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1.   A KUTATÁS HÁTTERE, CÉLJA 

A dolgozatban két növekvő jelentőségű problématerületet mutatok be, majd kifejezetten ezek 

találkozására koncentrálok. 

Az egyik problématerület az egyéni befektetések támogatási módszerei, a 

portfóliómenedzsment. A portfoliótartás jelen értelmezésében az értékpapírtartás általános 

formáját, azaz több értékpapír együttes, kombinált tartását jelenti. A portfóliótartással 

kapcsolatos befektetői alapcél a befektetők hasznosságának maximalizálása, ebben az esetben 

a várható hozam – szórás vonatkoztatási rendszerben: 

 max)()( 2 →−= rRrU σµ  (1.) 

, ahol U a hasznosság, µ(r) a várható hozam, σ(r) a hozam szórása és R az ún. kockázat 

elutasítási együttható. 

A fenti összefüggés megadja tehát a befektető hasznosságmaximalizálásának 

alapösszefüggését, legalábbis annak általánosan elfogadott és jelen dolgozatban is követett 

formáját.  

A portfóliómenedzsment fogalom alatt a portfólió-összeállítás tervezését, szervezését és 

irányítását értjük. Mivel a portfólió különböző befektetésekből összeállított egységet jelent, és 

a cél a portfólió egészének értéknövelése, így a portfóliómenedzsmenti tevékenység 

befektetések tudatos adásvételét és kombinálását jelenti. 

A fenti hasznosságmaximalizálási célfüggvényből fakadóan a portfóliómenedzsmenti 

tevékenység befektetések olyan tudatos adásvételét és kombinálását jelenti, amely a 

befektetőknek maximális hasznosságot biztosít. 

Mivel az egyes befektetők kockázatelutasítási együtthatója – kockázathoz való hozzáállása – 

eltérő, így több befektető egyenkénti hasznosságmaximalizálását nem lehet biztosítani 

egyetlen portfólióval. Ebből fakadóan a potfóliómenedzseri tevékenység végeredményben 

egyénre szabott portfóliók összeállítását kell, hogy jelentse. 

Kritikus kérdést jelent a portfoliómenedzselési tevékenység költsége. Az egyes befektetők 

szempontjából ugyanis a portfoliómenedzselési tevékenység számukra nyújtott 

hasznosságának és költségeinek mérlegeléséről van szó. A portfólió teljesítményének, a 

portfólió hozamnövelési lehetőségeinek értékelése önmagában tehát elégtelen, értelmetlen. 
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Mindezek után az is nyilvánvaló, hogy az ideális portfóliómenedzselési tevékenység 

kompromisszumokkal is terhelt.  

A dolgozat egyik legfőbb célja, eredménye éppen ennek a kompromisszumokkal övezetten 

ideális portfóliómenedzselési tevékenységnek a körvonalazása, pontosabban az ilyen 

portfóliómenedzselési tevékenység egy lehetséges új útjának kidolgozása, bemutatása. 

Az értekezés három fő fejezetre tagolódik. Az első fejezetben az aktív portfóliómenedzselés 

alapmodelljének választott modell bemutatása történik, valamint a portfóliómenedzselés 

alapjainak áttekintése. Ez a fejezet döntően Andor (2004) „Aktív portfóliómenedzselés reális 

alapjai” című munkájára épül, több helyen is kiegészítve Bodie, Z. et. al., (1996) 

„Befektetések” című alapművének és más kapcsolódó irodalmaknak részleteivel. 

A második fejezetben, az elsőben körvonalazott modell egyes részleteinek áttekintése, 

kidolgozása történik. Ez a fejezet négy alfejezetre bomlik. Az elsőