0,019
0,004
-0,033
BorsodChem USD
0,066
0,034
-0,036
-0,024
-0,027
Egis USD
-0,232
0,003
-0,028
-0,064
-0,026
IBUSZ USD
0,068
0,013
-0,036
-0,024
-0,072
OTP USD
0,082
0,036
-0,078
0,020
-0,051
Pick USD
-0,051
-0,006
-0,048
0,086
0,002
Zwack USD
18 hazai értékpapír összesített statisztikája
0,007
0,004
-0,005
-0,002
0,000
Átlag
0,092
0,047
0,054
0,045
0,037
Szórás
0,119
0,106
0,115
0,086
0,088
Legnagyobb érték
-0,232
-0,074
-0,144
-0,088
-0,075
Legkisebb érték
0,072
0,038
0,048
0,035
0,031
Abszolút értékek átlaga

Indexek adatai
MSCI World index
S&P 500 Comp. index
NYSE Composite index
BUX Ft
BUX USD

0,071
-0,018
0,030
0,060
0,058

0,015
-0,015
-0,015
0,056
0,044

-0,036
-0,041
-0,033
-0,027
-0,037

-0,027
-0,011
-0,008
-0,024
-0,028

-0,009
-0,048
-0,045
-0,016
-0,037

A 2. táblázat az 1. táblázatnál is használt adattömeg alapján számított napi hozamok és az
adott napot megelőző 5 illetve 10 nap átlagos hozama közötti korrelációkat foglalja össze:
2. táblázat: Napi hozamok és az azt megelőző 5 illetve 10 napos időszakok átlagos hozama közötti korrelációk.
Korrelációk
előző 5 nap
előző 10 nap
Néhány részvény adatai
0,017
0,013
BorsodChem USD
0,007
0,049
Egis USD
-0,204
-0,148
IBUSZ USD
-0,024
0,001
OTP USD
0,004
0,030
Pick USD
-0,009
-0,002
Zwack USD
18 hazai értékpapír összesített statisztikája
-0,018
0,011
Átlag
0,053
0,051
Szórás
0,033
0,068
Legnagyobb érték
-0,204
-0,148
Legkisebb érték
0,031
0,037
Abszolút értékek átlaga

Indexek adatai
MSCI World index
S&P 500 Comp. index
NYSE Composite index

0,006
-0,061
-0,031
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0,020
-0,048
-0,023

0,021
-0,001

BUX Ft
BUX USD

0,084
0,062

A 3. táblázat nemzetközi összehasonlítást kínál saját adataink és szakirodalmi források
alapján. Megjegyezzük, hogy az egyes forrásokban eltérő módon heti illetve 5 és 10 napos
felbontásban található az adatok nagy része. Mivel általában 5 tőzsdei nap van egy héten, így
a jobb összehasonlíthatóság érdekében célszerűnek tűnt az 5 illetve 10 napos adatokat heti
illetve kétheti megjelöléssel illetni.
3. táblázat: Korrelációs adatok nemzetközi összehasonlítása. (Részbeni forrás: Elton E. és Gruber M., 1995)
Ország

Forrás

Magyarország

Adat

Változó

Intervallum

18 vállalat

ár

1 nap
1 hét
2 hét
1 nap
1 hét
2 hét
1 nap
1 hét
2 hét
1 nap
1 hét
2 hét
1 hét
1 hét
1 nap
4 nap
9 nap
16 nap
1 hónap
1 hét
2 hét
1 hónap
1 hónap
1 hét
1 hét
1 nap
2 nap
1 hét
1 nap
3 nap
1 hét

ln ár
1 index

ár
ln ár

Moor (1974)
Cootner (1974)
Fama (1965)

30 vállalat
45 vállalat
30 vállalat

ln ár
ln ár
ln ár

U.K.

King (1974)
Kendall és
Alexander (1971)

63 vállalat
19 vállalat

ln ár
ár

Görögország
Ausztrália

Niarchos (1971)
Praetz (1972)

ln ár
ln ár

Norvégia

Jennergren (1975)

15 vállalat
16 index
20 vállalat
15 vállalat

Svédország

Jennergren és
Korsvold (1975)

30 vállalat

ln ár

USA

ln ár

Átlagos
korrelációs
együttható
0,007
-0,025
0,002
0,007
-0,018
0,011
0,059
-0,002
0,060
0,058
-0,001
0,062
-0,056
-0,047
0,026
-0,039
-0,053
-0,057
0,018
0,131
0,134
0,006
0,036
0,00
-0,118
0,068
-0,07
-0,004
0,102
-0,021
-0,016

A táblázat adataiból jól látható, hogy a mért korrelációs együtthatók rendkívül kicsik. A
napi kereskedésben kirívóan ritkán szereplő IBUSZ egyedi esetétől eltekintve, még az
erősebb kapcsolatoknál is csak mintegy 0,1 abszolút értékű korrelációs együttható, azaz
mintegy 1%-os determinációs együttható mérhető. (A korrelációs együttható négyzeteként
adódó determinációs együttható mutatja a sztochasztikus kapcsolat erősségét százalékos
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formában.) Ez azt jelenti tehát, hogy a hazai részvények napi árfolyamát az előző napi
árfolyamok csak hozzávetőleg 1%-ban befolyásolják. Az 5 napos (1 hetes), illetve a 10 napos
(2 hetes) múltbeli átlagnál a determinációs együttható már csak kb. 0,1%. A 3. táblázatból
látható, hogy ezek az eredmények nagyjából egybecsengnek a nemzetközileg mért
eredményekkel, sőt, azoknál inkább hatékonyabb piacot jeleznek. Megjegyezzük azonban,
hogy saját – az irodalmi kitekintésnél jóval frissebb – nemzetközi mutatókra mért
eredményeink nemzetközi szinten (elsősorban az amerikai piacokon) is lazább kapcsolatokat
mutatnak. Általánosságban megjegyezhető, hogy vizsgálataink eredményei az árfolyamok,
illetve indexek közel bolyongó jellegű alakulását jelzik, a piaci hatékonyság legalább gyenge
formájának hipotézisét alátámaszják.
Sorozat-tesztek

A korreláció-vizsgálatoknál problémát jelent, hogy a korrelációs együttható értéke igen
érzékenyen reagálhat egy-két kiugró adatra, esetleg torz képet nyújtva mindezzel. E probléma
kiküszöbölésére használjuk az ún. sorozat-teszteket. Sorozatként definiáljuk az egymást
követő, egyirányú árváltozásokat. Itt tehát csak az árváltozás iránya (+, -) számít, nagysága
nem. A 0 árváltozást a negatívokhoz, vagy a pozitívokhoz is sorolhatjuk, de konvencionálisan
negatívnak tekintjük. Például a + - - - + + 0 - - napi árfolyam-változási sor négy sorozatnak
felel meg. Minden mintanagysághoz tartozik ezen sorozatok számának egy olyan elméleti
értéke, amely teljesen véletlenszerű egymás utáni következés esetén áll várhatóan elő. Ehhez
az értékhez viszonyítjuk a vizsgált értékpapírok esetén kapott sorozatok számát. Amennyiben
a kapott érték kisebb az elméleti értéknél, úgy pozitív kapcsolatra következtethetünk, hiszen
akkor például egy + értéket valószínűbben követ egy újabb +, tehát várhatóan hosszabb
sorozatok alakulnak ki, azaz számuk kisebb lesz.
A nemzetközi vizsgálatok pozitív, bár nagyon enyhe korrelációkat mutattak ki napi
adatokat vizsgálva. Fama híres cikkében (1965) 760 elméleti sorozatszámmal szemben, 30
nagy amerikai vállalat értékpapírjainak átlagosan 5 éves napi adatainak elemzésekor 735
átlagértéket kapott. Jennergren és Korsvold (1975) a holland részvények esetén 395 elméleti
értékkel szemben 338 átlagos valós értéket kapott, ami érezhetően nagyobb pozitív korrelációt
mutat. Mindezt azzal magyarázzák, hogy azokon a piacokon, ahol a tranzakciós költségek
magasabbak (mint pl. Hollandia), ott magasabb korrelációs kapcsolat is lesz érezhetőbb, a
tranzakciós költségek torzító hatása miatt.
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A hollandhoz hasonló eredmények születtek Magyarországra is. 1999 júniusának végétől
visszamenőleg 1500 tőzsdenap adatát dolgoztuk fel a fent említett 18 vállalat részvényeire.
(Nem minden részvényt vezettek be legalább 1500 tőzsdei nappal korábban. Ezeknél
kevesebb adatból számoltunk.) Ugyanezen időtávra néhány tőzsdeindex sorozat-tesztjét is
lefuttattuk. Minden hozamot USD-ben számítottunk, a (3.) összefüggés szerint. Ezeket
foglalja össze a 4. táblázat.
4. táblázat: Sorozat-teszt adatok magyar részvények, 18 magyar részvény átlaga és néhány tőzsdeindex 1500
tőzsdei nap napi hozama alapján, 1999. június 30-től visszamenőleg.
Sorozatok száma
Valós
Elméleti
Néhány részvény
615
726,47
Danubius
523
595,86
Egis
670
734,09
Fotex
385
430,92
MOL
451
468,46
OTP%
669
754,74
PIC%
597
674,66
ZW%
18 hazai értékpapír összesített statisztikája
497
558,74
Átlag
Indexek
486
596,84
MSCI %
732
754,91
S&P500 %
716
755,27
NYSE %
642
752,79
BUX Ft %
688
758,89
BUX $ %

A következő, 5. táblázatban a 4. táblázatban feldolgozott adatoknak 4 napos átlagára
futtattunk sorozat-teszteket:
5. táblázat: Sorozat-teszt adatok magyar részvények, 18 magyar részvény átlaga és néhány tőzsdeindex 4 napos
intervallumainak átlagos hozama alapján, 1999. június 30-től 1500 tőzsdei nappal visszamenőleg.
Sorozatok száma (4 nap)
Valós
Elméleti
Néhány részvény
198
205,47
Danubius
154
160,28
Egis
191
204,33
Fotex
109
114,58
MOL
120
122,99
OTP%
186
204,85
PIC%
164
200,92
ZW%
18 hazai értékpapír összesített statisztikája
160,71
174,25
Átlag
Indexek
153
160,7546
MSCI %
216
194,467
S&P500 %
206
194,467
NYSE %
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184
175

BUX Ft %
BUX $ %

200,335
179,9972

A 6. Táblázatban saját adatainkat, illetve Fama (1965), illetve Jennergren és Korsvold
(1975) adatait hasonlíthatjuk össze. A jobb összehasonlíthatóság érdekében, minden valós
adatot 1000 elméleti értékhez tartozóan számítottunk át:
6. táblázat: Sorozat-teszt adatok összehasonlítása a 4. és 5. Táblázat adatai, valamint Fama (1965) és Jennergren
- Korsvold (1975) hasonló vizsgálatai alapján az egyes méréseket 1000 elméleti értékre átszámítva.

MSCI %
S&P500 %
NYSE %
BUX Ft %
BUX $ %
18 magyar
részvény átlaga
Fama
Jennergren
Korsvold

Valós sorozatok száma 1000 elméleti
érték mellett
1 nap
4 nap
814,29
951,76
969,65
1110,73
948,01
1059,31
852,83
918,46
906,58
972,24
889,50

924,66

967,49

999,43

857,07

nincs adat

A sorozat-tesztek eredményei szintén legalább gyenge hatékonysági szintet jeleznek. Jól
látható, hogy mind az 1 napos, mind a 4 napos sorozatok véletlen jellege igen egyértelmű, bár
a 4 napos adatoké közelebb áll az elméleti értékekhez. Az elméleti értékek általános
alacsonyabb volta gyenge pozitív korrelációt mutat, ami inkább a bolyongó jelleget cáfolja, a
várható hozam feletti előrejelezhetetlenséget inkább alátámasztja. A magyar tőkepiac
eredményei várakozásunknak megfelelőek: igen erős véletlen jelleget mutatnak, bár
elmaradnak a fejlettebb amerikai piacoktól.
III.1.2. Előrejelezhetőségi vizsgálatok más értékpapírok illetve indexek múltbeli
adatai alapján

Külön kategóriát jelent a „más” adatok alapján történő előrejelezhetőség vizsgálata, a
kereszt-korreláció vizsgálatok. Attól ugyanis, hogy egy értékpapír vagy index önmagának
korábbi adatai alapján előrejelezhetetlen, még nem kizárt, hogy más (önmagában akár szintén
véletlenszerű) változót (részvényt, indexet stb.) időben eltolódva követ.
A kereszt-korreláció elvi háttere nagyon hasonlóan az autókorreláció-vizsgálatokhoz. Itt a
ri ,t = a + br j ,t −1−T + eij
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(17.)

regressziós összefüggésből indulunk ki, ahol a és b konstansok, ri,t az i értékpapír
(portfólió, index stb.) árfolyam (értéke) a t-edik időpontban, ri,t-1-T pedig j értékpapír
(portfólió, index stb.) árfolyama a t-1-T időpontban, T pozitív egész szám, ha T = 0, akkor a
mai hozamok és a tegnapi hozamok kapcsolatát vizsgáljuk, eij nulla várható értékű
valószínűségi változó.
A 7. és 8. táblázat néhány hazai részvény, a BUX (forintban és USD-ben), valamint
néhány nemzetközi index 1 napos kereszt-korrelációs kapcsolatait foglalja össze. Az
eredmények értékelésekor külön ki kell térni az időeltolódások adta torzításokra. Köztudott,
hogy az azonos napokon mért tőkepiaci adatok rendszerint erős korrelációs kapcsolatokat
mutatnak. Az „azonos nap” és az „1 nappal korábban” azonban az időeltolódások miatt nem
egyértelmű definíciók. Ebből következően a budapesti és a tengeren túli értékpapírpiac
közötti jelentő időeltolódás, azaz a „tegnap” és a „ma” egymáshoz közelebb kerülése okolható
elsősorban a magyar adatok és a nemzetközi adatok közötti erősebb kereszt-korrelációs
kapcsolatokért, nem pedig valamiféle valós összefüggés. Ez esetben egyfajta mérési hibáról
van tehát szó.
A 7. és 8. táblázat különböző időtávokat vizsgál. A két táblázat megfelelő adatainak
közelsége a kapcsolatok viszonylagos stabilitását mutatja.
7. táblázat: Néhány részvény és index USD-re átszámított (kivéve „BUX Ft”) napi adatainak keresztkorrelációi
az 1994. július 1 – 1999. június 30. időszakra.
MSCI
MSCI
NYSE
SP500
BUX USD
BUX Ft
Danubius
Zwack
Pick

0,034
0,014
0,129
0,123
0,094
0,063
0,128

NYSE
0,134
-0,030
0,324
0,353
0,206
0,096
0,232

1 napos keresztkorrelációk
SP500 BUX USD BUX Ft Danubius Zwack Pick
0,135
0,058
0,052
0,010
-0,016 0,036
0,010
0,014
0,008
-0,019
-0,032 0,016
0,015
0,007
-0,013
-0,032 0,021
0,322
0,095
0,028
0,041 0,098
0,352
0,089
0,022
0,041 0,094
0,206
-0,021
-0,018
0,024 -0,004
0,098
-0,014
0,005
-0,012
0,006
0,234
0,039
0,041
0,007
0,017

8. táblázat: Néhány részvény és index USD-re átszámított (kivéve „BUX Ft”) napi adatainak keresztkorrelációi
az 1996. július 1 – 1999. június 30. időszakra.
MSCI
MSCI
NYSE
BUX USD
BUX Ft
Danubius
Zwack
Pick

0,019
0,165
0,159
0,119
0,065
0,151

1 napos keresztkorrelációk
NYSE BUX USD BUX Ft Danubius
0,135
0,074
0,065
0,008
0,006
-0,005
-0,040
0,374
0,043
-0,035
0,391
0,043
-0,042
0,272
-0,036
-0,041
0,145
-0,026
-0,019
-0,025
0,293
0,026
0,020
-0,022
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Zwack
-0,025
-0,041
0,036
0,031
0,041
0,100

Pick
0,061
0,019
0,081
0,075
-0,007
-0,150

A 9. Táblázat adatai részben a forintban mért hozamok keresztkorrelációs kapcsolatait
vizsgálják, illetve arra keresik a válasz, hogy a Ft/USD árfolyam alakulásának van e
valamilyen késleltetett hatása a magyar értékpapírokra. Eredményeink inkább a rendkívül
alacsony értékek miatt meglepőek.
9. táblázat: Magyar részvények és a BUX forintban számított napi adatainak, valamint a napi Ft/USD adatoknak
keresztkorrelációi az 1994. július 1 – 1999. június 30. időszakra.
BUX Ft
BUX Ft
Danubius
Pick
Zwack
USD

-0,022
0,036
0,000
-0,027

1 napos keresztkorrelációk
Danubius
Pick
0,021
0,094
-0,006
0,002
-0,005
0,014
-0,031
-0,028

Zwack
0,041
0,025
0,016

USD
-0,004
0,011
-0,003
0,066

-0,009

Összefoglalva megjegyezhetjük, hogy az időeltolódásokkal magyarázható magas
korrelációs értékektől eltekintve, elemzéseink csak igen alacsony sztochasztikus kapcsolati
szinteket mutattak. Újra az előrejelezhetetlenség hipotézise mellett találtunk érveket.
III.1.3. Árfolyam – volumen összefüggésének vizsgálata

Az piaci hatékonyság gyenge szintje vizsgálatainak egyik klasszikus típusa az árfolyamok
és a volumenek közötti korrelációs kapcsolatok vizsgálata. Az e két változó összefüggésére
épülő „elméletek” szinte mindennaposak a (nem szakmai) napi sajtóban, pedig mint az alábbi,
10. táblázat is mutatja, számottevő ilyen kapcsolatokról nem beszélhetünk.
10. táblázat: A Budapesti Értéktőzsdén forgó néhány részvény árfolyam – volumen keresztkorrelációi, a
megelőző 5. naptól a következő 5. napig.
Vállalatok

-5
0,02
BorsodChem
0,017
Danubius
-0,005
DunaHolding
-0,012
Egis
-0,018
Fotex
0,028
GraboPlast
-0,01
Humán
0,022
IBUSZ
InterEurópaBank 0,018
0,024
MOL
0,011
OTP
-0,038
Pannon Flax
-0,042
Pick
-0,089
PannonPlast
0,006
Prímagáz
-0,031
Richter

-4
0,003
0,008
0,003
0
0,004
-0,003
-0,015
-0,002
0,017
-0,005
0,046
0
-0,008
-0,017
0,018
-0,088

Kereszt-korreláció volumen és hozam között
napok
-3
-2
-1
0
1
2
3
0,002 -0,012 0,022 0,028 0,005
0
0,003
0,02 -0,004 -0,002 0,015 -0,001 0,012 -0,012
0,004 0,01 0,032 -0,015 0,132 -0,015 -0,001
0,016 0,018 0,01 0,028 -0,016 -0,015 0,03
0,009 0,006 0,01 -0,01 -0,006 -0,005 0,004
0,025 0,034 -0,011 0,047 0,002 -0,014 -0,004
-0,003 -0,023 0,026 0,024 0,022 -0,01 -0,03
0,003 0,013 -0,009 0,048 -0,017 -0,021 0,001
0,05 0,022 -0,031 -0,045 0,005 0,001 -0,057
0,005 -0,008 -0,003 0,084 -0,092 -0,09 -0,04
-0,01 -0,009 0,019 0,017 -0,031 -0,011 -0,009
0,005 -0,007 0,05 -0,035 0,015 -0,008 0,002
-0,024 0,031 0,018 0,019 -0,042 -0,017 0,014
0,019 0,25 -0,104 0,055 0,001 -0,031 -0,116
0,011 0,02 0,012 -0,008 -0,027 -0,001 -0,007
-0,006 0,038 0,014 0,037 0,058 0,076 0,038
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4
-0,036
-0,003
0,046
-0,003
0,001
0,011
0,038
-0,005
-0,004
-0,044
-0,021
-0,007
-0,022
-0,064
-0,008
-0,085

5
-0,02
-0,008
-0,046
0,015
-0,007
0,013
0,015
-0,013
-0,007
0,032
-0,02
0,008
0,024
0,042
-0,002
-0,037

TVK
Zalakerámia
Zwack
Átlag

0,005
0,006
-0,034
-0,0064

-0,062
0,006
0,02
-0,0039

0,08
0,001
0,025
0,0122

0,049
0,012
-0,036
0,0213

-0,058
-0,002
0,008
0,0001

0,193
0,004
0,016
0,0264

-0,174
-0,017
0,045
-0,0073

-0,056 -0,004 -0,024 -0,007
-0,003
0
0,004 0,105
-0,054 -0,051 -0,031 0,003
-0,0138 -0,0126 -0,0135 0,0047

Láthatjuk, hogy az eddigi vizsgálatok közül most kaptuk a legalacsonyabb korrelációs
együttható értékeket. Egyértelműen megállapítható, hogy az árfolyamok és a volumenek
között a sztochasztikus kapcsolatok elenyészőek.
III.1.4. Naptári „mintázat” vizsgálatok

A piaci hatékonyság vizsgálat típusainak különös körét jelentik az egyes értékpapír vagy
index hozamok naptári időpontokhoz kötött vizsgálata. Nyilvánvaló, hogy ellentmondana a
hatékonyság törvényének, ha a hozamok pl. a hét egyik napján, vagy az év bizonyos
hónapjaiban szignifikánsan eltérő viselkedést mutatnának. E vizsgálatok alaptípusait végeztük
el a magyar tőkepiacra.
Havi hozamok „mintázata”

A havi hozamok vizsgálatánál a szakirodalmat ismerők a januári és a decemberi hozamok
devianciáját várhatják.
Számos korábbi vizsgálat (pl.: Fama, 1991) állapította meg, hogy a várható hozamok
nagysága januárban szignifikánsan magasabb, mint más hónapokban. A „január effektust”
nemcsak az USA-ban, hanem sok más külföldi piacon is megfigyelték: pl.: Gultikin et. al.
(1983) 17 országot vizsgált meg és észlelte e jelenséget; Kato et. al. (1985), a tokiói
értékpapír piacon mértek hasonló eredményeket; Keim és Stanbaugh (1984) a kötvények
piacán szintén hasonló következtetéseket vont le.
A januári extra hozam jelenségére több magyarázat is ismeretes. A legfontosabb ezek
közül az adómegtakarítási szándékkal magyarázza mindezt. December utolsó napjaiban
alacsony áron eladva az értékpapírokat ugyanis veszteséget termelhetünk, ami csökkenti az
adózás előtti eredményt, a tranzakció után ugyanazokat a részvényeket magasabb áron
visszavásárolva vághatunk neki a következő évnek. Természetesen csak akkor érdemes ezt az
utat végigjárni, ha az adó megtakarítás mértéke nagyobb a tranzakciós költségeknél.
Ezt az okoskodás látszik alátámasztani a decemberi hozamok átlagosnál alacsonyabb
volta, melyet az imént említett szakcikkek szintén kimutattak, hiszen a decemberi túlkínálat
az árakat leszorítja, míg a január első napjaiban tapasztalható nagy kereslet az árakat
feltornássza.
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Vizsgálatunk az 1991-1999-es időszakot ölelte fel. Három index havi eredményeit
vizsgáltuk USD-ben, a MSCI-t, az NYSE-t és a BUX-ot. A vizsgálatokat két időszakra bontva,
1991-1994-ig, illetve 1995-1999-ig is elvégeztük. (Az MSCI-t csak 1994 közepétől
vizsgáltuk.)
Eredményeink (ld. 7. ábra) a „január – december effektust” nem igazolták. A január és a
december – a többi hónaphoz hasonlóan – különösebb eltérést nem mutatott. Eredményeink
közül legfeljebb az augusztusok gyenge átlagos eredménye érdemelhet említést, aminek
magyarázata esetleg a nyári szabadságok előtti pozíciózárások lehetnek.

napi átlagos
hozam

Hónapok (1991-1999)
1
0,5

MSCI %
NYSE %
BUX $ %

0
I

-0,5

II

III

IV

V

VI VII VIII IX

X

XI XII

hónapok

napi hozamok
átlaga

Hónapok (1991-1994)
0,6
0,4
0,2
0
-0,2
-0,4

NYSE %
BUX $ %

I

II

III

IV

V

VI VII VIII IX

X

XI XII

hónapok

napi hozamok
átlaga

Hónapok (1995-1999)
1
0,5
0
-0,5

I

II

III

IV

V
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VIII
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X

XI

XII

hónapok
7. ábra: Havi átlagos hozamok 1991-1999-ig, 1991-1994-ig és 1995-1999-ig.
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MSCI %
NYSE %
BUX $ %

Hét napjain mért hozamok „mintázata”

A hónapokhoz hasonlóan a hét különböző napjain mért hozamokat is összehasonlíthatjuk.
Az ilyen típusú vizsgálatoknak is bőséges irodalmát találhatjuk (pl.: Gibbons és Hess, 1981;
Harris, 1986). A szakirodalomban a hétfői napok kiugróan alacsony hozamait, illetve a péntek
(gyengén a szerda) magasabb hozamait említik általános konklúzióként. Ezekre
általánosabban elfogadott magyarázat nincs.
Saját méréseink (ld.: 8. ábra) nemzetközi szinten hasonló jelenségeket nem mutattak, sőt,
inkább ellentétes eredményeket kaptunk. Kiemelhető viszont a csütörtökök szignifikánsan
gyenge teljesítménye.
N apok (1991-1999)
0,15
0,1
0,05
M S CI %

0
-0,05

H
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P

NY S E %
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P

B UX $ %

Napok (1995-1999)
0,3
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0,1
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NYSE %

0
-0,1
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8. ábra: Napi átlagos hozamok 1991-1999-ig, 1991-1994-ig és 1995-1999-ig.

III.1.5. Előrejelezhetőség a magyar tőkepiacon – konklúzió

Az előrejelezhetőséggel kapcsolatos hazai vizsgálatok konklúziója egyértelmű: a magyar
tőkepiacra nézve is fennáll az árfolyamok előrejelezhetetlensége. Vizsgálataink ezzel a
hipotézissel ellentétes számottevő jelenségekre nem bukkantak.
Eredményeink nemzetközi vonatkozásai nem meglepőek, a hazaiak viszont eloszlatni
látszanak a magyar értékpapírpiac fejletlenségével, alacsony hatékonyságával kapcsolatos
gyakori megnyilatkozásokat.

III.2. Eseményvizsgálatok a magyar tőkepiacon
Hatékony piacok esetén a következő jellegű eredményt kellene kapnunk egy tetszőleges

Kumulált abnormális hozam

pozitív eseményhalmaz kumulált abnormális hozamaira (Sharpe et al. 1999):

Események előtti és utáni napok

9. ábra: Pozitív események lereagálása tökéletes tőkepiacon

Az ideális eredménytől való eltérés három jellegzetesebb változatát figyelhetjük meg az
alábbi ábracsoporton. A első esetben (a) az új nyilvános információ beépülésére számottevő
időre volt szükség, azaz az információáramlás nem volt elég hatékony. A (b) változat
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túlreagálást mutat (Barberis et al., 1996, Daniel et al., 1997, DeBondt and Thaler, 1985). A
legérdekesebb esetet a harmadik (c) ábrarész mutatja. Ezen, az új információ nyilvánosságra
hozatala pillanatában észlelhető jelentősebb árfolyamváltozást azonos irányú, szerényebb
mértékű változások előzték meg. Ezek rendszerint bennfentes információkkal történő
visszaélésekre utalnak. (Ne felejtsük el, hogy az eseményvizsgálatok egy-egy görbéje mindig
több esemény átlagos viselkedését mutatja, nem pedig egyedi részvények kumulált

Kumulált abnormális hozam

abnormális hozamát.)

Események előtti és utáni napok

Kumulált abnormális hozam

(a)

Események előtti és utáni napok

Kumulált abnormális hozam

(b)

Események előtti és utáni napok

(c)
10. ábra: Jellegzetes tökéletlenségre utaló jelek: (a) lassú információáramlás, (b) túlreagálás, (c) értékes
bennfentes információk
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Nem tudjuk, hogy vajon a magyar tőkepiac kiállná-e a hatékony tőkepiacok próbáit, bár
az előző alfejezet a hatékony piacok gyenge szintjének jó néhány tesztjét bemutatja, a közepes
és erős szintek vizsgálata eddig még váratott magára. Jelen írás értelemszerűen nem
vállalkozik a hatékonyság összes közepes szintű tesztjének bemutatására, az esemény
vizsgálatok

egy

igen

speciális

változatát

kívánja

prezentálni,

a

szintetikus

eseményvizsgálatokat.
Az eseményvizsgálatok klasszikus formái a magyar tőkepiacra még jó ideig nem
készíthetők el, mivel ezekhez minimálisan is több száz „klasszikus esemény” (pl. osztalékbejelentés, nyereségadatok bejelentése, váratlan üzleti események stb.) beazonosítása
szükséges, amihez pedig sok, jelentős hosszúságú múlttal rendelkező részvény vizsgálatára
van szükség. Ehhez évtizedekre van szükség.
Az eseményvizsgálatoknál általában kapott eredményeket az alábbi ábrával foglalhatjuk
össze. Ez egy olyan vizsgálatot mutat, amelynél az eseményeket 10 csoportba sorolták a

Kumulált abnormális hozam

„nagyon jó hírek”-től (1) egészen a „nagyon rossz hírek”-ig (10).
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11. ábra: Eseményvizsgálatok általános eredménye
Forrás: Andor, 2003a

Az eseményvizsgálatok általános tanulságait így foglalhatjuk össze (Damodaran, 1997.):
1. Az eseményeket valóban „lereagálta” a tőkepiac, pozitív bejelentéseket általában
pozitív, negatívokat negatív többlethozamok követtek.
2. A többlethozamok döntő hányada közvetlenül a bejelentéskor (kb. ± egy nap)
mérhető.
3. A bejelentéseket megelőző napokban (különösen rossz hírek esetén) már érzékelhető
némi többlethozam. Mindez bennfentes információkat takar, ami az erős hatékonysági
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szinttel ellentétes jelenség (bár meglehetősen szerény értékét mutatja a bennfentes
információknak).
4. A bejelentéseket követő hirtelen változások után még érzékelhető némi megegyező
irányú reakció, ami gyenge ellentmondást mutat a félerős és gyenge hatékonysággal
is.
Az eseményvizsgálatok fenti eredményei szinte általánosnak is tekinthetők a piaci
hatékonysági vizsgálatokkal kapcsolatosan: szembetűnő a piac rendkívüli gyorsasága, és
rendszerint csak nagyon enyhe anomáliákat lehet felfedezni. Csakhogy a hazai tőkepiacon
még nem áll rendelkezésre megfelelő számú beazonosítható esemény.
Áthidaló megoldásként olyan speciális vizsgálati módszert dolgoztunk ki, amely
lehetőséget biztosít „szintetikus” események beazonosítására, majd a kapott adatok
feldolgozására. Vizsgálatunk a következő főbb lépésekből állt:
1. Kiválasztottunk

14

jelentősebb

hazai

részvényt9

és

adatbázisba

rendeztük

osztalékokkal korrigált napi hozamadataikat.
2. Meghatároztuk mindegyik BUX-hoz viszonyított karakterisztikus egyenesét, és vettük
az egyes napi hozamadatok karakterisztikus egyenestől való függőleges távolságainak
értékeit. Ezzel végeredményben azt adtuk meg, hogy egy-egy napi részvényhozam
mennyire „lóg ki” az adott értékpapír és a magyar tőkepiac egészét reprezentáló BUX
szokásos kapcsolatrendszeréből. Ezeket az értékeket tekintettük abnormális
hozamnak, és ezek közül a szélsőségeseket tekintettük „szintetikus” eseményeknek.10

9

Borsodchem, Danubius, Egis, Fotex, Graboplast, Mol, OTP, Pannonplast, Pick, Prímagáz, Richter, TVK,
Zalakerámia, Zwack;
10
Azért használjuk a szintetikus jelzőt, mert nem azt az utat követtük, hogy előbb eseményeket azonosítunk be,
majd ezután megnéztük, hogy mi történt a részvényárfolyamokkal (Fama et al. 1969, 1996, Hong and Stein,
1996, Kahneman an Tversky, 1982, Michaely et al., 1995), hanem szélsőséges adatokat azonosítottunk be, és
feltételeztük, hogy ezek mögött valamilyen váratlan esemény húzódott meg. Hogy mi lehetett ez az esemény, azt
már nem vizsgáltuk.
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12. ábra: „Szintetikus események” beazonosítása 99%-os konfidencia szintnél

3. Mivel nem hagyományosan beazonosított eseményekre építettük elemzésünket, így
külön ügyelni kellett arra, hogy ne keveredjenek a „szintetikus” eseményeink hatásai.
Két megkötéssel szűrtük ki ezeket a lehetőségeket:
•

Ha ±10 napon belül azonos előjelű jelentősebb abnormális hozamokat észleltünk,
akkor a legnagyobb időpontját tekintettük az „esemény” időpontjának.

•

Ha ±10 napon belül ellentétes előjelű jelentősebb abnormális hozamot észleltünk,
akkor a legelsőt tekintettük az „esemény” időpontjának.

4. A kiválasztott szélsőséges adatokat eltérésük relatív nagysága szerint csoportosítottuk,
majd megvizsgáltuk ±30 napos környezetük kumulált abnormális hozamait.
Vizsgálatainkat az 1991 januárjától 2000 júniusáig tartó periódus adatai alapján végeztük.
Elemzéseink adatbázisát az Andor – Ormos – Szabó: Nemzetközi és magyar tőkepiaci
adatbázis (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2000.) jelentette. Ezen
adatbázis a BUX index teljes adathalmazán túlmenően tartalmazza a magyar vállalatok napi és
havi tőzsdei adatainak összességét is. Ezek az adatok részben a Fornax és a Magyar Tőkepiac
című folyóirat szerkesztőségének jóvoltából álltak rendelkezésre. Az adatbázis nemzetközi
adatainak döntő része az amerikai tőkepiac nyilvános adatainak összegyűjtésére épül.
Adatbázisunkban a magyar vállalatok fizetett osztalékokkal, illetve a részvények névérték
változásával korrigált adatai is szerepelnek, melyek az elemzés alapjául szolgáltak.
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A következő ábrán az előzőekben meghatározott „szintetikus események” ±30 napos
környeztében a hozamok alakulását látjuk (a normál hozamot még nem vontuk le). Az
események a normál hozamtól számított eltérésük alapján 8 osztályba vannak sorolva.

13. ábra: Az esemény és annak ±30 napos környezetének hozamalakulása (az eseményeket a standard
rezidiumok alapján 8 osztályba soroltuk ezek átlagos hozamát mutatja az ábra)

Még ennél is jobban látszik a következő ábrán az események lereagálásának gyorsasága,
ahol a normál hozam már nem szerepel:
Kumulált
abnormális
hozam

napok

14. ábra: Kumulált abnormális hozamok (a túlreagálás és némi bennfentes információ látszik a negatív
eseményeknél)

Talán érdemes még egy pillantást vetni a rezidiumok átlagára is melyen a pozitív és
negatív szintetikus események átlag hozamának átlaga látható:
Hozam

napok

15. ábra: A napi hozamok átlaga pozitív és negatív eseményeknél

A kapott eredmény – bár nagyfokú hatékonyságot tükröz – érezhető túlreagálást mutat a
magyar tőkepiacra vonatkozóan. Ennek azonban nem – illetve legfeljebb csak kevéssé – az
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oka a „valódi” túlreagálás, mint arra Andor et al. (2003) rámutat. Levezetik, hogy az ilyen
„szintetikus” eseményvizsgálatoknál a túlreagálás mérése a mintavétel torzítására utal.
A

magyar

tőkepiaci

eseményekre

végzett

árfolyam-reagálási

vizsgálatainkkal

kapcsolatosan összefoglalóan elmondhatjuk, hogy mérési eredményeink a fejlett országokban
mért eredményektől lényeges eltérést nem mutattak.

III.3. Tőkepiaci árazódás Magyarországon – konklúzió
A magyarországi tőkepiaci árazódás vizsgálatával arra a következtetésre jutottunk, hogy
mivel jelentősebb eltérések nem mutatkoznak a fejlett tőkepiacú országok tőkepiaci
árazódásához képest, így a magyar tőkepiaci környezet az árazási hatékonyságot tekintve nem
okozhat eltérést a releváns vállalati gazdasági elemzésekkel kapcsolatosan. Ebből fakadóan a
magyar viszonyokra is érvényes kell maradjon a NPV-alapú vállalati gazdasági elemzési
alapkeret.
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IV. TŐKE ALTERNATÍVA KÖLTSÉG MEGHATÁROZÁSÁNAK SPECIÁLIS
KÉRDÉSEI MAGYARORSZÁGON
Az eddigi gondolatmenet először a fejlett tőkepiacú országokra vonatkozóan vezette le a
releváns vállalati gazdasági elemzési keretet. Ezután következett a magyarországi
sajátosságok, illetve esetleges sajátosságok áttekintése. Ez utóbbiak közül eddig egyet, a hazai
tőkepiaci árazódást tekintettük át. Itt lényeges magyar sajátosságot nem találtunk, így a
követendő vállalati gazdasági elemzések sem mutathatnak emiatt eltérést, az NPV-elemzési
logika érvényben marad. Ebben a fejezetben az NPV-elemzések két fő részlete közül a tőke
alternatíva

költség

meghatározásával,

pontosabban

annak

esetleges

magyarországi

sajátosságaival foglalkozunk.
A korábbiakra támaszkodva a tőke alternatíva költség meghatározását a CAPM-re építjük.
Megismételve a CAPM korábban már felírt összefüggését, a tőke alternatíva költség
megadásának gyakorlati feladatai is kirajzolódnak:
E (ri ) = rf + β i ( E (rM ) − rf )

(18.)

A fenti képlet alapján a CAPM-re alapozott tőke alternatíva költség becslést két fő részre
bonthatjuk: (1) kockázatmentes hozam meghatározása; (2) kockázati prémium becslése.
A CAPM-re alapozott tőke alternatíva költség meghatározás gyakorlatának megértéséhez
a modell mögött meghúzódó összefüggéseket, feltételezéséket kell alaposan átgondolnunk. A
CAPM-et megalkotói arra építették, hogy a befektetetési lehetőségek spektrumát két részre
bonthatjuk: kockázatmentes és kockázatos tőkepiaci befektetésekre. Ezzel a felbontással
egyben le is szűkítették a lehetséges befektetések körét tőkepiaci befektetésekre
(kockázatmentesre és kockázatosra), amely szűkítés lényege, hogy csak piaci árazódású
befektetési lehetőségekről beszélünk.
Feltételezték továbbá, hogy ezekkel a befektetésekkel kapcsolatos befektetői – várható
hozammal és kockázattal kapcsolatos – várakozások megegyeznek (homogén várakozások
hipotézise). Mindezek után arra a következtetésre juthatunk, hogy az egyes befektetők
portfóliójuk kockázatos részeként a kockázatos tőkepiaci befektetéseknek olyan portfólióját
tartják, amelyben az egyes befektetések arányrendszere megegyezik az egész kockázatos
tőkepiac aranyrendszerével. Másként fogalmazva: a befektetők kockázatos portfóliójában egy
befektetésfajtának (pl. valamelyik vállalat részvényeinek) súlya megegyezik az adott
befektetésfajta összes kockázatos befektetéshez viszonyított súlyával (azaz a vállalat
részvény-összértékének az összes kockázatos befektetéshez viszonyított arányával, vagy
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másként, kapitalizációjának arányával). Mivel a piaci portfóliót éppen úgy definiáljuk, mint
az összes kockázatos tőkepiaci befektetést összességében tartalmazó portfóliót, így azt
mondjuk, hogy az egyes befektetők kockázatos portfóliói éppen a piaci portfóliót mintázzák.
Ezek voltak a modell feltételezései. Célunk azonban most az, hogy egy projekt alternatíva
költségét meghatározzuk, így ehhez mérten kell megvizsgálnunk ezt a tőkepiaci egyensúlyi
modellt. Amikor egy projekthez tőke alternatíva költséget akarunk megadni, akkor valójában
azt a hozamot kívánjuk megadni, amiről a projektet megvalósító befektető lemond a projekt
megvalósításával. Ehhez még kapcsoljuk hozzá, azt a feltételezést, hogy a befektetőnek nincs
tőkekorlátja, azaz a tőkepiacon keresztül tetszőleges mennyiségű tőkéhez juthat (persze
kockázatához illeszkedő kamatok melletti kölcsönfelvétellel). A fentiek alapján tételezzük fel
továbbá, hogy a hatékony tőkepiaci árazódásnak köszönhetően a tőkepiac mindig az egyes
kockázati szintekhez illeszkedő várható hozamokat kínál.
Mindezek alapján a tőke alternatíva költségét úgy ragadhatjuk meg, hogy az megegyezik
a piac azonos kockázatú befektetési lehetőségeinek várható hozamával. Életszerűen
elképzelve azt mondjuk tehát, hogy egy befektető egy adott projektbe való befektetéssel
elveszíti azt a várható hozamot, amit azonos kockázatért máshol kaphatna. Akkor fektet tehát
az adott projektbe, ha az ahhoz kapcsolódó hozamvárakozásai (E(r)piac

az adott kockázaton)

felülmúlják a tőke alternatíva költségét (ralt), így:
ralt = E (r ) piac az adott kockázaton

(19.)

A tőke alternatíva költségének megadásakor célunk tehát az, hogy valamilyen módon
meghatározzuk egy projekt kockázatával megegyező kockázaton kínált piaci várható
hozamot. Ez az a pont, ahol az egyensúlyi modellt a CAPM-et kell alkalmaznunk, mert a
tőkepiaci modell segítségével próbáljuk meg ezt a várható hozamot megadni. A továbbiakban
fogadjuk el, hogy a CAPM jól leírja a tőkepiaci árazódás alakulását (pl. Elton és Gruber,
1995).
Ahhoz, hogy megfelelő alappal induljunk ki a CAPM-ből, az adott projekt megvalósítási
szituációjához jól kell, hogy illeszkedjenek a CAPM feltételezései. Két kérdést kell
részleteiben megvizsgálnunk: (1) A projekt tulajdonosai (részvényesei) számára adódó
alternatív befektetési lehetőségek körét jól le tudjuk-e írni a kockázatmentes és kockázatos
értékpapír-befektetésekkel? (2) A projekt tulajdonosainak (részvényeseinek) portfóliódiverzifikáltsága jól mintázható-e a piaci portfólió diverzifikáltságával?
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Mielőtt belekezdenénk a fenti kérdések boncolgatásába, képlettel is fogalmazzuk meg azt
a törekvésünket, hogy a CAPM-et használjuk a tőke alternatíva költségének meghatározására:
ralt = E (r ) piac az adott kockázaton = rf + β projekt ( E (rM ) − rf

)

(20.)

ahol rf a kockázatmentes lehetőség hozama (kamata), rM a piaci portfólió hozama, míg βprojekt
a projekt hozamának a piaci portfólió hozamához viszonyított karakterisztikus egyenesének
meredeksége. A βprojekt jelentésével kapcsolatosan tudjuk, hogy
2
σ ( rprojekt ) 2 = β projekt
σ ( rM ) 2 + σ ( ε projekt ) 2

(21.)

β projekt σ ( rM )

(22.)

illetőleg azt, hogy a

jelenti a projekt nem diverzifikálható, ún. piaci kockázatát.
A fenti első tisztázandó kérdés tehát úgy konkretizálható, hogy leírható-e a projekt
tulajdonosának alternatív befektetési köre az f a kockázatmentes lehetőség és az M piaci
portfólió kombinációjaként, azaz leírható-e a tőkepiaci egyessel.
A fenti második tisztázandó kérdés pedig úgy interpretálható, hogy megadható-e a projekt
tulajdonosa számára jelentkező releváns kockázata a projekt bétájának és a piaci portfólió
hozam-szórásának szorzataként.
Az alábbi ábra „tojáshéján” belül helyezkednek el a kockázatos befektetési lehetőségek.
A kérdés ezután az, hogy mit is értünk közelebbről „kockázatos befektetések köre” alatt?
Ehhez tisztáznunk kell a tőkepiac és a tőzsde viszonyát, mert nyilván nem ugyanarról van szó.
A tőzsdék a tőkepiacnak csak részei, erősen koncentrált és szabályozott részei. A piaci
portfólió fogalma alatt nem csupán tőzsdéken forgalmazott értékpapírok halmazát értjük, de
ettől függetlenül felmerülhet, hogy a tőkepiac jellemzőinek (hozamok, kockázatok, iparági
megoszlások, korrelációk stb.) közelítésére tőzsdei adathalmazokat használunk.
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Tőkepiaci egyenes

E(r)

Piaci portfólió

M

E(rM)

rf

σ(rM)

σ(r)

16. ábra: Piaci portfólió és a tőkepiaci egyenes.

A tőkepiac kockázatos részének a tőzsdékkel – pontosítsunk: a részvénytőzsdékkel – való
közelítése két okból lehet aggályos. Egyrészt, természetesen azért, mert a tőzsdéken forgó
vállalkozások nem biztos, hogy hű keresztmetszetét adják a tőkepiac egészének. Másrészt
azért, mert a részvénytőzsdéken nem „tisztán” az egyes üzleti tevékenységek árazódnak,
hanem azoknak csak a részvényeken keresztül birtokolt része. Ebből fakadóan a
részvénytőzsdéken a tőkepiaci befektetések tőkeáttételezett formája jelentkezik. Elhanyagolva
az adók és pénzügyi nehézségek hatásait, a következő általános összefüggést írhatjuk fel:
rüzleti tevékenység =

E
D
rE +
rD
E+D
E+D

(23.)

A fenti két eltérést a következőképpen ábrázolhatjuk:
E(r)

Tőzsdei részvényportfóliók
Tőkepiaci egyenes
Piaci portfólió

E(rM)

M

rf

σ(rM)

σ(r)

17. ábra: Piaci portfólió és Tőzsdei részvényportfóliók.

Az általános ábrázolás két eltérést is kiemel: (1) Mivel a tőzsdei befektetések nem
tartalmazzák az összes lehetséges piaci befektetési lehetőséget, így nyilván a tőkepiaci
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egyeneshez képest kevésbé hatékony portfóliók állíthatók össze belőlük. (2) A tőkeáttétel
hatása miatt a tőzsdei részvénybefektetések magasabb hozam-kockázat viszonyokat
tükröznek.
A CAPM, mint modell, csak annyit kíván meg, hogy a befektetők számára egységesen,
szabadon elérhető tőkepiaci befektetésekről legyen szó. Világunk elképzelhető lehet tehát
akár úgy is, hogy a befektetőknek több szegmentált csoportja jön létre, az egyes csoportok
átjárhatatlanok, így mindegyik szegmensnek önálló „tojáshéja” alakul ki. A szegmensek
lehetnének például országok is. Tudjuk azonban, hogy a fejlettebb tőkepiacok lényegesebb
akadályok nélkül átjárhatók, így indokoltnak látszik egyetlen globális tőkepiacról,
„tojáshéjról” is beszélnünk. Az általános szemlélet szerint a világ mintegy 50 országának (ide
tartozik Magyarország is) nemzeti tőkepiacainak összességét tekintik a globális tőkepiacnak,
míg a többi majd kétszáz ország csöppnyi tőkepiacait – ha nagyrészük esetén beszélhetünk
egyáltalán tőkepiacokról – egyszerűen nem tekintik világszinten nyitottnak és/vagy
számottevőnek. A globális tőkepiac befektetői közönségének azonban nem feltétlenül az
említett cirka 50 ország befektetőit tekintik. Ennél a befektetők köre egyrészt szűkebb, mert
nem tartoznak ide azok, akik befektetéseikkel – ilyen-olyan okokból – nem lépik át saját
(amúgy a globális piac részének tekinthető) országuk határait (ilyen például a magyar
befektetők nagy része), ide tartoznak viszont azok a befektetők, akik a „többi” ország
állampolgárai, de befektetőként a globális tőkepiacon jelentkeznek.
Ha minden befektető szabadon fektethet be külföldön, akkor a piacon forgalmazott
eszközök árai globálisan határozódnak meg. Ez esetben, ha valaki szegmentáltan fektet be,
akkor hozamai a globális piactól függnek, kockázata azonban nem feltétlenül a globális
piacon befektetőkével azonos. Köztudott, hogy a nemzetközi értékpapír-diverzifikáció
kockázatcsökkentési lehetőséget hordoz, tehát úgy tűnik, hogy a szegmentáltan (egy-egy
országban) befektetők többletkockázatot viselnek el. (Karolyi és Stulz, 2003).
Két kérdés merül fel ezek alapján: (1) Ha a nemzetközi diverzifikáció racionális
befektetői magatartás, akkor miért nem él vele mindenki; (2) A CAPM-ben mit tekintsünk
piaci portfóliónak szegmentáltan befektetők esetén.
Gruber 1968-as „Internationally diversified portfolios: welfare gains and capital flows”
című munkájában mutatja be elsőként a Markowitz-modell globális kiterjesztését. Igazolja,
hogy amennyiben az Egyesült Államok tőkepiacán szegmentáltan befektetők piaci portfólióját
nemzetközi szinten tovább bővítjük (további 11 fejlett iparral rendelkező országot mutat be
dolgozatában), további diverzifikálási lehetőségek jelentkeznek.
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A hetvenes évek elején megjelenő tanulmányok tovább erősítették a fenti nézetet, amely
szerint a kockázatkerülő racionális befektetőknek mindenképp érdemes szegmentált (nemzeti)
portfóliójukat tovább bővíteni nemzetközi szinten, hiszen az egyes szegmentált piacok
alacsony együttmozgásának (co-movement) mértéke (viszonylag alacsony korrelációs
kapcsolata) valós kockázatcsökkentési lehetőségeket rejt (lásd Levy és Sarnat, 1970, Lessard,
1973). Hasonlót mutat – frissebb adatokkal – az alábbi táblázat is:
11. táblázat: Regionális tőkepiacok korrelációi.
Forrás: Morgen Stanley Capital International.: Methodology and Index Policy, 1998.
Ausztrália Ausztria Németo. Hong-K. Japán Svájc Anglia USA Európa

Ország
Ausztrália

1.00

Ausztria

0.72

1.00

Németország

0.72

0.56

1.00

Hong Kong

0.89

0.71

0.64

1.00

Japán

0.54

0.58

0.11

0.37

1.00

Svájc

0.79

0.61

0.80

0.75

0.34

1.00

Anglia

0.53

0.24

0.79

0.62

-0.24

0.64

1.00

USA

0.20

-0.23

0.50

0.26

-0.37

0.50

0.78

1.00

Európa

0.73

0.45

0.92

0.75

0.01

0.81

0.94

0.69

1.00

Világ-index

0.75

0.37

0.79

0.73

0.26

0.82

0.82

0.73

0.90

Világ-I.

1.00

A befektetők globális tőkepiacon történő befektetésének hasznosságát igazolja
szegmentált magyar befektetők esetére a következő ábracsoport is, amelyen a BUX, az NYSE,
és az MSCI regressziós kapcsolatával kapcsolatos méréseink eredményét összegezzük:
Regression Plot

Regression Plot

NY SE_Comp = 0,103437 + 0,830106 MSCI
S = 1,95678

R-Sq = 82,5 %

BUX_1 = 0,845500 + 1,46982 MSCI

R-Sq(adj) = 82,2 %

S = 9,06653

R-Sq = 40,7 %

R-Sq(adj) = 39,7 %
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18. ábra: A BUX-NYSE Composite és a BUX-MSCI Világ regressziós kapcsolata 1998 és 2003 közötti időszakra.
Ha az MSCI világ-indexét tekintettük a piaci portfóliónak, akkor a BUX index bétája 1,47 tehát a világ
portfólióhoz viszonyítva kockázatosnak tekinthető. Az NYSE index bétája 0,83 azaz a világ egészéhez
viszonyítva biztonságosnak tűnik. Önmagában a béták különbözősége a világ részpiacainak különbözőségét
mutatja.
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Ha viszont nyilvánvalóan racionális lenne megosztanunk befektetéseinket lényegében a
világ összes befektetési lehetősége között, akkor vajon miért nem élnek sokan – legalább
részben – ezzel a lehetőséggel? A kérdésre természetesen számos magyarázat ismeretes, ezek
közül a legfontosabbakat foglaljuk az alábbiakban össze. Kiemeljük, hogy itt nem elzárt,
lokális piacokról van szó, tehát nem az a kérdés, hogy miért nem fektethetnek be egyes
országok befektetői külföldön. Eleve olyan országokat vizsgálunk ugyanis, amelyek
befektetői szabadon – ha nem is feltétlenül akadálymentesen – befektethetnek bárhol a
világon. Itt tehát a kérdés inkább az, hogy miért nem élnek ezzel a lehetőséggel.
1. Devizák, valuták árfolyamkockázata: a nagy volatilitású külföldi valuták elriaszthatják
a befektetőket a széles nemzetközi szintérre lépéstől. Ezt tovább mélyítheti, ha a
„külföldi” piacon nem található kellően likvid derivatíva-piac, ahol ezeket a
kockázatokat fedezni lehet. Solnik (1974) tanulmányában ugyan újra igazolja a
nemzetközi diverzifikáció hasznosságát, és ismét felteszi a kérdést, hogy akkor miért
nem élünk ezzel a lehetőséggel, de a dolgozatban választ is ad rá, amely szerint az ok
a túlzott félelem az egyes nemzeti valuták nagymértékű megváltozásától.
Tanulmányában kiemeli, hogy a nemzeti valutákban rejlő kockázatot le kell csak
fedezni és a probléma megoldódik. (E válasza meglehetősen leegyszerűsíti a kérdést,
hiszen a sokféle valuta tartása is növelheti a diverzifikációt, tehát, ha teljes mértékben
élünk a fedezeti lehetőségekkel, akkor nemhogy csökkentjük kockázatunkat, hanem
épp növeljük.)
2. Politikai kockázat: a nehezen kiszámítható, váratlan politikai beavatkozások veszélye
minden esetben a külföldtől való tartózkodást okozza.
3. Számos nemzeti tőkepiac kis mérete: kisebb országok tőkepiacainál likviditási
problémát okozhat a helyi lakosság csekély tőkeereje. Ilyenkor egyetlen nagyobb
külföldi befektető tranzakciói is jelentősen megmozgathatják a piacot, így a helyi
tőkepiac igen volatilis lehet. Pratt (1989) definiálta a piaci likviditás hiányából fakadó
prémium többlet szükségességét. Damodaran (2001) ezt továbbfejlesztve, négy
alapvető tényezőre bontotta a likviditás hiányát okozó tényezőket: a vállalat által
birtokolt javak piacképessége, a cég pénzügyi helyzete és cash-flowja, nyilvános
részvénykibocsátás lehetősége, valamint a társaság mérete. Majd mint egy újabb
faktort építette be az egyensúlyi modellbe, és ökölszabályként megfogalmazva azt
írja, hogy a likviditás hiányából származó prémium az elvárt hozamot 20-30 %-kal
növeli, a szegmentált országok tekintetében.
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4. Tranzakciós költségek: a külföldi befektetésekhez kapcsolódó magasabb tranzakciós
költségek

(esetleg

plusz

adók,

illetékek)

nyilvánvalóan

a

befektetők

szegmentálódásához vezet. Ezt tapasztalhattuk pl. Németországban és Svédországban
Eitman et al. (1998) kutatásai szerint.
5. Információs szempontok: ezek lehetnek a nyelv; a számviteli rendszerek
különbözősége, információszolgáltatás kötelezettségbeli különbségek; stb. Olyan
mozzanatok tehát, amelyek távol tartják a külföldi befektetőt a gazdasági folyamatok
követésétől. A fentiek közül a legjelentősebb talán a számviteli standardok közti
különbség, amely nem kizárólag az információhoz jutásban gátolhatja a befektetőt,
hanem annak tartalmának megértésében is, hiszen mind értékelésben, mind az egyes
fogalmakat tekintve nagy különbségeket tapasztalhatunk (lásd Matukovics, 2003). Itt
említhetjük még a tagsági jogok különbözőségét is. Végül jellegzetes motívum, hogy
mivel a hazai piacot a hazai befektetők általában sokkal jobban ismerik, így
szívesebben is fektetnek ott be. Ezt nevezzük „otthon befektetési hajlamnak” (home
bias) (Karolyi és Stulz, 2002).
6. Szegmentációt előidéző piaci szabályok: A második világháború után szinte minden
európai ország törvényileg tiltotta külföldi befektetők megjelenését a nemzeti
piacokon. Mára az ilyen szabályozás megszűnt, de még most is fellelhetők korlátozó
tényezők a külföldi befektetőkkel szemben. Magyarországon például külföldi
befektető csak névre szóló részvényt vásárolhat. Lásd részletesen Eun és
Janakiramanan (1986).

Magyarországgal kapcsolatosan megállapíthatjuk, hogy a külföldi befektetők súlya igen
jelentős, míg a magyar befektetők viszonylag ritkán fektetnek külföldi értékpapírokba. Ennek
eredményeként a Magyarországon forgalmazott értékpapírok árazása lényegében a külföldi
befektetők árazása. Ha feltételezzük, hogy a Magyarországon megforduló külföldi befektetők
nemcsak Magyarországon, hanem a világ többi részén is rendelkeznek befektetésekkel, akkor
a magyar értékpapírok a globális piachoz igazodva árazódnak. A hazai (szegmentált)
befektetők viszont, mivel csak a kevésszámú hazai értékpapír-befektetés közül választhatnak,
kevésbé képesek diverzifikálni, nagyobb kockázatot kell elviselniük. Röviden azt is
mondhatjuk, hogy a magyar befektetők nem tartanak globális értelemben hatékony értékpapírportfóliókat. A kérdés ezek után az, hogy miként ragadhatjuk meg a szegmentáltan befektető
magyar befektetők alternatív befektetési lehetőségeit, illetve releváns kockázatát.
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Több alapvető megközelítés létezik az ilyen egyik irányból nyitott, másik irányból
zártnak tűnő (mild segmented) piacok értékpapírjainak árazására (Errunza és Losq, 1985, Eun
és Janakiraman, 1986, Hietala, 1989). Ezen egyensúlyi modellek a szegmentált befektetőket
kétféleképpen ragadják meg. Egyrészt olyanoknak, akik szegmentált piaci portfóliót tartanak.
Ebben az esetben azonban, mivel a tőkepiacon található értékpapírok globálisan árazódnak, a
szegmentált befektetők ugyanazért a hozamért magasabb kockázattal fizetnek, mint globális
befektetőtársaik. A vállalt magasabb kockázatért magasabb hozamelvárásaik lennének,
Errunza és Losq (1985) ezt szuper kockázati prémium elvárásnak nevezi, amit azonban nem
kapnak meg. A másik megközelítés szerint a szegmentált befektető a szegmentált (értékpapír)
piaci portfólióját vegyíti egy olyan portfólióval (amely értelemszerűen már nem a szegmentált
értékpapírpiacról származik), amellyel együtt az általa tartott portfólió megközelíti a
globálisat. Ha ez valósul meg a befektetők többségénél, akkor nem jelenik meg a szuper
kockázati prémium elvárás, hiszen számukra a szegmentáltan tartott értékpapírok már nem
tartalmaznak extra kockázatot.
A dolgozat a második megközelítést fogadja el. A további vizsgálódáshoz csak két
befektetői kategóriával: a globális tőkepiacon befektetőkkel és a globális tőkepiac részének
tekinthető országban szegmentáltan befektetőkkel foglalkozunk. A globális tőkepiacot jelentő
piaci portfóliót tartó befektető piaci portfólióját MG-vel jelöljük, a valamely részt elkülönítve,
szegmentáltan tartó befektetők piaci portfólióját pedig MSi-vel.
A globális piaci portfólióval kapcsolatosan általánosan elfogadott nézet, hogy az a
globális értékpapírtőzsde jellemzőivel meglehetősen jól leírható. Mindez mindenképpen
indokoltnak is látszik, hiszen a globális részvénytőzsde mintegy 15 ezer féle részvényt takar
(köztük rengeteg ország és iparág vállalatával, ingatlanalapjával, pénzintézetével stb.), így ez
minden bizonnyal jól közelíti a globális tőkepiac egészét is. Azt mondhatjuk tehát, hogy a
globális tőzsdei részvényekből összeállított globális részvényindex rákerül a tőkepiaci
egyenesre.
A szegmentált tőkepiacokra viszont mindez nem feltétlenül igaz. Ezeken nagy eséllyel
előfordulhat, hogy a részvénytőzsde az egész (szegmentált) tőkepiacnak csak egy erősen torz,
aránytalan keresztmetszetét adja.
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Az alábbi ábrán a fentiek szerinti „befektetési világ” látható:
ME,Si

E(r)

Tőkepiaci egyenes

Globális tőzsdei
részvényportfóliók

ME,G

Piaci portfólió

M

E(rM)

Szegmentált tőzsdei
részvényportfóliók

rf

σ(rM)

σ(r)

19. ábra: Piaci portfólió, valamint globális és szegmentált tőzsdei részvényportfóliók.

A tőkeáttétel torzítása valójában nem jelent igazi problémát, hiszen az egyes
részvényekre, így a részvény-portfóliókra vagy részvényindexekre is viszonylag könnyen, jól
közelíthetően megadhatók a tőkeáttételi értékek. A fenti ábrán lévő részvényportfóliók tehát
könnyen átkonvertálhatók üzleti tevékenységekből álló portfóliókká. Jelöljük ezt a konverziót
a tőkeáttételre utalva E/D indexjelöléssel!
E(r)

Tőkepiaci egyenes

ME/D,Si

M=ME/D,G
E(rM)

rf
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20. ábra: Piaci portfólió, valamint globális és szegmentált tőzsdei részvényportfóliók tőkeáttétellel visszaszámolt
változatai.

A fenti ábrázolás kiemeli, hogy a szegmentált tőzsdei részvényindexek globális
értelemben nem tekinthetők hatékony portfólióknak. Felvetődik a kérdés, hogy ez azt jelentie, hogy a szegmentáltan befektetők kockázatos befektetési lehetőségeit reprezentáló piaci
portfóliók sem tekinthetők globális értelemben hatékony portfóliónak.
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A válasz egyértelmű nem. Indoklásképpen előbb hangsúlyoznunk kell, hogy a
szegmentáció jelensége sokkal inkább jelent szegmentált befektetési szokásokat, mint
szegmentált befektetési lehetőségeket. Az érintett országokban meg-megjelenő szegmentált
befektetési gyakorlatnak nem kemény tőkepiaci korlátok az okozói, inkább enyhébb
befektetői motivációk. Ha viszont ez így van, akkor az ellentmondana a piac logikájának,
hogy amennyiben ezekben az országokban a részvénytőzsdéken keresztüli diverzifikációs
lehetőségeken felül lennének még jelentősebb diverzifikálási lehetőségek, azok nem
jelennének meg ilyen vagy olyan formában. Nyilván, ha egy országban a részvénypiac a
globális piachoz képest kevésbé diverzifikált, akkor értékpapírpiacon kívüli befektetési
lehetőségeken keresztül vagy külföldi részvényekhez való hozzájutás lehetőségén keresztül a
piac „megoldja” ezt a problémát. Egy-egy országban szegmentált részvény-befektetési
szokásokat találva sokkal inkább gondolhatunk arra, hogy a befektetőknek nincs nagy
szüksége a nemzetközi részvénybefektetésekre, mint arra, hogy erre nincs lehetőségük.
A szegmentált befektetők esetére tehát leginkább az lehet a jellemző, hogy az adott ország
tőzsdei részvényeinek kínálatát kiegészítik olyan egyéb befektetési lehetőségek is, amelyekkel
együtt a kockázatos befektetései lehetőségek köre mégiscsak közel esik a globális piaci
portfólióhoz. (Solnik (1974) tanulmánya szerint a globális diverzifikáció valójában már a
„helyi” befektetési alapok külföldi diverzifikáltságán keresztül megvalósul.)
E(r)

Tőkepiaci egyenes

MSi

M=ME/D,G
E(rM)

rf

σ(rM)

σ(r)

21. ábra: A globálisan és szegmentáltan tartott piaci portfóliók, valamint globális tőzsdei részvényindex
tőkeáttétellel korrigált változata.

IV.1. Az általánosan követett főbb megközelítések kritikai elemzése
A tőkepiaci szegmentáció hatását több szerző is megpróbálta a standard egyensúlyi
modellekbe beépíteni, ezeket az eredményeket vizsgáljuk meg az alábbiakban.
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Meg kell jegyezni, hogy a „standard modell” felfogása sem egységes a globális–
szegmentált értelemben. Sok alapmű (például Black és Treynor, 1973, ICAPM-je vagy Solnik,
1983, IAPT-je), az USA-ra vonatkozó modelleket tekinti „standard”-nak, azaz a mi
fogalomrendszerünk szerint egy szegmentáltat. Ezek után – amikor mi globálisról beszélünk –
nemzetközi al-változatról beszélnek. Az ilyen – nemzetközi szintre kiegészített – modellek
nagy részének általános megközelítése, a szegmentált (USA) CAPM ország-kockázati
prémiummal történő kiegészítése nagyjából a következők szerint (Damodaran, 1997)

(

)

E (ri , x ) = rfUSA + β iUSA E (rMUSA ) − rfUSA + CRx

(24.)

ahol CRx az x ország ország-kockázatból eredő prémiumot jelzi.
A beírt prémium származtatása szintén sokrétű: Van, amikor egyszerűen valamelyik
ország-minősítő cég ország-kockázati minősítésének számszerűsített formáját veszi
figyelembe (Sabal, 2002). Mások ezeknek valamilyen transzformált változatát tekintik, ami
megoldani próbálja az előző változat azon hiányosságát, hogy az ország-kockázati prémiumok
kifejezetten állampapírok – és nem részvények, vállalkozások – kockázatosságát tükrözik. E
megoldások közül kiemelhető Damodaran (2001) ajánlása, aki az állampapírokra vonatkozó
ország-kockázati hozamprémiumot az ország állampapírhozamának és részvényindexének
volatilitás-arányával szorozza be, így ország üzleti hozamprémiumot BR (Business Risk)
számol:
BRx = CRx

σ (rE , x )
σ ( rf , x )

(25.)

ahol, σ(rE,x) a részvénypiac volatilitása, míg σ(rf,x) az állampapírhozamok volatilitása.
Ezek után az ország üzleti kockázati hozamprémium figyelembevételére három alapvető
megoldás használatos (Damodaran, 2003, Karolyi és Foester, 1998):

(
( E (r
( E (r

)

E (ri , x ) = rfUSA + β iUSA E (rMUSA ) − rfUSA + BRx
E (ri , x ) = rfUSA + β iUSA
E (ri , x ) = rfUSA + β iUSA

)

M USA

) − rfUSA + BRx

M USA

) − rfUSA + λ BRx + (1 − λ ) BRx

(26.)

)

ahol λ 0 és 1 közötti konstans, ami az adott vállalat ország-kockázati érintettségét mutatja.
A fenti – „ország-kockázatos” – gondolatmenet szembeötlő problematikája nyilván az ország,
illetve ország üzleti prémiumok meghatározása. Az azonban legfeljebb módszertani nehézség,
de nem jelent elvi problémát. Az elvi probléma valójában az, hogy a fenti megközelítés
kizárólag akkor lehet – közelítően – helyénvaló, ha egy (USA-ban) szegmentáltan befektető
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befektetését kizárólag még a szóban forgó x országba helyezi ki. Ellenkező esetben ugyanis a
különböző országok – kétségtelenül létező – kockázatai egymást kioltják, diverzifikálódnak.
Nyilvánvaló, hogy amennyiben globális befektetőről beszélünk, számára egy-egy ország
diverzifikálatlan kockázata értelmezhetetlen.

A nemzetközi CAPM-korrekciók másik nagy csoportját a béták korrekciói jelentik.
Ilyenkor nem alkalmazzák az ország-kockázati prémiumot, helyette a β kockázati paramétert
módosítják (Sabal, 2002). Az alap-összefüggést a következőképpen írhatjuk fel:
E (ri , x ) = rf + β korrigált ( E (rM ) − rf

)

(27.)

A korrigált béta meghatározásokat két csoportra oszthatjuk aszerint, hogy az „eredeti”
bétát az USA-ra (Butler, 1997) vagy globális piaci portfólióra (Karolyi és Stulz, 2002)
határozzák meg:

β korrigált = β projekt , M β x / USA

(28.)

β korrigált = β projekt , M β x / G

(29.)

USA

vagy
G

ahol rf az USA kockázatmentes hozama, E(rM) az USA piaci portfólió várható hozama,

βkorrigált az adott projekt az USA vagy a globális piac egészéhez viszonyított bétájának,
valamint a szegmentált piac USA vagy a globális piachoz viszonyított bétájának szorzata. Ha
tovább bontjuk az összefüggést, akkor a következőket kapjuk:

β korrigált = β projekt , M

USA vagy G

⋅ β x / USAvagy G = k projekt , MUSA vagy G

σ (rprojekt )
σ (rx )
⋅ k x / USAvagy G
(30.)
σ (rM
σ (rM
)
)
USA vagy G

USA vagy G

A béta-korrigálások egyfelől jogosnak tűnnek, hiszen egy szegmentált piacon mért béta
nyilván eltér más szegmentált piacon (a fenti esetben az USA) vagy a globális piacon mért
bétáktól, hiszen más-más portfóliót alapul véve, nyilván más-más béták adódnak. A fentiek
alapján, miszerint egy szegmentáltan értékpapír-befektető „igazi” portfóliója mégiscsak
közelít a globális portfólióhoz, felvetődhet a kérdés, hogy mi lehet az egy-egy szegmentált
értékpapírpiacon mért béták szerepe. A válasz röviden: semmi. Annak, hogy egy
szegmentáltan tartott értékpapír-portfóliónak milyen sztochasztikus kapcsolata van az USA
globális piaci portfólióval, ahhoz semmi köze, hogy az adott üzleti tevékenység piaci
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kockázata hogyan alakul az egyik vagy másik országban. Különösen problémás ez a
kapcsolatképzés két szegmentált piac – pl. az USA és valamelyik másik – összevetésekor.
Az persze nem elképzelhetetlen, hogy valamely üzleti tevékenység nem diverzifikálható
kockázata még a globális piaci portfóliót tartó befektetők számára is eltérő az egyik vagy
másik országban, de ennek oka nem az országok közötti szegmentációs, üzleti vagy egyéb
kockázatok eltérésében keresendő, hanem leginkább az üzleti tevékenységek (pl. acélipar,
dohányipar, gázszolgáltatás stb.) országonkénti eltéréséből. Ez az eltérés azonban általában
egy-egy adott vállalat és iparági átlagát tekintve lehet igaz, inkább szokásos mérési hibáról
van szó, mint valamiféle ország-specifikumról.
Itt emeljük ki, hogy egy-egy külföldi országban működő vállalkozás leginkább
pénzáramlásait, profitkilátásait tekintve (más adózási mértékek, helyi monopol helyzet stb.)
jelent más üzleti helyzetet, nem pedig piaci kockázatát tekintve. Ezt igen gyakran
összekeverik. (Ezzel kapcsolatosan megemlíthető Black (1974) nemzetközi portfólió
összeállítási modellje, amelyben épp a szegmentált piacokon található eltérő adórendszerekre
koncentrál, illetve Stulz (1981) hasonló modellje.)
Említést érdemel még Espinosa (2000) modellje11, ami ugyancsak az USA-n kívül – azaz
nemzetközileg – is diverzifikáló befektetőt tételez fel. Modellje a fenti két megközelítés –
ország-kockázati és béta-korrigálásos – egyfajta kombinációját jelenti:

(

)

E (ri , x ) = rfUSA + β módosított E (rMUSA ) − rfUSA + CRx

(31.)

ahol rf az USA kockázatmentes hozama, CRx az adott ország hitelkockázata, E(rM) az USA
piaci portfóliójának várható hozama míg a βmódosított a következőképpen alakul:

β módosított = ki ,USA

σ (ri )
σ (rUSA )

(32.)

További módosítást is javasol a tőkeáttétel miatt, amely módosítást további 0,6 értékkel
illet. (A 0,6 szorzó önmagában igazolható, hiszen az USA vállalatok átlagos tőkeáttétele
valóban közelítően ekkora (ld. későbbi mérésünk eredményét), viszont ez csak egy
iparáganként igen erőteljesen szóródó adat átlag.) Összességében tehát az Espinosa modell a
következő összefüggésben írható fel:
E (ri , x ) = rf + ( 0, 6 ⋅ β módosított ) ( E (rM ) − rf ) + CRx

11

Szokás a modellt Bank of America modellnek is nevezni.
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(33.)

A modell ugyan mind a két fentebb említett hibát tartalmazza, viszont annyiból fontos
motívumot tartalmaz, hogy legalább felveti a tőkeáttétel figyelembe vételének szükségességét.
Most térjünk ki kicsit részletesebben a különböző valuták kérdésére is. A globális piaci
portfólió tartása egyben sokféle valuta tartását is kell, hogy jelentse. Az ugyan igaz, hogy a
különböző devizák eltérő árfolyam-kockázatúak, de ezek a kockázatok a piaci portfólió
tartása révén eliminálódnak. Éppen az jelentene nagyobb kockázatot, ha valaki minden
befektetését egyetlen devizára (mondjuk dollárra) váltaná azonnali és határidős kötésekkel.
Egy ilyen befektető szemében tehát az egyes devizák tökéletesen helyettesíthetők, egy-egy
befektetést szemlélve lényegében közömbös a devizanemmel kapcsolatosan. Ugyanez a
helyzet a szegmentált befektetők esetére is, azzal fentebb is használt feltételezéssel, hogy
portfólióik kockázatát a globális piachoz hasonlóan diverzifikálják, ha nem is feltétlenül
tőzsdei befektetések révén. Megjegyzendő, hogy talán éppen a devizakockázatok fedezése a
legegyszerűbb egy amúgy szegmentáltan befektető számára is.

IV.2. A javasolt új modell
Az alábbiakban egyrészt a fenti bevezető rész következtetéseire támaszkodó, másrészt a
manapság használatos modellek kritikai elemzésére épülő új modell bemutatása következik.
IV.2.1. A piaci portfólió beazonosítása

Az előbbi elméleti jellegű gondolatmenet nyilvánvalóvá tette a piaci portfólió
meghatározásával kapcsolatos főbb teendőket: A feladatunk az, hogy megfelelő globális
tőzsdeindexet találjunk, majd azt korrigáljuk a tőkeáttétel hatásával.
Az egészen egyszerűnek tűnő teendőinket csak az nehezíti meg, hogy valódi világindex,
amely a fentieknek megfelelően piaci kapitalizációval súlyozva mutatja a be a világ
tőzsdéinek átlagát, az utóbbi 10 évig nem létezett, az MSCI (Morgen Stenley Capital
International) általánosan elfogadott és elemzésekhez használt világindex (amely 1994-től 51
ország kapitalázációjával súlyozott átlagát adja, a legszélesebb globális index) viszont nem
tartalmaz iparági adatokat, hasonlóképpen az S&P 1200-hoz, vagy az FTSE-hez. A Dow
Jones 1991. december 31. óta jegyzett, 34 országra kiterjedő világindexe az egyetlen,
amelyből iparági hozamadatokat is számíthatunk. Hozzá kell tenni azonban, hogy átlagos
tőkeáttételi adatok itt sem állnak rendelkezésre. Ezért lényegében valamennyi, a szegmentált
piaci árazódással foglalkozó tanulmány saját adatbázisra épül, ahogy a miénk is. Az átlagos
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iparági tőkeáttételi adatokat Aswath Damodaran európai, egyesült államokbeli és fejlődő
országokra kiterjedő adatbázisára építettük.

IV.2.2. A kockázatmentes hozam meghatározása

A CAPM általános definícióját követve be kell azonosítanunk „a” kockázatmentes
pénzügyi eszközt, ennek hozama adja majd a kockázatmentes hozamot. Egyértelműen,
általánosan elfogadható kockázatmentes eszköz azonban nem létezik, így megfontolás tárgya,
hogy végül is mi alapján becsüljük ezt az elméleti értéket. Ebből fakadóan a kockázatmentes
hozam megadásával kapcsolatosan több alapvető kérdés is felvetődik.
Kockázatmentes befektetésről akkor beszélhetünk, ha a valóságos érték mindig
megegyezik a várható értékkel, azaz a szórás nulla.
IV.2.2.1 A visszafizetés kockázata

Kockázatmentes befektetést keresve – első megközelítésben – a válasz egyszerű: a
befektetésnek garantálnia kell az ígért (kamattal növelt) összeg megfizetését, azaz az „ígéret”
megszegésének nem lehet kockázata (no default risk).
Mindezt egy vállalkozás, egy vállalat nem, csak egy állam garantálhatja, hiszen a
pénznyomtatás, adószedés stb. állami monopóliuma ezt csak az államoknak biztosíthatja.
Persze még az is lehetséges, hogy az állam sem „tartja be szavát”, bár ez csak meglehetősen
szélsőséges helyzetekben fordulhat elő (háborúk, teljes gazdasági-politikai káosz, stb.).
Annyit tehát mindenképpen megállapíthatunk, hogy a visszafizetés kockázatát tekintve az
állampapírok adják a legnagyobb biztonságot, így a kockázatmentes hozamot keresve az
állampapírok hozamait kell vizsgálnunk.
IV.2.2.2 Infláció kockázata

Legtöbbször azonban az állampapírok is csak nominális értelmű „ígéreteket tesznek”,
azaz az állampapíroknak csak a nominális, és nem a reálhozama garantált. Annak ellenére van
ez így, hogy a befektetőt jövőbeli fogyasztása, tehát vagyonának reálértékű növekedése
érdekli leginkább. A jövőbeli infláció mértéke viszont kockázatos, így még a nominális
értékben kockázatmentes értékpapírok is kockázatosak a reálértéküket tekintve.
Ezzel kapcsolatban tudnunk kell, hogy az infláció okozta kockázat kiküszöbölhető az
elsősorban az USA-ban divatos ún. infláció-indexelt állampapírokon keresztül. Ezek az
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állampapírok már reálhozamot garantálnak, hiszen mindig az adott időszaki hivatalos infláció
értéke felett fizetnek kamatot. Ha eltekintünk az infláció mérésének pontatlanságaitól, akkor
ez a megoldás kiszűri az infláció adta kockázatot.
IV.2.2.3 A kockázatmentesnek tekinthető kamatlábak lejárati szerkezet szerinti
eltérése

A futamidők függvényében általában eltérő kockázatmentes kamatokat találunk. A
hátralévő futamidő – hozam koordináta-rendszerben ábrázolt görbéket hozamgörbének (yield
curve) nevezzük. A hozamgörbéknek nincs „szabályos” alakja, előfordul, hogy a futamidő
hosszának növekedésével a hozamok növekednek, van, hogy csökkennek.12
Általánosan tehát a következőket írhatjuk fel:
(1 + rT éves )T = (1 + regyéves,0 ) E (1 + regyéves,1 )...E (1 + regyéves,T )
(1 + rT éves ) = T (1 + regyéves,0 ) E (1 + regyéves,1 )...E (1 + regyéves,T )

(34.)

Tehát egy T év futamidejű állampapír éves hozama megegyezik a futamideje alatti éves
kincstárjegyek várható hozamainak mértani átlagával. Ez egyébként közelíthető az egyszerű
számtani átlaggal is:13
rT éves ≅

regyéves,0 + regyéves,1 + ... + regyéves,T
T

(35.)

A lejárati szerkezet szerinti változás túl azon, hogy kockázatosságot is jelent, gondot okoz
a jelenérték-számítás időtávjaihoz való folyamatos illesztések miatt is. Az igazán korrekt
12

A hozamgörbe alakját leginkább a várakozásokkal magyarázhatjuk. Tegyük fel, hogy az egyéves kincstárjegy
kamata most 10%, míg a kétéves futamidejű államkötvényé 12%. Két évre előretekintve nyilván azonos
hozamvárakozásaink kell, hogy legyenek akkor, ha a kétéves állampapírt, vagy két egymást követő évben
egyéves kincstárjegyet választunk. Eszerint tehát:
(1 + rkétéves ) 2 = (1 + regyéves,0 ) E (1 + regyéves,1 )
(1 + 0,12) 2 = (1 + 0,1) E (1 + regyéves,1 )
E (1 + regyéves,1 ) =

(1 + 0,12) 2
≅ 1 + 0,14
(1 + 0,1)

(Az rkétéves, a kétéves állampapír éves hozama, az regyéves,0 az első évre, míg az regyéves,1 a második évre
vonatkozó egyéves kincstárjegy hozama.) Látható tehát, hogy ez esetben a piac nagyjából 14%-os éves hozamra
számít a második évben. Ugyanezen logika alapján az összes további évre (vagy más időtartamra) vonatkozó
piaci kamatlábbecslést meghatározhatjuk.
13
Szokás azonban futamidő-prémiumról is beszélni azzal kapcsolatban, hogy a piaci szereplőknek milyen
preferenciáik kapcsolódnak a különböző futamidőkhöz. Általában a hosszabb lejárathoz nagyobb prémiumok
kapcsolódnak, mert a befektetők általában a likvidebb, rövidebb lejáratú értékpapírokat kedvelik, ezért a
hosszabb lejáratokért nagyobb prémiumokat várnak. (Szokás ezt likviditás-prémiumnak is nevezni.) Ebben az
esetben a fenti egyenletek némileg átalakulnak:
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megoldás az lenne, ha minden időtávra az adott időtávval megegyező lejáratú ún.
kamatszelvény nélküli (zéró-kupon) államkötvények kamatát vennénk alapul. Gyakorlati
kompromisszumként viszont inkább a vizsgált projekt időtávjához illeszkedő lefutású
államkötvény átlagos, éves hozamát használhatjuk, hiszen az ilyen államkötvények törlesztési
jellege elég hasonló egy átlagos beruházási projekt pénzáramlás-sorozat jellegéhez.

IV.3. Az átlagos piaci kockázati prémium meghatározása
A befektetők átlagos kockázati prémiumát, azaz egy átlagos kockázatú befektetéséért a
kockázatmentes felett elvárt várható hozamtöbbletét – a fentiek figyelembevételével – a
globális, tőkeáttétellel korrigált részvényindex várható hozamának és a kockázatmentes
befektetés hozamának a különbsége adja. Mivel itt százalékos többletről van szó, ráadásul az
esetleges infláció értéke is „kiesik” a kivonás miatt, közömbös, hogy milyen devizában
értelmezzük a többletet. A kockázatmentes hozam dollárban való meghatározása miatt mégis
a dollárban való megadás mellett döntöttünk.

( E (r

M G ,E / D ,$

) − rf ,nom ,$

)

(36.)

Az átlagos kockázati prémium nagysága a befektetők átlagos kockázatkerüléséből
(átlagos

kockázatkerülési

többlethozamok

ugyanis

együtthatójából)
a

befektetők

származtatható.
elvárásához

A

igazodnak,

kockázatokért
elvárásaik

járó
pedig

kockázatkerülésük mértékéhez.
(Igaz ugyan, hogy a szegmentált befektetők csak kevésbé diverzifikálnak, ez azonban a
várható és az elvárt hozamokat nem, csak a kockázatokat érinti, így majd később vesszük ezt
figyelembe. Végeredményben ennek a kockázati többletnek az egyik része az is, ami az
érintett devizához kapcsolódik. Ezt is később vesszük figyelembe.)
A várható érték mérésére múltbeli adatok átlagát használjuk. (Feltételezzük tehát az
átlagos kockázati prémiumelvárások időben stabil voltát.) Összességében azt találtuk tehát,
hogy a befektetők átlagos kockázati prémiuma általánosságban a következőképpen
közelíthető:

(r

M G ,$

rT éves ≅

regyéves,0 + regyéves,1 + ... + regyéves,T
T

+ PRrT

− rf ,nom ,$

)

átlag

ahol PRrT a hosszabb lejárathoz kapcsolódó prémium.
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(37.)

A megközelítés lényege igen egyszerű: a piaci átlagos kockázati prémiumot a választott
piaci portfólió és a kockázatmentes hozam múltbeli éves különbségeinek átlaga alapján
becsüljük.
Maga a számítás azonban több kérdést is felvet. Az első kézenfekvő kérdés a vizsgált
múltbeli periódus hosszára vonatkozik. (Ne felejtsük el, hogy míg a kockázatmentes hozam
becslésére az aktuális állampapírhozamokat használjuk, addig a kockázati prémium
becslésénél a múltbeli állampapírhozamok és részvényhozamok különbségének átlagát kell
vegyük.) A kérdésre válaszolva azt mondhatjuk, hogy minél távolibb múltra tekintünk vissza,
annál reálisabb adatokat kapunk (megint csak feltételezve az időbeli stabilitást).
Alapelvként

mondhatjuk

ki,

hogy

csak

egyféle

felfogásban

használhatunk

kockázatmentes hozamokat egy adott CAPM-ben, tehát amennyiben a kockázatmentes hozam
megadásánál letettük a garast valamelyik változat mellett, akkor a kockázati prémium
meghatározásánál is ezen kockázatmentes hozam (múltbeli értékei) feletti historikus piaci
hozamokat kell figyelembe vennünk.
A számtani, illetve mértani átlagok használatának kérdése gyakori hiba forrása. A
számtani átlag egyszerűen a hozamok átlagaként adódik, míg a mértani átlag figyelembe veszi
a folyamatos kamatos kamatozás (tőkésítés) hatását is. Amennyiben csak a következő év
hozamára (illetve rövidebb távra) kívánunk becslést adni a CAPM segítségével, akkor a
számtani átlag adja a helyes megközelítést. Abban az esetben azonban, amikor a CAPM
segítségével hosszabb távú várható hozamokat próbálunk meghatározni – és a
beruházáselemzésnél ez az általános – a mértani átlag reálisabb becslést ad. A két
megközelítés adta különbség jelentős is lehet, és a mértani átlag általában alacsonyabb
prémiumbecslést eredményez, mint a számtani.
IV.3.1. A releváns befektetői kockázat és a béta

Most térjünk át a releváns kockázat kérdésére! Az előzőekben beláttuk, hogy a
befektetők, azaz a projekttulajdonosok, részvényesek alternatív befektetetési lehetőségeinek
körét meg tudjuk ragadni a kockázatmentes befektetés és a piaci portfólió kombinációjaként.
Ezek után már csak az a kérdés, hogy valóban élnek-e e befektetetési paletta adta
diverzifikációs lehetőséggel, azaz ténylegesen is a piaci portfóliónak megfelelő portfóliót
tartják-e.
IV.3.1.1 Piaci portfóliót tartó befektetők esete
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Kezdjük az egyszerűbb, és az eddigiek alapján kézenfekvőbbnek tűnő változattal: amikor
a befektetők ténylegesen is a piaci portfóliót tartják, azaz maximálisan diverzifikálnak. Ebben
az esetben releváns kockázatuk megragadására kellő megalapozottsággal használhatjuk a
CAPM béta paraméterét.
Ebben az esetben tehát egy projekt tulajdonosa számára jelentkező releváns kockázata a
projekt piaci portfólióra vonatkozó bétájával lesz jellemezhető, pontosabban ezt a kockázatot
a béta és a piaci portfólió szórásának szorzata adja:
β projekt σ ( rM )

(38.)

Az előzőek alapján a piaci portfólió megragadására, paramétereinek meghatározására
kész módszertannal rendelkezünk, úgy tűnhet tehát, hogy könnyű dolgunk van. Ez azonban
csak részben van így, újra alaposan át kell gondolnunk a helyzetet.
Tudjuk, hogy a projekt várható pénzáramlásainak meghatározásakor tisztán saját tőkéből
való megvalósításból indultunk ki (Miller-Modigliani tételek alapján), majd minden adó utáni
pénzáramlásokat számítottunk. Valójában tehát nem a projekt részvényesek felé jelentkező
pénzáramlásaiból indultunk ki, hanem magának az üzleti tevékenységnek az adózás utáni
pénzáramlásaiból. Ez összecseng a piaci portfólió meghatározásakor követett logikával,
hiszen végül ott is üzleti tevékenységekről – nem pedig részvényhozamokról – beszéltünk. A
fenti releváns kockázatot leíró összefüggést tehát helyesebb az alábbi értelmezés szerint
felírni:
βüzleti tevékenység σ ( rM G ,E / D )

(39.)

IV.3.1.2 Üzleti tevékenység bétája

Egy-egy üzleti tevékenység bétájának meghatározási módszere szorosan összefügg a
részvénybéták meghatározási módszereivel. Egy-egy üzleti tevékenység bétáját úgy
definiálhatjuk ugyanis, mint az adott üzleti tevékenységet végző vállalat tőkeáttétellel
korrigált részvénybétáját.
A tőkeáttétellel korrigált részvénybéták meghatározásához emlékeznünk kell arra, hogy
egy adott részvény bétája a részvény hozamai és a piaci portfólió hozamai közötti regressziós
(karakterisztikus) egyenes meredeksége. Egy egyszerű statisztikai mérésről van tehát szó,
ahol az egyik valószínűségi változó a globális részvényindex tőkeáttétellel korrigált hozama
(rM,G,E/D), míg a másik az adott i részvény szintén tőkeáttétellel korrigált hozama (ri,G,E/D).
(Természetesesen mind a kettő közös valutában, pl. $-ban kifejezve.)
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riE / D
1

βi

εi

rM G ,E / D
22. ábra: Karakterisztikus egyenes

(Tudjuk azt is, hogy a CAPM valójában jövőbeli várakozások között fogalmaz meg
összefüggést, de – jobb híján – múltbeli adatokra támaszkodva határozzuk meg a bétaértékeket, feltételezve, hogy az értékpapírok bétái időben stabilak, azaz hozzávetőleg akkorák
lesznek a jövőben, mint voltak a múltban.)
A vázolt statisztikai mérés legfontosabb gyakorlati kérdései a következők:
•

Milyen hosszú múltbeli periódus adatait vizsgáljuk?

•

Milyen hosszú intervallumok hozamait vessük össze?

A becslési periódus hossza általában 5 év (Value Line, Standard and Poor’s), ritkábban 2
év (Bloomberg). Az ezzel kapcsolatos megfontolások igen egyszerűek: több év, több adat; de
több év, több esetleges változás a cég életében (kockázatosságában).14
A hozamintervallum kiválasztásánál mérlegelnünk kell. Ha rövid (pl. napi) időszakot
tekintünk, akkor több adat áll rendelkezésünkre; viszont egyre gyakoribb, hogy nincs
kereskedés, ami torzítja becslésünket (stabilabbnak látszik a részvény, mint amilyen
valójában). A legelterjedtebb a havi adatok használata.
(Megjegyezzük, hogy az ilyen elemzések talán legfáradságosabb része a tőzsdei adatok
elemzésekre való „felkészítése”. Több kisebb-nagyobb transzformáció végrehajtása is
indokolt lehet.15 Megemlítjük továbbá, hogy néhány béta-elemző cég – az átlaghoz való
visszatérés hajlamának jelensége miatt – korrigálni szokta számított béta-értékét az 1 felé.16)
14

A túl távoli múltba való visszanyúlás tehát tovább gyengíti az amúgy is aggályos „ugyanolyan lesz a jövőben,
mint volt a múltban” elvet, mivel az egyre „régebbi vállalat” egyre inkább különbözhet a „jövőbeli vállalattól”.
15
Elsőként a címletmegosztások okozta torzításokat kell kiszűrnünk. Előfordul ugyanis, hogy a részvények
címleteit „lefelezik”, esetleg „leharmadolják”, „lenegyedelik”. Mindezt azért szokás tenni, hogy az időközben
kialakult magasabb részvényárfolyamok ne zavarják a kisebb összegekkel való kereskedést. Egy-egy
címletfelosztás természetesen hirtelen „árfolyameséssel” jár együtt (ez a cél), de ez természetesen nem azt
jelenti, hogy a vállalat értéke változott volna. Éppen ezért, ezeket az árfolyam-ugrásokat egyszerűen ki kell
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A fentiekben egy részvény mögött meghúzódó tevékenység bétáját mértük meg. Ez azon
ritka esetben lehet hasznos, ha egy tiszta profilú vállalat részvényén keresztül egy „pont
olyan” üzleti tevékenységet takaró projekt tőke alternatíva költségének meghatározása a
feladat. Az ilyen esetek azonban valóban ritkák.
Az általános megoldás iparági bétákból indul ki. A módszer lényege, hogy a részvényeket
100-300 iparág szerint csoportosítjuk, majd az iparágak szerinti átlagos – természetesen
tőkeáttétellel korrigált – hozamadatokból iparági bétákat számolunk. Mivel egy-egy iparág
bétáját igen sok (általában százas nagyságrendű) iparági vállalat részvényadataiból
számíthatjuk, így feltételezhető, hogy a nem iparágra jellemző hatások „kiátlagolódnak”, és
végül az iparágat hűen jellemző mutatót kapunk.
Az iparági béták birtokában az üzleti tevékenységek bétáinak meghatározása már igen
egyszerű: az egyik iparághoz soroljuk projektünk üzleti tevékenységét, esetleg néhány iparág
súlyozott adatát használjuk.
Az imént vázolt módszerrel elkészített iparági táblázat – így mellékelt táblázatunk –
használata azért lehet igen praktikus, mert eleve tőkeáttétellel korrigált adataival megkíméli
az elemzőt a tőkeáttétellel való számításoktól, ami a különböző vállalatok, számviteli és
adórendszerek miatt igen komoly szakértelmet igényelne.
Az iparági világ-béták meghatározásához a következő eljárást alkalmaztuk:
1. Az számításához a Dow Jones világindexet használtuk, amely a 12. táblázatban
szereplő 34 országra terjed ki:

„korrigálni” az árfolyamváltozások közül. Kicsit hasonló jelenség játszódik le osztalékfizetés esetén is. Ekkor
(pontosabban 10 nappal az osztalékfizetés napja előtt, amikor utoljára kereskednek osztalékkal együtt a
részvénnyel), az osztalék árfolyamhoz viszonyított százalékos mértékének megfelelően esnek a
részvényárfolyamok (legalábbis ez a hatás is megjelenik az árfolyam változásában). Magyarországon eddig
jellemzően december végén volt az osztalékfizetés, míg mostanában május és szeptember között szokásos.
Amennyiben USD-ben kifejezett mutatóhoz viszonyítjuk részvényünk hozamait, akkor természetesen az egyes
időszakokra vonatkozó USD/Ft árfolyamoknak megfelelően át kell számolnunk az árfolyamokat, illetve
hozamokat.Végül, amennyiben az adott vállalatnak a vizsgált időszak alatt jelentősen változott a tőkeszerkezete,
akkor ezzel is korrigálnunk kell. Legjobb ilyenkor minden értéket 100%-os saját tőkére átszámolnunk, és az így
nyert bétát visszaszámolni a tőkeáttétellel.
16
A Bloomberg korrekciós módszere pl. a következő: Módosított béta = 0,67*Regressziós béta + 0,33*1
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12. táblázat: Dow Jones világ-indexben szereplő országok és azok súlyai
Forrás: Guide to the Dow Jones Global Indexes, 2002, June

Piaci kapitalizáció
(USD)
Aggregált Világ (W1)
18,359,156,677,590
USA (US) (Dev)
10,028,111,491,655
Egyesült Királyság (BG) (Dev) 1,804,095,857,207
Japán (JP) (Dev)
1,765,212,947,847
Franciao. (FR) (Dev)
655,246,655,910
Svájc (CH) (Dev)
486,410,845,204
Kanada (CA) (Dev)
482,196,058,447
Németo. (DE) (Dev)
446,041,390,192
Hollandia (NL) (Dev)
360,913,415,913
Ausztrália (AU) (Dev)
359,701,060,131
Olaszország (IT) (Dev)
278,594,881,497
Spanyolo. (ES) (Dev)
254,535,631,651
Taiwan (TW) (Eme)
209,354,442,155
Svédország (SE) (Dev)
156,411,192,406
Dél-Korea (KR) (Eme)
150,705,884,619
Hong Kong (HK) (Dev)
144,356,612,355
Finno. (FI) (Dev)
109,095,627,784
Dél Afrika Közt. (ZA) (Eme)
84,073,415,344
Malájzia (MY) (Eme)
71,792,320,643
Mexikó (MX) (Eme)
70,673,441,112
Brazília (BR) (Eme)
63,521,888,363
Szingapúr (SG) (Dev)
61,273,463,161
Írország (IE) (Dev)
54,227,081,875
Belgium (BE) (Dev)
53,824,574,033
Dánia (DK) (Dev)
45,447,458,022
Görögo. (GR) (Dev)
30,969,774,404
Norvégia (NO) (Dev)
27,140,368,611
Portugália (PT) (Dev)
24,152,649,110
Chile (CL) (Eme)
23,231,677,436
Thaiföld (TH) (Eme)
17,544,146,722
Új-Zéland (NZ) (Eme)
12,928,435,327
Ausztria (AT) (Dev)
10,565,088,729
Indonézia (ID) (Eme)
9,826,375,485
Fülöp-szigetek (PH) (Eme)
5,614,918,107
Venezuela (VE) (Eme)
1,365,606,133
Ország

Súly (%)
100
54,6219
9,8267
9,6149
3,569
2,6494
2,6265
2,4295
1,9658
1,9592
1,5175
1,3864
1,1403
0,852
0,8209
0,7863
0,5942
0,4579
0,391
0,3849
0,346
0,3337
0,2954
0,2932
0,2475
0,1687
0,1478
0,1316
0,1265
0,0956
0,0704
0,0575
0,0535
0,0306
0,0074

Csoport
USA
EU
EU
EU
EU
USA
EU
EU
USA
EU
EU
Fejlődő
EU
Fejlődő
EU
EU
Fejlődő
Fejlődő
Fejlődő
Fejlődő
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
Fejlődő
Fejlődő
Fejlődő
Fejlődő
Fejlődő
Fejlődő
Fejlődő

Az aggregált index 10 alapvető gazdasági szektorra van osztva, amely 18 piaci
szektort takar. Ezek 51 iparági csoportra és további 89 al-iparágra vannak osztva. Az
indexet 1991. december 31-től jegyzik 100-as induló értékről. Az index a következő
összefüggésre épül:
n

Világ indext =

∑(p

it

i =1

⋅ qit )

n

Ct ⋅ ∑ ( pi 0 ⋅ qi 0 )
i =1
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⋅ Bázis Index érték

(40.)

ahol n az indexben lévő részvények száma, pi0 az i részvény záró értéke a bázis
időpontban (1991. december 31.), qi0 az i vállalat részvényeinek száma a bázis
időpontban (1991. december 31.), pit az i részvény árfolyama t időpontban, qit az i
vállalat részvényeinek száma t időpontban, és Ct korrekciós faktor a bázisidőponti
kapitalizációhoz.
Az index számításakor az árfolyamot korrigálják a részvények árfolyamváltozásának
nem valós közgazdasági okokra visszavezethető részeinek kiszűrésével: az
osztalékfizetéssel, a címletmegosztással illetve címletösszevonással, a kereszt
tulajdonlással (keiritsu-k), a más típusú értékpapírok újabb kibocsátásával stb. Az
index az osztalékokat újra befektetve veszi alapul.
2. Az iparágakra bontott index összetevőinek, kapitalizációjával súlyozott összegeként a
világ indexet kapjuk. Az index fejlődő és fejlett ország felosztást mutat, amelyek
tartalmaznak európai, ázsiai és amerikai országokat. 10 alapvető iparágat különböztet
meg amelyeket tovább részletez. Az index teljes kapitalizációja 18.359.156.677.590
USD, amelyből az alapvető iparágak a következő súllyal részesednek:
13. táblázat: A Dow Jones világ-index 10 alapvető gazdasági szektora és azok súlya
Forrás: Guide to the Dow Jones Global Indexes, 2002, June
Iparágak
Világ
Alapanyagok [ BSC ]
Fogyasztói termék Cyclical [ CYC ]
Fogyasztói termék Noncyclical [ NCY ]
Energia [ ENE ]
Pénzügy [ FIN ]
Egészségügy [ HCR ]
Ipar [ IDU ]
Technológia [ TEC ]
Távközlés [ TLS ]
Közművek [ UTI ]

100
4,4593
14,6222
8,2511
6,8307
23,8325
10,9091
11,337
11,1608
5,0492
3,5476

3. Az egyes iparágak 5 éves havi záró értékéből folyamatos kamatozással számított
hozamadatainak szórását (σ(ri)) korrigáltuk az átlagos tőkeáttétellel (D/E). A
tőkeáttételi adatok Ashwarth Damodaran (New York University, Stern School of
Business) adatbázisából származnak, amely a fejlődő országok tekintetében 309,
Európára nézve 358 míg az Egyesült Államok tekintetében 100 iparági szegmenst
különböztet meg. Az iparági tőkeáttételeket az egyes régiók súlyának megfelelően
aggregáltuk.
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σ (ri ) E =
D

1
D
1+
E

σ (ri )

(41.)

4. Az üzleti folyamatok bétáit (βi) az aggregált piaci protfolió hozam szórás (σ(rM)) és az
iparági átlagos hozam szórások (σ(ri)) hányadosának valamint az egyes iparágak
hozamainak a világ aggregált hozamához mért korrelációs együtthatóinak (kiM)
szorzataként származtattuk.

βi

E

D

= kiM

σ (ri )
σ (rM )

(42.)

Megjegyezzük, hogy a téma szakkönyvirodalmának egyik legjelesebb képviselője
Damodaran számítási ajánlása csak részben korrekt, pontosabban közelítésének relevanciája
erősen megkérdőjelezhető. Ő ugyanis, amikor üzleti tevékenység bétákat határoz meg – igaz
ezekre iparági tőkeáttétellel korrigált bétákként hivatkozik – a piaci portfólió (ami esetében az
S&P500 amerikai részvényindex) tőkeáttételével nem korrigál. Ebből fakad, hogy nála az
üzleti tevékenység béták súlyozott átlag jóval egy alatt van (0,7 körüli). A javasolt új modell,
módszer ezt a hibaforrást is kiküszöböli.

IV.3.1.3 Üzleti tevékenység totál-bétája

A korábbiak értelmében a béta kifejezhető a következő módon is:
βi = ki , M G ,E / D

σ (riE / D )
σ (rM G ,E / D )

(43.)

Némi átalakítással észrevehetjük, hogy valaminek a teljes kockázata szintén kifejezhető a
piaci portfólió szórásának függvényeként:
σ (riE / D ) =

βi
ki , M G , E / D

σ (rM G ,E / D ) = βi ,total σ (rM G ,E / D )

(44.)

ahol βi,total-t totál- (vagy teljes) bétának nevezzük.
A totál-béták jelentése igen szemléletes: megmutatja, hogy mekkora a releváns kockázat
diverzifikálás nélkül, azaz mekkora a teljes kockázat bétával és a piaci portfólió hozam
szórásával kifejezve. Másként fogalmazva, azt adjuk így meg, hogy valamit egyedüliként
tartva az átlagos piaci kockázat hányszorosát kell elviselnünk.
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E megközelítés előnye, hogy az alternatív befektetési lehetőségek körének tőkepiaci
egyenessel történő modellezését megtarthatjuk, és az elégtelen diverzifikáltság kérdését a
CAPM-en belül kezelhetjük.
Arra az esetre, ha valamely iparág specifikus kockázatát kell – valamilyen okból –
diverzifikálatlanul elviselni (pl. az adott iparágat érintő vásárlói szokások, technológiák
változásának következményeit, az iparágra vonatkozó jogszabályok, adózási előírások
változásait, stb.), jól használhatjuk az iparágakra vonatkozó totál-bétákat.
Amennyiben egy vállalatot kell diverzifikálatlanul tartanunk, így például az egyes
versenytársak reagálásaiból, váratlan húzásaiból, meg-megjelenő újdonságaiból fakadó
kockázatot teljes egészében elviselnünk, akkor részvényekre vonatkozó totál-bétákkal
számolhatunk tőke alternatíva költséget.
Általánosságban mondhatjuk el, hogy amennyiben ismert a vállalt kockázat (hozam
szórása), akkor a tőke alternatíva költségének meghatározásakor azt célszerű a piaci portfólió
hozamának szórása arányában, azaz bétaként megadnunk, majd ezután a szokványos elemzési
utat követnünk.
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V. RELEVÁNS PÉNZÁRAMLÁSOK MEGHATÁROZÁSÁNAK SPECIÁLIS
KÉRDÉSEI MAGYARORSZÁGON
Ebben a fejezetben az NPV-alapú vállalati gazdasági elemzések alapját képező E(Fn)
várható pénzáramlások meghatározásának magyarországi sajátosságaival foglalkozunk.
Bár a pénzáramlás-becslés általános szabályaival a dolgozatban nem foglalkozunk
(ezekről részletesen ír pl. Andor, 2003b, Brealy és Myers, 1996, Damodaran, 1997), annyit
azért ki kell emelni, hogy óvakodni kell a tőke alternatíva költségének (a kockázatnak) és a
várható pénzáramlások meghatározásának összemosásáról. A kockázat „szimmetrikus
fogalom”, azaz pozitív és negatív irányú kilengések is lehetségesek. A várható pénzáramlások
pedig várható értékek, az ingadozás „közepén” helyezkednek el. A várható pénzáramlások
becslése és a kockázat figyelembevétele részben elválik a gazdasági elemzések során, hiszen a
kockázatosság kezelésének a „helye” a tőke alternatíva költség meghatározása. A várható
pénzáramlások becslésénél csupán arra kell ügyelnünk, hogy amennyiben kockázatot
érzékelünk, akkor valóban annak várható értéke szerint adjuk meg a várható pénzáramlást.
Ebből fakadóan egy ország egyedi helyzete leginkább a pénzáramlás-becsléseknél, és nem a
tőke alternatíva költség meghatározásánál jelentkezik.

V.1. Reálértelmű pénzáramlás-becslés értékcsökkenési leírás korrekciója
A pénzáramlások megadásánál, mivel jövőbeli pénzáramlásokról van szó, folyamatosan
felmerül az infláció figyelembevételének kérdése, különösen számottevő inflációjú
országokban. Az infláció figyelembevételekor alapszabály, hogy ezt egyeztetni kell a tőke
alternatíva költség értelmezésével.
Az előző fejezetben vázolt tőke alternatíva költség meghatározási módszer reálértelmű
tőke alternatíva költséget ad meg. Az ehhez illeszkedő pénzáramlás-becslés tehát változatlan
árakkal kell, hogy kalkuláljon. A megközelítés követésének sok előnye mellett problémát
okozhat azonban az esetleges relatív árváltozási arányok kezelése. Ilyenkor kénytelenek
vagyunk korrigálni (pozitív vagy negatív irányba) a pénzáramlás-becslés egyes részleteit.
Magyarország esetén nem csupán néhány jelenleg még nem tisztán piaci árazódású
termék relatív árának jelentős átrendeződésére számíthatunk (pl. energiahordozó árak), így
nemcsak ezzel kell korrigálnunk, hanem az értékcsökkenési leírási rend nominál
értelmezésének hatása is igen lényeges.
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Valójában ez az egyetlen olyan részlet, ahol egy-egy ország inflációs rátája jelentősebben
átalakítja a vállalati gazdasági elemzések pénzáramlás-becslését. Nemzetközi viszonylatban is
általános számviteli, adózási elv, hogy az értékcsökkenési leírások kulcs-rendszerei nominális
értelemben adják meg az egyes években elszámolható, elszámolandó összegeket. Inflációs
környezetben ez nyilván hátrányos, hiszen az elszámolható összeg reálértékben kisebb lesz
mint nominálisan értelmezve. Szerényebb inflációk esetén ez a hatás nem olyan jelentős,
hiszen pl. 3% éves infláció esetén ez az ötödik évben 1/1,035=0,86, azaz mintegy 14%-os
„leértékelődés”. Ha azonban az inflációs ráta 10%, akkor ugyanez az érték már 1/1,15=0,62,
azaz 38% „leértékelődés”. A reálértelmű pénzáramlás-becslésnél tehát az egyes években
elszámolható értékcsökkenési leírásokat a fentiek szerint korrigálnunk kell a várható inflációs
rátáknak megfelelően.

V.2. Minden adó utáni pénzáramlás-becslés hatása a magyarországi
vállalati gazdasági elemzéseknél
Pénzáramlás-becslési alapelv, hogy mindig adózás utáni pénzáramlásokat vegyünk
figyelembe, de legalábbis mindig egyeztetnünk kell az adózás utáni értelmezést a tőke
alternatíva költség adózás utáni értelmezésével (pl. Brealey és Myers, 1996, Damodaran,
1997, stb.). Mivel a korábban bemutatott tőke alternatíva költség meghatározási logika
globális részvénypiaci index felhasználására épült, így át kell gondolni ezek adózási
értelmezését.
Mindenekelőtt le kell szögezni, hogy a magyarországi vállalatokból származó jövedelmek
összes adóterhe (társasági nyereségadó, helyi és egyéb központi adók, személyi
jövedelemadó), pontosabban az ezek alapján számítható effektív adókulcs nem tér el
jelentősebben a globális tőkepiacot adó országokban effektív adókulcsaitól, és ez általában is
érvényes ezekre az országokra (Vértes, 2000). Ettől eltekintve azonban az egyes országok
adórendszerei lényeges eltérést mutatnak.
A fentiekből adódóan a tőzsdeindexek adózás utáni értelmezése jelentősen eltérő lehet.
Azokban az országokban, ahol a részvényhozamok utáni személyi jövedelemadó nulla – ezzel
szemben a vállalati adók jelentősek – (ilyen pl. az USA), a tőzsdeindexek lényegében minden
adó utáni értéknövekedést mutatnak. (Ugyanez a helyzet – bár más okból – a kockázatmentes
hozamokkal is.) Bár el kell ismerni, hogy a különböző országok tőzsdei adatait összemosó
globális tőzsdeindexek tartalmaznak némi adózási hibát, hiszen némely országban még
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jelentősebb adó terheli a tőzsdei eredményeket, mégis a már minden adó utáni helyzet olyan
túlsúlyban van, hogy tekinthetjük ezeket az értékeket minden adó utániaknak.
Magyarországon viszont a vállalati adók (társasági nyereségadó és egyéb – pl. helyi –
adók) nemzetközi viszonylatban igen alacsonyak, ezzel szemben az osztalékfizetés után
fizetendő forrásadó jelentős. A magyarországi pénzáramlás-becslésnél tehát nem elkerülhető,
hogy az osztalékot súlytó személyi jövedelemadót is figyelembe vegyük. Itt azonban
kihasználható a dolgozat elején már említett osztalék-közömbösségi feltételezés. Ennek
felhasználásával ugyanis a minden adó utáni pénzáramlások becslésének szabálya
leegyszerűsödik arra, hogy az adózás előtti pénzáramlásokat mind a társasági, mind a
személyi jövedelemadó-kulcsnak megfelelően csökkentjük17 18, azaz (Andor és Tóth, 2003):
(45.)

E ( Fn ) adózás után = E ( Fn ) adózás előtt (1 − tc )(1 − t p )

ahol tc a társasági nyereségadó, míg tp a személyi jövedelemadó (az osztalékra
vonatkozó).

V.3. Pénzáramlás-becslések devizaátváltásának kérdései
A dolgozat során taglalt elméleti és módszertani keret a tőke alternatíva költségének
meghatározásakor

deviza-független

megközelítést

takart.

A

várható

pénzáramlások

megadásánál – talán meglepő módon – jelentős részben szintén deviza-független
megközelítésről volt szó, hiszen amennyiben – a fenti korrekciókkal – reálértékben megadott
pénzáramlásokat deviza-független tőke alternatíva költséggel diszkontáljuk, akkor ugyan a
választott devizában kapjuk meg az NPV értékét, ám ennek nullánál nagyobb vagy kisebb
voltára – ami az igazán lényeges kérdés – a devizaválasztás nincs hatással.
Mindettől függetlenül a különböző devizák közötti egyensúlyi kapcsolatok felhasználása
legtöbbször nem elkerülhető. Ennek megfelelően a dolgozat végén ezekre is kitérünk, számos
kapcsolódó hibás megközelítés kiemelésével.

17

A közvetett adók közül a legjelentősebbel, az általános forgalmi adóval, nem szoktunk számolni. Pontosabban,
a pénzáramlások meghatározásánál áfa nélküli (nettó) értelemben kalkulálunk minden kiadást és bevételt is.
18
Az esetleges jövedéki és a fogyasztási adót a pénz-áramlások meghatározásakor költségként fogjuk fel.
Hasonlóképpen járunk el az ún. egyéb központosított adók esetén is (munkaadói járulékok, rehabilitációs
hozzájárulás, szakképzési hozzájárulás, turisztikai hozzájárulás, kulturális járadék, játékadó, környezetvédelmi
járulék stb.). Végül ugyanezt szokás tenni a helyi adókkal is. (pl. helyi iparűzési adó). Általános elv, hogy azokat
az adójellegű kiadásokat, amelyek nem az adózás előtti eredményhez kötődnek, a pénzáramlások
meghatározásakor „egyszerű költség-ként” vesszük figyelembe, „durvább” gazdasági elemzéseknél esetleg
egyáltalán nem, hiszen rendszerint nem túlságosan jelentős mértékű adóterhekről van ezeknél szó. (Andor és
Tóth, 2003)
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V.3.1.

Elméleti alapok19

A vásárlóerő-paritás elmélete azt állítja, hogy két ország valutája közötti átváltási
árfolyam egyenlő a két ország árszínvonalának arányával. Egy ország valutájának hazai
vásárlóereje ugyanis tükröződik az ország árszínvonalában, a termékek és szolgáltatások
referencia-kosarának pénzárában. A vásárlóerő-paritás (PPP, purchasing power parity)
elmélet ezért azt jelzi előre, hogy egy valuta hazai vásárlóerejének süllyedése (azaz a hazai
árszínvonal növekedése) a devizapiacon a valuta arányos leértékelődésével társul. A PPPelmélet képlettel kifejezve a következő:
P$ = R$ / Ft PFt

(46.)

ahol P$ az USA-ban értékesített referencia árukosár dollárára, PFt ugyanannak a kosárnak a
forintára és R$/Ft a dollár-forint árfolyam. (Feltételezve, hogy egyetlen kosár pontosan méri a
pénz vásárlóerejét mindkét országban.)
A vásárlóerő paritás eddig bemutatott formáját abszolút vásárlóerő paritásnak szokás
nevezni, de beszélhetünk a relatív formájáról is. Ekkor a fenti összefüggést változásokkal
értelmezzük. Az alábbiak szerint levezethető, hogy ilyenkor azt állíthatjuk, hogy a 0 és 1
időpontok között az országokban fellépő árszínvonal-emelkedés (1+rinf) aránya megegyezik a
két ország valutáinak 0 és 1 időpontbeli átváltási árfolyamainak arányával:
E ( P$,1 )
P$,0

=

E ( R$ / Ft,1 ) E ( PFt,1 )
R$ / Ft,0

E (1 + rinf $ ) =

PFt,0

E ( R$ / Ft,1 )
R$ / Ft,0

E (1 + rinf Ft )

(47.)

E (1 + rinf $ ) E ( R$ / Ft,1 )
=
E (1 + rinf Ft )
R$ / Ft,0

ahol E(rinf) a 0 és 1 időpont közötti várható inflációs rátát jelenti.
Azaz a nemzeti árszínvonalak százalékos változásának (azaz az inflációknak) az aránya
bármely időszakban közelítően egyenlő devizaárfolyamok százalékos változásának arányával.
A következő általános összefüggés várható reálkamatok egyensúlyának feltételezése. Ez
arra épít, hogy amennyiben valahol magasabb reálkamatok alakulnak ki, a magánszemélyek
és a vállalatok meglehetős ügyességgel kezdik áramoltatni tőkéjüket az ilyen országok felé.
Egy ilyen helyzetet nyilván nem nagyon lehet hosszabb távon fenntartani, és ki kell, hogy
alakuljon az alábbi egyensúly:
19

Az alfejezet forrása Andor, 2003b
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E (rreál $ ) = E (rreálFt )

(48.)

Amennyiben elfogadjuk a várható reálkamatok egyezőségét, akkor a nominál, reál és
inflációs ráták közötti összefüggést megadó Fisher-egyenlet nemzetközi változatát kapjuk
meg:
1 + rnom$ E (1 + rinf $ )
=
1 + rnomFt E (1 + rinf Ft )

(49.)

Ezt az egyensúlyi összefüggést nemzetközi Fisher-hatásnak nevezik.
Feltételezve, hogy a határidős és az azonnali devizaárfolyamok közötti eltérést a
devizaárfolyam időközbeni várt változása okozza, a következő egyensúlyi képlethez jutunk:
E ( R$ / Ft,1 )
R$ / Ft,0

=

R$ / Ft,1
R$ / Ft,0

(50.)

ahol R$/Ft,1 a dollár-forint árfolyam határidős (forward) változata. Ezt az összefüggést
nevezzük forward-paritásnak.
Az előzőek összegzésével jutunk el a fedezett, illetve fedezetlen kamatparitás
összefüggéséhez:
1 + rnom$ E ( R$ / Ft,1 ) R$ / Ft,1
=
=
1 + rnomFt
R$ / Ft,0
R$ / Ft,0

V.3.2.

(51.)

Általánosan használatos módszertanok kritikái és a javasolt módszertan

Számos módszertani útmutató szakmű (pl. Krugman és Obstfeld, 2003) – némileg
hasonlóan a tőke alternatíva költség becslésénél az ország-kockázat „belekeveréséhez” –
abból indul ki, hogy a befektetők nem közömbösek a különböző devizákat illetően.
Feltételezik ezután, hogy ennek megfelelően némely devizáért devizaprémiumot várnak el.
Ennek következményeként a fenti nemzetközi Fisher-összefüggést a következőre változtatják:
1 + rnom$ + CPFt / $ E ( R$ / Ft,1 )
=
1 + rnomFt
R$ / Ft,0

(52.)

Ez az ún. preferált deviza-elmélet. Eszerint tehát egy ország nominális kamatlába nem
csak a két ország devizájának átváltási rátájának változásától, hanem a két ország valutájának
tartásával kapcsolatos befektetői preferenciakülönbségekből is fakad:
E (rreál $ ) = E (rreálFt ) − CRFt / $
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(53.)

A preferált deviza-elmélet nem önmagában hibás, hanem vállalati pénzügyi
alkalmazásakor olyan esetekben – ami az általános eset – ha globális portfóliót tartó
befektetőkről van szó. Esetükben ugyanis – mint erről már szóltunk korábban – éppen a
globális protfóliótartásnak része a különféle valutákból összeállított kosár tartása is, így
számukra az egyik valuta nem preferáltabb a másikkal szemben.
A másik hibalehetőségre Barabás (1996) hívja fel a figyelmet. Némileg más célzatú
tanulmányában részletesen elemzi a lebegő és csúszó leértékeléses árfolyamrendszereknél
érvényes deviza-paritási összefüggéseket. Megállapítja, hogy Magyarországon mind a két
árfolyamrendszerben hosszabb távon lényegében fennálltak az összefüggések (igaz ő csak a
kamatparitásra koncentrált). Barabás munkája is felhívja a figyelmet arra, hogy a vállalati
gazdasági elemzésekbe felesleges, sőt sok esetben kifejezetten hibás, a gazdaságpolitikai
eszközök esetleges hatásának belekeverése.
A helyes megoldás – a dolgozatban vázolt gazdasági elemzési módszertan környezetében
– az, hogy a fenti négy alapvető devizaegyensúlyi összefüggést, azaz a
P$ = R$ / Ft PFt

(54.)

E (1 + rinf $ ) E ( R$ / Ft,1 )
=
E (1 + rinf Ft )
R$ / Ft,0

(55.)

1 + rnom$ E (1 + rinf $ )
=
1 + rnomFt E (1 + rinf Ft )
E ( R$ / Ft,1 )
R$ / Ft,0

=

(56.)

R$ / Ft,1
R$ / Ft,0

(57.)

kell felhasználni a pénzáramlás-becsléseknél szükséges jelenbeli vagy jövőbeli pénzösszegek
deviza-átváltásaihoz, illetve infláció-becsléséhez. (A várható reálkamatok egyensúlyi
feltételezését egyébként – ha közvetve is – a tőke alternatíva költség becslési módszertanánál
használtuk fel.)

V.4. Pénzáramlások meghatározása Magyarországon – konklúzió
Amennyire a tőke alternatíva költségének meghatározása során éppen azt a meglepő
eredményt találtuk, hogy ez lényegében ország-független, vagy legalábbis azzá alakítható,
addig a pénzáramlás-becsléseknél már több helyen is lényeges eltéréseket találtunk.
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Az eltérések két fő forrásból fakadtak: infláció és adózás. Az infláció szerepe az
értékcsökkenési leírások számviteli-adózási rendjével kapcsolatosan jelentkeztek. Az adózási
eltérések pedig a tőke alternatíva költségének és a pénzáramlások adózási szempontból
szükséges harmonizálása kapcsán. A fejezetben több ismert megközelítést hibáira is felhívtuk
a figyelmet.
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VI. ÖSSZEFOGLALÁS, TÉZISEK
Az értekezés a vállalati gazdasági elemzések Magyarországra vonatkozó speciális
kérdéseivel foglalkozik. A vállalati gazdasági elemzések főbb lépésein végighaladva vizsgálja
meg, hogy van-e eltérés a fejlett országok vállalati gazdasági elemzéseire kidolgozott
szakirodalmi módszerektől, és ha van, akkor milyen megoldások, változtatások vonatkoznak
Magyarországra.
Mivel Magyarország és a viszonyítási alapként szolgáló fejlett országok gazdasági
berendezkedése is tőkés piacgazdaság, így a gazdasági elemzések alapkeretének
összevetésekor a piacgazdaságok főbb eltéréseire kellett koncentrálni.
A dolgozat a kiindulását vázoló első fejezetében rögzíti, hogy a közgazdasági
racionalitásra épülő vállalati gazdasági elemzéseket veszi alapul – közben nem vitatva a
vállalati döntéshozatal heurisztikus voltát. Ennek megfelelően a későbbiekben arra az
előfeltételezésre épít, hogy a vállalati gazdasági elemzéseknek a közgazdasági környezetre
reagáló racionális változatát kell vázolni, a szintén kiindulásnak tekinthető tökéletes
tulajdonosi (részvényesi) érdekképviselet mellett.
A közgazdasági környezet vizsgálatát az értekezés a tőkepiaci árazódás vizsgálatával
kezdi, hiszen a vállalati értékteremtést a tőkepiaci árazódás közvetíti a tulajdonosok felé. A
tőkepiaci árazódás és a vállalati pénzügyi elemzések önmagukban hatalmas szakterületei
között kevés a tudományosan levezetett kapcsolódás, legalábbis a releváns racionális vállalati
gazdasági elemzésekkel kapcsolatosan. Ezt a hiányt részben pótolva a fejezet végén az első
tézis is megfogalmazásra kerül:
Fejlett tőkepiaci környezetben egy vállalti gazdasági döntés hatása hosszabb – egy
éves – távon a közgazdasági racionalitás, azaz az NPV-szabály alapján épül be az
érintett vállalat részvény-árfolyamába.

Az első tézis kijelölte úton haladva azt kellett megvizsgálni, hogy a tézis megállapítása
mennyiben lehet érvényes Magyarországra. Ehhez a magyar tőkepiac árazási hatékonyságát
kellett megvizsgálni az előző fejezetben levezetett módon a vállalati gazdasági elemzések
szempontjából

lényeges

előrejelezhetőség

és

eseménybeépülés

szempontjából.

A

megállapítások tézisként való megfogalmazása a következő:
A magyar értékpapírpiac igazolhatóan eléri a Fama (1991) fokozatai szerinti gyenge
és félerős fokozatot, így az NPV alapkeret a Magyarországi vállalati gazdasági
elemzésekre is érvényes kell, hogy legyen.
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Ezt követően a

disszertáció

az NPV-alapkeret

magyarországi

alkalmazásának

módszertanát tekintete át a két fő elemzési lépés – a tőke alternatíva költségének
meghatározása és a pénzáramlások becslése – vizsgálatán keresztül.
A tőke alternatíva költségének meghatározásához a magyarországi szegmentáltan
befektetők alternatív befektetési lehetőségeit kellett megvizsgálni. A dolgozat levezeti, hogy
valójában egyetlen globális tőke alternatíva költség meghatározás a releváns. Számos
alternatív megközelítést megvizsgál, azok hibáit elemzi. A fejezet eredménye az alábbi
tézisként foglalható össze:
A világ mintegy 50 országából – köztük Magyarországgal – álló globális tőkepiac
országai befektetőinek tőke alternatíva költsége függetlenül értékpapír-portfóliójuk
globálisan vagy szegmentáltan való diverzifikáltságától megragadható egyetlen, globális
részvény-index és ehhez kapcsolódó globális béta meghatározásain keresztül.

A zárófejezet a pénzáramlások meghatározásának Magyarországi sajátosságait tekinti át.
Következtetéseit az alábbi tézissel foglalhatjuk össze:
A Magyarországi vállalati gazdasági elemzések pénzáramlás-meghatározása jelentős
eltéréseket mutat a globális tőkepiac más országaitól, egyrészt nagyobb inflációs
környezete, másrészt eltérő adózási rendszere miatt.

-98-

VII.

IRODALOM

VII.1. BME Tőkepiaci Kutatócsoport
Jelen PhD értekezés a szerző, illetve a szerző társszerzőkkel írt több publikációjának,
tanulmányának átvételére is épül. (Ebből fakad a dolgozat többes szám első személyű
fogalmazása is.) Ezek – amik a dolgozatban külön jelölésre nem kerültek – fejezetenként a
következők:
II. fejezet:

[1]

Andor, György és Ormos, Mihály, 2003 Relationship of Market Efficiency and
Corporate Finance”, Working Paper, BUTE
III. fejezet:

[2]

Ormos, Mihály, 2002, Semi-strong Form of Market Efficiency in the Hungarian
Capital Markets, International Conference “An Enterprise Odyssey: Economics and
Business in the New Millennium” 2002, Graduate School of Economics and Business,
University of Zagreb, Zagreb, Croatia, 749-758

[3]

Andor, György, Ormos, Mihály, Szabó, Balázs, 2000, Gazdasági elemzések, in Kövesi
J. (szerk): Műszaki vezető. 10. fejezet, Verlag Dashöfer, Budapest

[4]

Baracskai, Zoltán, Ormos, Mihály, Velencei, Jolán, 2001, Managing Risk in
Investment Decision by Doctus Knowledge-Based System, Twelfth Annual
Entrepreneurial Finance and Business Ventures Research Conference at Syracuse
University School of Management in Syracuse, New York, pp. 1-14

[5]

Andor, György, Ormos, Mihály, Szabó, Balázs, 1999, Return Predictability in the
Hungarian Capital Market, Periodica Polytechnica, Humanities and Social Sciences,
Vol. 41, No. 1, 29-46

[6]

Andor, György, Ormos Mihály, Szabó, Balázs, 1999, Empirical Tests of Capital Asset
Pricing Model (CAPM) in the Hungarian Capital Market, Periodica Polytechnica,
Humanities and Social Sciences, Vol. 41, No. 1, 47-64

[7]

Ormos, Mihály, Szabó, Balázs, 1999, Hozamelőrejelezhetőlség a magyar tőkepiacon,
Gazdaság Vállalkozás Vezetés, Vol. 4., No 4., 76-88
-99-

[8]

Ormos, Mihály, Szabó, Balázs, 1999, Capital Asset Pricing Model (CAPM) empirikus
tesztelése a magyar tőkepiacon, Gazdaság Vállalkozás Vezetés, Vol. 4., No. 4., 88-99
IV. fejezet

[9]

Andor, György és Ormos, Mihály, 2003, Cost of Capital – a Global Approach”,
Working Paper, BUTE

[10]

Andor, György, Ormos, Mihály, Szabó, Balázs, 2003, Capital Asset Pricing Model
(CAPM) empirikus tesztelése a magyar tőkepiacon, in Kult, Krisztina. (szerk):
Vállalatértékelés – egyszerűen, megbízhatóan 3. fejezet, Fórum, Budapest, 2003.

[11]

Ormos, Mihály, 2001, Influences of Segmented Capital Markets on the Return of
Market Portfolio, Fourth Intl. Conference on Enterprise in Transition at University of
Split, Faculty of Economics, Split, 1175-1185

[12]

Ormos, Mihály, 2000, Choosing the Relevant Market Portfolio, MicroCAD’2000
ICSC, Miskolc, 203-209

[13]

Ormos, Mihály, 1999, Globális portfolió, Gyakorlat és Tudomány konferencia,
Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság, Budapest, 20-31

VII.2. Hivatkozások
[14]

Amihud, Yakov and Mendelson, Haim, 1980, Dealership Market: Market-Making
with Inventory, Journal of Financial Economics, Vol. 8, Issue 1, March, 31-53, in
Stoll, Hans R.: Microstructure: The Organization of Trading and Short Term Price
Behavior, Volume I., Edward Elgar Publishing Limited, UK, 1999 (ISBN 1 85898 749
0), 64-87

[15]

Andor, György, 1994, Beruházások elemzése számítógéppel, Budapesti Műszaki
Egyetem, Egyetemi Doktori Értekezés, Budapest

[16]

Andor, György, 2003a, Vállalkozásgazdaságtan alapjai, MBA oktatási segédanyag,
BME, Budapest

[17]

Andor, György, 2003b, Vállalati pénzügyek, MBA oktatási segédanyag, BME,
Budapest

-100-

[18]

Andor, György, Kertész, János, Zavadowski, Ádám, 2003, Return Perdictibility in the
Short Run, Working paper, BUTE.

[19]

Andor, György és Tóth, Tamás, 2003, Debt and Taxes, a General Form, Working
Paper, BUTE

[20]

Arrow, Kenneth J., 1982, Risk Perception in Psichology and Economics, Economic
Inquiry, Vol. 20, Jan., 1-9

[21]

Arthur, Brian W., 1994, Inductive Reasoning and Bounded Rationality (The El Farol
Problem), American Economic Review, Vol. 84, 406-419

[22]

Bachelier, Louis, 1900, trans. Boness, James: Theory of Speculation, in Cootner
(1964) pp. 17-78.

[23]

Bagehot, Walter (pseud. for Jack Treynor), 1971, The Only Game in Town, Financial
Analysts Journal, Vol. 27, Mar/Apr, 12-17.

[24]

Bak, P., Paczuski M., Shubik M., 1997, Price variations in a stock market with many
agents, Physica A, Vol. 246, 430-453

[25]

Ball, Ray and Brown, Philip, 1968, An Empirical Evaluation of Accounting Income
Numbers", Journal of Accounting Research, Vol. 6, 159-178., in Lo, Andrew W.:
Market Efficiency: Stock Market Behaviour in Theory and Practice Volume II.,
Edward Elgar Publishing Limited, UK, 1997 (ISBN 1 85898 161 1)

[26]

Ball, Ray, 1978, Anomalies in Relationships Between Securities' Yields and YieldSurrogates, Journal of Financial Economics, Vol. 6, 103-126. in Elroy Dimson and
Massoud Mussavian: A brief history of market efficiency, European Financial
Management, Volume 4, Number 1, March 1998, 91-193

[27]

Banz, Rolf W., 1981, The Relationship Between Return and Market Value of
Common Stocks, Journal of Financial Economics, Vol. 9, 3-18.in Lo, Andrew W.:
Market Efficiency: Stock Market Behaviour in Theory and Practice Volume II.,
Edward Elgar Publishing Limited, UK, 1997 (ISBN 1 85898 161 1)

[28]

Barabás,

Gyula,

1996,

Kamatparitás

lebegő

és

csúszó

leértékeléses

árfolyamrendszerben, Közgazdasági Szemele, 43. évfolyam, Nov., 972-994
-101-

[29]

Barberis, Nicholas, Shleifer, Andrei, Vishny, Robert W.,, 1998, A model of investor
sentiment, Journal of Financial Economics, Vol. 49, Issue 3. Sept., 307–343

[30]

Basu, Sanjoy, 1977, The Investment Performance of Common Stocks in Relation to
their Price to Earnings Ratio: A Test of the Efficient Markets Hypothesis, Journal of
Finance, Vol 32, 663-682. in Lo, Andrew W.: Market Efficiency: Stock Market
Behaviour in Theory and Practice Volume II., Edward Elgar Publishing Limited, UK,
1997 (ISBN 1 85898 161 1)

[31]

Bernstein, Peter L., 1996, Szembeszállni az istenekkel, a kockázatvállalás különös
története, Panem kiadó, (ISBN 963 545 171 7) – John Wiley & Sons (reprint Against
the Gods. The Remarkable Story of Risk, 1996)

[32]

Black, Fischer, 1972, Capital Market Equilibrium with Restricted Borowing, Journal
of Business, Vol. 45., 444-455., in Fama, Eugene F. and French, R. Kenneth: The
Cross-Section of Expected Stock Returns, Journal of Finance, Vol 47, Issue 2., June,
1992, 427-465

[33]

Balck, Fischer, 1974, International Capital Market Equilibrium with Investment
Barriers, Journal of Financial Economics, Vol. 1., Issue 4., Dec, 337-352, in Karolyi,
Andrew G. and Stulz, René M., Internazional Capital Markets, Volume III., Edward
Elgar Publishing Limited, UK, 2003 (ISBN 1 84064 723 1), 3-19

[34]

Black, Fischer, 1986, Noise, Journal of Finance, Vol. 41, Issue 3., July, 529-543.

[35]

Black, Fischer and Myron S. Scholes, 1973, The Pricing of Options and Corporate
Liabilities, Journal of Political Economy, Vol. 81, 637-654.

[36]

Brealey, Richard A. and Myers, Stewart C., 1999, Modern Vállalati pénzügyek,
Panem, Budapest 7. kiadás, 405 (reprint of Principles of Corporate Finance Irwin
McGraw Hill, 1981)

[37]

Butler, Kirt C., 1997, International Asset Pricing, Multinational Finance, 1-6

[38]

Cohen, Kalman J. and Jerry A. Pogue, 1967, An Empirical Evaluation of Alternative
Portfolio Selection Models, Journal of Business, Vol. 40, 166-193., in Jensen (1968)

-102-

[39]

Connelly, Thomas J., 1996, Chaos Theory and the Financial Markets, Journal of
Financial Planning, Dec., 26-30

[40]

Conrad, Jennifer, Gultekin, Mustafa N, Kaul, Gautman, 1991, Asymmetric
Predictability of Conditional Variances, The Review of Financial Studies, Vol. 4.,
Issue 4. 597-622

[41]

Cootner, Paul H., 1962, Stock Prices: Random vs. Systematic Changes, Industrial
Management Review, Vol. 3, 24-45, in Lo, Andrew W.: Market Efficiency: Stock
Market Behaviour in Theory and Practice Volume I., Edward Elgar Publishing
Limited, UK, 1997 (ISBN 1 85898 161 1)

[42]

Cootner, Paul (ed.), 1964, The Random Character of Stock Market Prices, MIT Press

[43]

Cootner, Paul H., 1974, The Random Character of Stock Market Prices, Cambridge,
Mass.: MIT Press

[44]

Copeland, Thomas A. and Galai, Dan, 1983, Information Effects on Bid-Ask Spread,
Journal of Finance, Vol. 38, Issue 5, Dec., 1457-1469, in Stoll, Hans R.:
Microstructure: The Organization of Trading and Short Term Price Behavior, Volume
I., Edward Elgar Publishing Limited, UK, 1999 (ISBN 1 85898 749 0), 87-103

[45]

Cowles, Alfred 3rd., 1933, Can Stock Market Forecasters Forecast?, Econometrica,
Vol. 1, 309-324.

[46]

Cowles, Alfred 3rd. and Jones, Herbert E., 1937, Some A Posteriori Probabilities in
Stock Market Actions, Econometrica, 5., 280-294 in Lo, Andrew W.: Market
Efficiency: Stock Market Behaviour in Theory and Practice Volume I., Edward Elgar
Publishing Limited, UK, 1997 (ISBN 1 85898 161 1)

[47]

Cowles, Alfred 3rd., 1944, Stock Market Forecasting, Econometrica, Vol. 12, 206-14.

[48]

Damodaran, Aswath, 1997, Corporate Finance – Theory and Practice-, John Wiley and
Sons, Inc., New York

[49]

Damodaran, Aswath, 2001, The Dark Side of Valuation – Valuing Old Tech, New
Tech, and New Economy Companies, Prentice-Hall, Inc, New York

-103-

[50]

Damodaran, Ashwath, 2003, Estimating Equity Risk Premium, Working paper, Stern
School of Business

[51]

Daniel, Kent, Hirshleifer, Daniel., and Subrahmanyam, Avanidhar, 1998, A theory of
overconfidence, self-attribution, and security market under- and over-reactions,
Journal of Finance, Vol. 53, Issue 6., Dec., 1839–1885

[52]

DeBondt, Werner F. M. and Thaler, Richard H., 1985a, Does the Stock Market
Overreact?, Journal of Finance, Vol. 40., Issue 3, July, 793-805., in Lo, Andrew W.:
Market Efficiency: Stock Market Behaviour in Theory and Practice Volume II.,
Edward Elgar Publishing Limited, UK, 1997 (ISBN 1 85898 161 1)

[53]

DeBondt, Werner F. M., 1985b, Does the Stock Market Overreact to New
Information?, Unpublished PhD Dissertation, Cornell University, in Lo, Andrew W.:
Market Efficiency: Stock Market Behaviour in Theory and Practice Volume I.,
Edward Elgar Publishing Limited, UK, 1997 (ISBN 1 85898 161 1)

[54]

Demsetz, Harold, 1968, The Cost of Transacting, Quarterly Journal of Economics,
Vol. 82, Isseue 2, Feb., 33-53 in Stoll, Hans R.: Microstructure: The Organization of
Trading and Short Term Price Behavior, Volume I., Edward Elgar Publishing Limited,
UK, 1999 (ISBN 1 85898 749 0), 3-24

[55]

Dietz, Peter, 1966, Pension Funds: Measuring Investment Performance, The Free
Press, New York, in Jensen (1978)

[56]

Elton, Edwin J. and Gruber, Martin, 1995, Modern Portfolio Theory and Investment
Analysis, J. Wiley and Sons, Inc., New York

[57]

Edwards, W., 1968, Conservatism in human information processing., in: Shiller,
Robert J.: Tőzsdemámor, Alinea kiadó, 2002, (reprint: Shiller R. J.: Irrational
Exuberance, Princeton University Press, 2000)

[58]

Eitman David K., Stonehill Arthur I., Moffet Michael H., 1998, Multinational
Business Finance, Addisson Wesley Publishing Company, New York

[59]

Errunza, Vihang and Losq, Etienne, 1985, International Asset Pricing Under Mild
Segmentation: Theory and Test, Journal of Finance, Vol. 40., Issue 1., Mar., 105-124,

-104-

in Karolyi, Andrew G. and Stulz, René M., Internazional Capital Markets, Volume
III., Edward Elgar Publishing Limited, UK, 2003 (ISBN 1 84064 723 1), 31-51
[60]

Espinosa, Ramon, 2000, A Practical Approach to Calculating Emerging Market Costs
of Equity, Bank of America

[61]

Eun, Cheol S. and Janakiramanan, S., 1986, A Model of International Asset Pricing
with Constraint on the Foreign Equity Ownership, Journal of Finance, Vol 41., Issue
4., Sept., 897-914, in Karolyi, Andrew G. and Stulz, René M., Internazional Capital
Markets, Volume III., Edward Elgar Publishing Limited, UK, 2003 (ISBN 1 84064
723 1), 51-71

[62]

Fama, Eugene F., 1965, The Behavior of Stock Market Prices, Journal of Business,
Vol 38, Issue 1, Jan., 34-105, in Lo, Andrew W.: Market Efficiency: Stock Market
Behaviour in Theory and Practice Volume I., Edward Elgar Publishing Limited, UK,
1997 (ISBN 1 85898 161 1)

[63]

Fama, Eugene F., 1970, Efficient Capital markets: A Review of Theory and Empirical
Work, Journal of Finance, Vol. 25, Issue 2, May, 383-417

[64]

Fama, Eugene F., 1991, Efficient Capital Markets II, Journal of Finance, Vol 46.,
Issue 5., Dec., 1575-1617

[65]

Fama, Eugene F., 1998, Market effciency, long-term returns, and behavioralfinance,
Journal of Financial Economics, Vol. 49., Issue 3., Sept., 283–306

[66]

Fama, Eugene F., Fisher, Lawrence, Jensen, Michael C., Roll, Richard, 1969, The
Adjustment of Stock Prices To New Information, International Economic Review,
Vol. 10, February, 1-21

[67]

Fama, Eugene F. and French, Kenneth R., 1988a, Dividend Yields and Expected Stock
Returns", Journal of Financial Economics, Vol. 22, Issue 1., Oct., 3-25.

[68]

Fama, Eugene F. and French, Kenneth R., 1988b, Permanent and Temporary
Components of Stock Prices", Journal of Political Economy, Vol. 96, 246-273.

[69]

Fama, Eugene F. and French, Kenneth R., 1992, The Cross Section of Expected Stock
Return, Journal of Finance, Vol. 47., Issue 2., Jun., 427-465
-105-

[70]

Fama, Eugene F. and French, Kenneth R., 1993, Common risk factors in the returns on
stocks and bonds. Journal of Financial Economics, Vol. 33, 3–56.

[71]

Fama, Eugene F. and French, Kenneth R., 1995, Size and Book-to-Market Factors in
Earnings and Returns, Journal of Finance, Vol 50, Issue 1., Mar, 131-155

[72]

Fama, Eugene F. and French, Kenneth R., 1996a, The CAPM is Wanted, Dead or
Alive, Journal of Finance, Vol. 51., Issue 5., Dec., 1947-1958

[73]

Fama, Eugene F. and French, Kenneth R., 1996b, Multifactor Explonations of Asset
Pricing Anomalies, Journal of Finance, Vol. 51., Issue 1., Mar., 55-84

[74]

Fama, Eugene F. and French, Kenneth R., 1999, The Corporate Cost of Capital and
the return on Corporate Investment, Journal of Finance, Vol. 54., No 6., Dec., 19391967

[75]

Farrar, Donald E., 1962, The Investment Decision Under Uncertainty, Englewood
Cliffs, NJ: Prentice Hall, Inc., in Jensen (1968)

[76]

Foerster, Stephen R. and Karolyi, Andrew G., 1999, The Effect of Market
Segmentation and Investor Recognition on Asset Prices: Evidence from Foreign Stock
Listing int he USA, Journal of Finance, Vol. 5., Issue 3., June, 981-1013 in Karolyi,
Andrew G. and Stulz, René M., Internazional Capital Markets, Volume III., Edward
Elgar Publishing Limited, UK, 2003 (ISBN 1 84064 723 1), 188-221

[77]

French, Kenneth R. and Roll, Richard, 1986, Stock Return Variances: The Arrival of
Information and the Reaction of Traders, Journal of Financial Economics, Vol. 17,
Issue 1., Sept., 5-26

[78]

Friend, Irwin, F. E., Brown, Edward S. Herman, and Douglas Vickers, 1962, A Study
of Mutual Funds, Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, in Jensen
(1968)

[79]

Friend, Irwin F. E. and Douglas Vickers, 1965, Portfolio Selection and Investment
Performance, Journal of Finance, Vol. 20, 391-415., in Jensen (1968)

[80]

Garman, Mark B., 1976, Market Microstructure, Journal of Financial Economics, Vol.
3, Issue 3, Jun., 257-275 in Stoll, Hans R.: Microstructure: The Organization of
-106-

Trading and Short Term Price Behavior, Volume I., Edward Elgar Publishing Limited,
UK, 1999 (ISBN 1 85898 749 0), 24-45
[81]

Gibbons, Michael R. and Hess, Patrick, 1981, Day of the Week Effects and Asset
Returns, Journal of Business, Vol. 54, 579-596.

[82]

Griffths, R., 1970, Relativ Strength – An Indicator for Investment in the Equity
Market, thesis (Department of Statistics, Cranfield Collage, Cambridge, England)

[83]

Grossman, Sanford J., 1976, On the Efficiency of Competitive Stock Markets where
Traders Have Diverse Information, Journal of Finance, Vol. 31, Issue 2., May, 573585 in Lo, Andrew W.: Market Efficiency: Stock Market Behaviour in Theory and
Practice Volume I., Edward Elgar Publishing Limited, UK, 1997 (ISBN 1 85898 161
1)

[84]

Grossmann, Sanford J. and Stiglitz, Joseph E., 1980, On the Efficiency of Competitive
Stock Markets where Trades have Diverse Information, American Economic Review,
Vol. 70., Issue 3, Jun., 393-408

[85]

Gultekin, Mustafa N. and Gultekin, Bulent N., 1983, Stock Market Seasonality:
International Evidence, Journal of Financial Economics, Vol. 12, Issue 4., December
469-481

[86]

Hamao Yasushi, Masulis Ronald W., Ng Victor, 1990, Correlations in Price Changes
and Volatility Across International Stock Markets, The Review of Financial Studies,
Vol. 3., Issue 2., 281-307

[87]

Harris, Lawrence E., 1986, A Transaction Data Study of Weekly and Itradaily Patterns
in Stock Returns, Journal of Financial Economics, Vol. 16., Issue 1., May, 99-117

[88]

Harris, Lawrence, Shapiro, James E, Sofino, George, 1994, Program Trading and
Intraday Volatility, The Review of Financial Studies, Vol. 7., Issue 4, 653-685

[89]

Harvey, Campbell R, 1995, Predictable Risk and Returns in Emerging Markets, The
Review of Financial Studies, Vol. 8., Issue 3., 773-816

[90]

Hietala, Pekka T., 1989, Asset Pricing in Partially Segmented Markets: Evidence from
the Finnish Market, Journal of Finance, Vol. 44., Issue 3., July, 697-718, in Karolyi,
-107-

Andrew G. and Stulz, René M., Internazional Capital Markets, Volume III., Edward
Elgar Publishing Limited, UK, 2003 (ISBN 1 84064 723 1), 71-93
[91]

Hong, Harris and Stein, Jeremy C., 1997, A Unified Theory of Underreaction,
Momentum Trading and Overreaction in Asset Markets, Unpublished working paper.
Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology and National
Bureau of Economic Research, (NBER) Working Paper No. W6324

[92]

Horowitz, Ira, 1965, A Model for Mutual Fund Evaluation, Industrial Management
Review, Vol. 6, 81-92., in Jensen (1968)

[93]

Hull, John C., 1999, Opciók, határidős ügyletek és egyéb származtatott termékek,
Panem–Prentice-Hall, Budapest, (reprint of Option, Futures, and Other Derivatives,
Third edition, Prentice-Hall, 1997)

[94]

Ikenberry, David, Lakonishok, Josef, Vermaelen, Theo, 1995, Market underreaction to
open market share repurchases, Journal of Financial Economics, Vol. 39, 181–208.

[95]

Jarrow R., 1983, Beliefs, Information, Martingales, and Arbitrage Pricing, Working
Paper, Johnson Graduate School of Management, Cornell hniversity, Nov.

[96]

Jegadeesh, Narasimhan and Titman, Sheridan, 1993, Returns to Buying Winners and
Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency, Journal of Finance, Vol. 48,
65-91., in Shefrin, Hersh: Behavioral Finance, Volume I., Edward Elgar Publishing
Limited, UK, 2001 (ISBN 1 84064 274 2)

[97]

Jennergren, L. P., 1975, Filter Tests of Swedish Share Prices, in International Capital
Markets, North-Holland, 55-67., in Elton, Edwin J. and Gruber, Martin, 1995

[98]

Jennergren, L. P., and P. E. Korsvold, 1974, Price Formation in the Norwegian and
Swedish Stock Markets - Some Random Walk Tests, Swedish Journal of Economics,
76, 171-185., in Elton, Edwin J. and Gruber, Martin, 1995

[99]

Jensen, Michael C., 1968, The Performance of Mutual Funds in the Period 1945-1964,
Journal of Finance, Vol. 23, Issue 2, 389-416

[100] Jensen, Michael C., 1978, Some Anomalous Evidence Regarding Market Efficiency,
Journal of Financial Economics, Vol 6., 95-101
-108-

[101] Kahneman, Daniel and Tverksy, Amos, 1974, Judgement Under Uncertainity:
Heuristics and Biases, Scinece, Vol. 185., 1124-1131. in Barberis, Nicholas and
Thaler, Richard: A Survey of Behavioral Finance, National Bureau Of Economic
Research (NBER) Working Paper Series, 2002
[102] Kahneman, Daniel and Tversky, Amos, 1982, Intuitive predictions: biases and
corrective procedures. Reprinted in Kahneman, D., Slovic, P., and Tversky, A.:
Judgement under Uncertainty: Heuristics and Biases. Cambridge University Press,
Cambridge, England.
[103] Karolyi, Andrew G. and Stulz, René M., 2002, Are Financial Assets Priced Locally or
Globally?, National Bureau of Economic Research (NBER) Working paper, 8994,
June, 1-74
[104] Kato, Hideaki and Shallheim, Jim, 1985, Seasonal and Size Anomalies in the Japanese
Stock Market, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 20., No. 2., Jun.,
243-260.
[105] Keim, Donald and Stambaugh, Robert F., 1984, A Further Investigation of the
Weekend Effect in Stock Returns”, Journal of Finance, 39, Issue 3, Jul., 819-840.
[106] Keynes, John Maynard, 1964, The General Theory of Employment, Interest and
Money, London: Harcourt Brace Jovanovich, (reprint of the 1936 edition), 153-154.
[107] Kyle, Albert, 1985, Continuous Auctions and Insider Trading, Econometrica, Vol. 53,
1315-1335., in Stoll, Hans R.: Microstructure: The Organization of Trading and Short
Term Price Behavior, Volume I., Edward Elgar Publishing Limited, UK, 1999 (ISBN
1 85898 749 0), 160-181
[108] Krugman, Paul R. and Obstfeld, Maurice, 2003, Nemzetközi gazdaságtan – Elmélet és
gazdaságpolitika, Panem Könyvkiadó Kft. (reprinted International Economics. Theory
and Policy, Addison Wesley Longman, 2000)
[109] Lakonishok, Josef., Shleifer, Andrei, Vishny, Robert W., 1994, Contrarian investment,
extrapolation, and risk, Journal of Finance, Vol. 49, 1541–1578.

-109-

[110] Lintner, John, 1956, Distribution of Incomes of Corporations Among Dividends,
Retainted Earnings and Taxes, American Economic Review, Vol. 44, May, 97-113
[111] Lintner, John, 1965a, Security Prices, Risk, and Maximal Gains from Diversification,
Journal of Finance, Vol. 20, Dec., 587-616.
[112] Lintner, John, 1965b, The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky
Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets, Review of Economics and
Statistics, Vol. 47., 19-37., in Fama, Eugene F. and French, R. Kenneth: The CrossSection of Expected Stock Returns, Journal of Finance, Vol 47, Issue 2., June, 1992,
427-465
[113] Lucas, Robert E., 1972, Expectation and Neutrality of Money, Journal of Economic
Theory, Vol. 4., Apr., 103-124
[114] Malkiel, Burton G., 1992, Bolyongás a Wall Streeten, Nemzetközi Bankárképző,
Budapest (reprint of A Random Walk Down Wall Street, W. W. Norton & Co., New
York, 1973.)
[115] Markowitz, Herry, 1952, Portfolio Selection, Journal of Finance, Vol. 7., Issue 1.,
Mar., 77-91
[116] Matassini, Lorenzo – Franci, Fabio, 2001, On nancial markets trading, Physica A, Vol.
289, 526-542
[117] Matukovics, Gábor és Szirmai, Andrea, 2003, Nemzetközi és a magyar számviteli
standardok – US GAAP, IAS, MSzSz, Working paper, Budapesti Gatdasági Főiskola,
PSzF Kar, Budapest
[118] Merton, Robert C., 1973, An Intertemporal Capital Asset Pricing Model,
Econometrica, Vol. 41., 867–887
[119] Michaelson, Jacob B., 1961, The Determinants of Dividend Policies: A Theoretical
and Empirical Study, Unpublished Doctoral Dissertation, University of Chicago, in
Elroy Dimson and Massoud Mussavian: A brief history of market efficiency,
European Financial Management, Volume 4, Number 1, March 1998, 91-193

-110-

[120] Michaely, Roni, Thaler, Richard H., Womack, Kent, 1995, Price reactions to dividend
initiations and omissions. Journal of Finance, Vol. 50., 573-608.
[121] Miller, Merton H., 1977, Debt and Taxes, Journal of Finance, Vol. 32., Issue 2., May,
261-275.
[122] Miller, Merton H., 1991, Leverage, Journal of Finance, Vol. 46., Issue 2., June, 479488
[123] Miller, Merton H. and Modigliani, Franco, 1961, Dividend Policy, Growth and the
Valuation of Shares, Journal of Business, Vol. 34, Oct., 411-433
[124] Miller, Merton H. and Rock, Kevin, 1985, Dividend Policy Under Asymmetric
Information, The Journal of Finance, Vol. 40, Issue 4., Sept., 1031-1051
[125] Modigliani, Franco and Miller, Merton H., 1958, The Cost of Capital, Corporate
Finance and the Theory of Investment, The American Economic Review, Vol. 53.,
June, 261-297
[126] Myers, Stewart C., 1984, Capital Structure Puzzle, National Bureau of Economic
Research (NBER), Working Paper, No. 1393, 1-35
[127] Osborne, M. F. M., 1959, Brownian Motion in the Stock Market, Operations
Research, Vol 7, Issue 2, March-April, 145-173. in Lo, Andrew W.: Market
Efficiency: Stock Market Behaviour in Theory and Practice Volume I., Edward Elgar
Publishing Limited, UK, 1997 (ISBN 1 85898 161 1)
[128] Poterba, James and Summers, Lawrence, 1988, Mean Reversion in Stock Prices:
Evidence and Implications, Journal of Financial Economics, Vol 22, Issue 1., Oct., 2759.
[129] Praetz, Peter D., 1972, The Distribution of Share Price Changes, Journal of Business,
Vol. 45, Issue 1., Jan., 49-55.
[130] Pratt, Shannon P., 1989, Valuing a Business: the Analysis and Appraisal of Closely
HeldCompanies (Dow Jones-Irwin, Homewood IL) in Kristoffer Karlsson, 2003,
Thesis, Linköpins Universitet, Avdelning Institution, 59

-111-

[131] Ritter, Jay, 1991, The Long-Run Performance of Initial Public Offerings, Journal of
Finance, Vol. 46, Issue 1, Mar., 3-28., in Thaler, Richard H. Advances in Behavioral
Finance, Russel Sage Foundation, New York, 1993, (ISBN 0-87154-845-3))
[132] Ritter, Jay and Welch Ivo, 2002, A Review of IPO Activity, Pricing, and Allocations,
Yale ICF Working Paper No. 02-01, Feb.
[133] Roberts, Harry., 1959, Stock Market ’Patterns’ and Financial Analysis, Journal of
Finance, Vol 14., Mar., 1-10 in Elroy Dimson and Massoud Mussavian: A brief
history of market efficiency, European Financial Management, Volume 4, Number 1,
March 1998, 91-193
[134] Roberts, Harry, 1967, Statistical Versus Clinical Prediction of the Stock Market,
Unpublished manuscript, Center for Research in Stock Prices (CRSP), University of
Chicago, May, in Elroy Dimson and Massoud Mussavian: A brief history of market
efficiency, European Financial Management, Volume 4, Number 1, March 1998, 91193
[135] Ross, Stephen A., 1976, The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing, Journal of
Economic Theory, Vol. 13., 341–360
[136] Russel, Thomas and Thaler, Richard H., 1985, The Relevance of Quasi-Rationality in
Competitive Markets, American Economic Review, Vol. 75., 1071-1082
[137] Sabal, Jaime, 2002, Financial Decisions in Emerging Markets, Oxford University
Press
[138] Sabal, Jaime, 2002, Discount Rate in Emerging Markets, Working Paper, Instituto de
Estudios Superiores de Administración, Valencia
[139] Samuelson, Paul A., 1965, Proof That Properly Anticipated Prices Fluctuate
Randomly, Industrial Management Review, Vol. 6, 41-49. in Lo, Andrew W.: Market
Efficiency: Stock Market Behaviour in Theory and Practice Volume I., Edward Elgar
Publishing Limited, UK, 1997 (ISBN 1 85898 161 1)

-112-

[140] Scholes, Myron S., 1972, The Market for Securities: Substitution Versus Price
Pressure and the Effects of Information on Share Prices, Journal of Business, Apr.,
179-211.
[141] Sharpe, William F., 1964, Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium
under Condition of Risk, Journal of Finance, Vol. 19., Issue 3., Sept., 425-442
[142] Sharpe, William F., 1966, Mutual Fund Performance, Journal of Business, Vol. 39,
Part 2, 119-138., in Jensen (1968)
[143] Shiller, Robert J., 1979, The Volatility of Long-term Interest Rates and Expectations
Models of the Term Structure, Journal of Political Economy, Vol. 87., 1190-1219., in
Investor Psychology and Asset Pricing: David A. Hirshleifer, American Financial
Association, 2001 New Orleans Meetings, JEL Classifications: Working Paper Series
[144] Shiller, Robert J., 1981, Do Stock Prices Move Too Much to be Justified by
Subsequent Changes in Dividends?, American Economic Review, Vol. 1, 421-436. in
Shiller, Robert J.: Tőzsdemámor, Alinea kiadó, 2002 (ISBN 963 202 606 3) (reprinted
Irrational Exuberance, Princton University Press, 2000.)
[145] Shiller, Robert J., 2002, Tőzsdemámor, Alinea kiadó, (ISBN 963 202 606 3) (reprinted
Irrational Exuberance, Princton University Press, 2000.)
[146] Solnik, Bruno H., 1974, An Equilibrium Model of the International Capital Market,
Journal of Economic Theory, Vol. 8., Aug., 500-524, in Karolyi, Andrew G. and Stulz,
René M., Internazional Capital Markets, Volume I., Edward Elgar Publishing Limited,
UK, 2003 (ISBN 1 84064 723 1), 3-28
[147] Solnik, Bruno H., 1983, International Arbitrage Pricing Theory, Journal of Finance,
Vol. 38., Issue 2, May, 449-457, in Karolyi, Andrew G. and Stulz, René M.,
Internazional Capital Markets, Volume I., Edward Elgar Publishing Limited, UK,
2003 (ISBN 1 84064 723 1), 185-197
[148] Stoll, Hans R., 1978, The Supply of Dealer Services in Seurities Markets, Journal of
Finance, Vol. 33, Issue 4., Sept., 1133-1153 in Stoll, Hans R.: Microstructure: The
Organization of Trading and Short Term Price Behavior, Volume I., Edward Elgar
Publishing Limited, UK, 1999 (ISBN 1 85898 749 0), 45-64

-113-

[149] Stoll, Hans R.: 1999, Microstructure: The Organization of Trading and Short Term
Price Behavior, Edward Elgar Publishing Limited, UK, (ISBN 1 85898 749 0)
[150] Stulz, René M., 1981, A Model of International Asset Pricing, Journal of Financial
Economics, Vol. 9, Issue 4, Dec., 383-406, in Karolyi, Andrew G. and Stulz, René M.,
Internazional Capital Markets, Volume I., Edward Elgar Publishing Limited, UK,
2003 (ISBN 1 84064 723 1), 161-185
[151] Stulz, René M., 1981, On the Effetcts of Barriers to International Investments, Journal
of Finance, Vol. 36, Issue 4, Sept., 923-934, in Karolyi, Andrew G. and Stulz, René
M., Internazional Capital Markets, Volume III., Edward Elgar Publishing Limited,
UK, 2003 (ISBN 1 84064 723 1), 19-31
[152] Tél, Tamás és Gruiz, Márton, 2002, Mi a káosz? (És mi nem az), Természet Világa,
Természettudományi Közlöny, 133. évfolyam, 7. szám, július, 296-298
[153] Tél, Tamás és Gruiz, Márton 2002,: A mozgások új arca: káosz és valószínűség,
Természet Világa, Természettudományi Közlöny, 133. évfolyam, 9. szám,
szeptember, (http://www.kfki.hu/~cheminfo/TermVil/tv2002/tv0209/cimlap.html)
[154] Treynor, Jack L., undated, Toward a Theory of Market Value of Risky Assets,
Unpublished manuscript, (~1961)
[155] Treynor, Jack L., 1965, How to Rate Management of Investment Funds, Harvard
Business Review, Vol. 43, 63-75., in Jensen (1968)
[156] Treynor, Jack L. and Black, Fischer, 1973, How to use security analysis to improve
portfolio selection, Journal of Business, Jan., 66-88.
[157] Veress, József, 2001, A globalizáció externáliái, in Veress, József (szerk.), 2001, A
fejlett gazdaság vonzásában, Stúdium kiadó, Nyíregyháza, 57-74
[158] Vértes, András, 2000, Szóbeli közlés, BME MBA Intenzív kurzus, Budapest
[159] Vijh, Anand M., 1994, S&P500 Trading Strategies and Stock Betas, The Review of
Financial Studies, Vol. 7., Issue 1., 215-251

-114-

[160] Williams, John Burr, 1956, The Theory of Investment Value, Amsterdam: NorthHolland, (reprint of 1938 edition)
[161] Working, H., 1949, The Theory and Measure of Price Expectations, American
Economic Review, Vol 34., No. 3., May, 150-166 in Elroy Dimson and Massoud
Mussavian: A brief history of market efficiency, European Financial Management,
Volume 4, Number 1, March 1998, 91-193

VII.3. Adatforrások
[162] http://www.dowjones.com/
[163] http://www.msci.com/
[164] http://www.nyse.com/
[165] http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
[166] http://www.tdc.hu/
[167] http://www.bamosz.hu/

VII.4. Kutatói könyvtárak az interneten
[168] http://post.economics.harvard.edu/hier/paper_list.html
[169] http://cepa.newschool.edu/het/
[170] http://icf.som.yale.edu/working_papers/working_papers.shtml
[171] http://cowles.econ.yale.edu/
[172] http://www.nber.org/
[173] http://papers.ssrn.com/
[174] http://www.anderson.ucla.edu/acad_unit/finance/
[175] http://www.cob.ohio-state.edu/fin/journal/jofsites.htm

-115-

[176] http://gsb.uchicago.edu/
[177] http://eisz.om.hu/
[178] https://hpds1.mit.edu/
[179] http://www.santafe.edu/arthur/Papers/Papers.html
[180] http://citeseer.nj.nec.com/
[181] http://finance.wharton.upenn.edu/~rlwctr/workingpapers/papers2003.html

-116-

VIII. MELLÉKLET: IPARÁGI GLOBÁL-BÉTÁK
Iparág
Iparág
Átlagos D/E
Béta üzleti
Industry
Industry
ráta
Aggregált világ-index
Aggregate Index [DOW]
0,8379
0,59119
Alapanyagok
Alapvető források
Basic Materials
Basic Resources [BAS]
[BSC]

Vegyi anyagok
Chemicals [CHM]

Iparág
Industry

Béta Átlagos D/E
üzleti
ráta
0,9408 0,54120
0,8486

0,8590

0,66226

0,45478

Béta üzleti

Erdő termékek és papír
Forest Products & Paper
[FRP]

0,7184

Bányászat és fémek
Mining & Metals [MET]

0,9044

Vegyipari nyersanyagok
Chemicals Commodity
[CHC]
Speciális vegyi anyagok
Chemicals Specialty
[CHS]
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Átlagos
D/E ráta

0,77010

0,63459

0,9484

0,37240

0,8035

0,48964

Iparág
Industry

Erdő termékek
Forest Products [FOR]
Papírtermékek
Paper Products [PAP]
Aluminium
Aluminum [ALU]
Bányászat
Mining [MNG]
Színesfémek
Nonferrous Metals
[ONF]
Nemesfémek
Precious Metals [PCS]
Acél
Steel [STL]

Béta
üzleti

Átlagos
D/E ráta

0,7540

0,78353

0,7093

0,76725

1,3213

0,47062

1,1777

0,25521

0,8270

0,84269

0,9207

0,14307

0,8460

0,87556

Iparág
Iparág
Átlagos D/E
Béta üzleti
Industry
Industry
ráta
0,54097
Ciklikus fogyasztói 1,0444
Autók
Automobiles [ATO]
termékek
Consumer Cyclical
[CYC]

Ciklikus termékek és
szolgáltatások
Cyclical Goods &
Services [CGS]

Média
Media [MDI]

Kiskereskedelem
Retail [RTS]

Iparág
Iparág
Béta Átlagos D/E
Átlagos
Béta
Béta üzleti
Industry
Industry
üzleti
ráta
D/E ráta
üzleti
0,7049 0,93030
0,87460 Gépjárműalkatrészek 0,6983
Gépjárműalkatrészek és 0,6422
Auto Parts [AUP]
autógumi
Auto Parts & Tires [ATX]
0,4829
Autógumi
Tires [TIR]
0,6208
1,27694
Autógyárak
Automobile Manufactuters
[AUT]
0,9960 0,66335
1,0288
0,82996
Légitársaságok
Airlines [AIR]
0,62418 Bútorok és
0,9945
Családi házak és bútorok 0,7807
Home Construction &
szerelvények
Furnishings [HMF]
Furnishings &
Appliances [FTR]
Családi házak építése 0,5939
Home Construction
[HOM]
0,52087 Kaszinók
0,6225
Szabadidős termékek és 1,1215
Casinos [CNO]
szolgáltatások
Leisure Goods & Services
Fogyasztói elektronikai 1,6206
[ENT]
termékek
Consumer Electronics
[CSE]
0,8062
Szállásadás
Lodging [LOD]
0,9056
Üdülési termékek és
szolgáltatások
Recreational Products
& Services [REQ]
0,7362
Éttermek
Restaurants [RES]
0,9626
Játék
Toys [TMF]
1,2225
0,9492
0,28726 Ruha és textil
Textil és ruha
Clothing & Fabrics
Textiles & Apparel [TEX]
[CLO]
0,8195
Lábbeli
Footwear [FOT]
1,4629 0,34473
1,8128
0,32394
Reklám
Advertising [ADV]
1,6419
0,29640
Műsorszórás
Broadcasting [BRD]
1,5882
0,31694
Szórakozás
Entertainment [MOV]
1,1532
0,42585
Kiadás
Publishing [PUB]
1,4184
0,26197
1,0928 0,29208
Ruhakiskereskedés
Retailers Apparel [SAP]
0,7961
0,47978
Broadline???
Kiskereskedés
Retailers Broadline [RTB]
0,3080
0,12886
Gyógyszeralapú
kiskereskedés
Retailers Drug-Based
[RTD]
1,6701
0,21948
Speciális termékek
kiskereskedés
Retailers Specialty [OTS]
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Átlagos
D/E ráta
0,82708
1,05668

0,52079

0,70201

0,84059
0,38344

0,93004
0,40230

0,31627
0,22410
0,30064

0,27473

Iparág
Iparág
Iparág
Átlagos D/E
Béta Átlagos D/E
Béta üzleti
Industry
Industry
Industry
ráta
üzleti
ráta
0,5695
0,40206
0,4026 0,42688
Nem ciklikus
Étel és ital
Ital
Food & Beverage [FOB]
Beverage [BVG]
fogyasztói termékek
Consumer
Noncyclical [NCY]
Étel
Food [FOA]

Nem ciklikus árucikkek 0,7163
és szolgáltatások
Noncyclical Goods &
Services [NCG]

Energia
Energy [ENE]

Pénzügyi
Financial [FIN]

0,7702

0,8189

0,33908

0,79609

0,7240
Szén
Coal [COA]
0,6544
Nagy olajtársaságok
Oil Companies Major
[OIL]
0,8156
Kis olajtársaságok
Oil Companies
Secondary [OIS]
Olajfúró berendezések 1,7382
és szolgáltatások
Oil Drilling Equipment &
Services [OIE]
0,4639
Csővezetékek
Pipelines [PIP]
0,9060
Bankok
Banks [BNK]
Pénzügyi szolgáltatások 0,8418
Financial Services [FSV]

Biztosítás
Insurance [INS]

0,4970
Egészségügy
Healthcare [HCR]

0,17379

Biotechnológia
Biotechnology [BTC]
Egészségügyi
szolgáltatók
Healthcare Providers
[HEA]
Orvosi termékek
Medical Products
[MTC]

1,0952

0,36754

1,8295
0,7135

0,26365

0,5037

0,46919

0,3589

0,32601

0,5275

0,3115

Dohány
Tobacco [TOB]

0,3906

0,28628

Takarékszövetkezet
Savings & Loan [SAL]
Vegyes pénzügyi
Diversified Financial
[FIS]
Befektetési szolgálatok
Investment Services [SCR]
Ingatlan
Real Estate [REA]
Teljeskörű biztosítás
Insurance Full-Line [INF]
Életbiztosítás
Insurance Life [INL]
Lakás- es baleset
biztosítás
Insurance Property &
Casualty [INP]

0,2971

0,57904

1,1313

0,40646

1,3349

1,16287

0,5294

0,66013

1,3772

0,19870

1,0683

0,17401

0,6963

0,11751

0,7091
Fejlett orvosi eszközök
Advanced Medical Devices
[MDV]
0,4782
Orvosi fogyóeszközök
Medical Supplies [MDS]

0,10363

0,37733
0,33906

0,24810

0,17203

1,00158
0,57904
0,95117

0,21217

1,3953

0,07630

0,3440

0,45352

0,5531

0,13901

0,4080
Gyógyszerek
Pharmaceuticals [DRG]

Fogyasztói szolgáltatások
Consumer Services [CSV]
Kozmetika
Cosmetics [COS]
Étel nagy- és
kiskereskedők
Food Retailers &
Wholesalers [FDR]
Háztartási termékek
Household Products
[HOU]

Iparág
Átlagos
Industry
D/E ráta
0,34614 Lepárlók és sörfőzdék
Distillers & Brewers
[DST]
Alkoholmentes italok
Soft Drinks [SFT]
0,46241 Mezőgazdaság
Agriculture [PLN]
Étkezési termékek
Food Products [FOD]
0,37041

Béta üzleti

0,13324
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0,13034

Tartós háztartási
termékek
Household Products
Durable [HPD]
Nem tartós háztartási
termékek
Household Products
Nondurable [HPN]

Béta
Átlagos
üzleti D/E ráta
0,4205 0,38669

0,6251

0,24958

1,5948

0,16873

0,3067

0,47637

0,6626

0,37611

0,3487

0,22101

Iparág
Industry
Ipari
Industrial [IDU]

Béta üzleti
1,0332

Iparág
Átlagos D/E
Industry
ráta
0,56200
Építőipar
Construction [CNS]

Ipari termékek és
szolgáltatások
Industrial Goods &
Services [IGS]

Iparág
Béta Átlagos D/E
Átlagos
Béta üzleti
Industry
üzleti
ráta
D/E ráta
0,9286 0,41412
0,9300
0,46827
Építőanyagok
Building Materials [BLD]
0,8711
0,36694
Út- és hídépítés
Heavy Construction
[CON]
1,0370 0,58251
0,30773
Fejlett ipari berendezések 2,1720
Advanced Industrial
Equipment [ITC]
0,7326
0,45956
Repülőgépipar
Aerospace [ARO]
0,86833
Konténerek és csomagolás 0,7152
Containers & Packaging
[CTR]
0,27378
Elektromos komponensek 1,8112
és berendezések
Electric Components &
Equipment [ELQ]
1,0508
0,61865
Általános ipari
szolgáltatások
General Industrial Services
[SVC]

Vegyes ipari
Industrial Diversified
[IDD]
Ipari berendezések
Industrial Equipment
[IEQ]

Ipari szállítás
Industrial Transportation
[TRA]

2,5286
Műszaki
Technology [TEC]

0,8917
Távközlés
Telecommunications
[TLS]

Közművek
Utilities [UTI]

0,2638

0,21089

0,95796

0,98908

Kommunikációs
technológiák
Communications
Technology [CMT]
Félvezetők
Semiconductors [SEM]
Szoftver
Software [SOF]
Műszaki hardver és
berendezések
Technology Hardware &
Equipment [THQ]

2,5478

0,36592

2,7978

0,20969

2,5354

0,10973

1,7183

0,46557

Fixvonalas
kommunikáció
Fixed-Line
Communications [FTS]
Vezeték nélküli
távközlés
Wireless
Communications [CTS]
Áramszolgáltatók
Electric Utilities [ELC]
Gázszolgáltatók
Gas Utilities [GAS]
Vízművek
Water Utilities [WAT]

0,8456

0,94075

1,1016

0,89737

0,2293

1,11461

0,2756

0,76436

0,4428

0,69667

Számítógépek
Computers [CPR]
Irodai felszerelések
Office Equipment [OFF]
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0,9681

0,53368

0,8039

0,66370

0,4334

0,88490

2,3839

0,11521

0,7325

0,83243

Iparág
Industry

Béta
üzleti

Átlagos
D/E ráta

1,5064
Ipari szolgáltatások
Industrial Services
[ICS]
Környezetszennyezés- 0,5451
védele
Pollution Control
[POL]

0,16916

1,1952

0,28753

0,6146

0,69904

0,8462

0,46927

1,2788

0,30987

0,6179

1,20709

0,3356

0,45250

1,2922

0,11178

0,6555

0,84203

Gyári berendezések
Factory Equipment
[FAC]
Nehézgépek
Heavy Machinery
[MAC]
Légi teherszállítás
Air Freight [AIF]
Szárazföldi közlekedési
eszközök
Land Transportation
Equipment [LDT]
Tengeri szállítás
Marine Transport
[MAR]
Vasutak
Railroads [RAI]
Hajóépítés
Shipbuilding [SHP]
Szállítás teherautóval
Trucking [TRK]

0,46850

IX. SPECIAL ISSUES OF ECONOMIC ANALYSES IN HUNGARY (BRIEF
SUMMARY IN ENGLISH)
One of the dominant themes in the academic literature since the 1960’s has been the
concept of an efficient capital market. The investigations of the efficient market theory
beyond the characteristics of the analyzed capital market segment, and the disclosure of
curiosities can give a relatively objective and indirect notion about the state of development,
the regulation of the market and about the relationship to other ones. It can be stated that the
results of efficiency tests can give the basis of advice and recommendations for further
development and organizational decisions in the analyzed market as well as on the methods in
economic analyses in use ie. on the market equilibrium model variables estimation in use.
While in the thesis the market efficiency is proveded in the Hungarian capital market, the net
present value model must be adequate for economic analyses, however in a mild-segmented
capital market the variables of an NPV analyses should carefully be estimated.
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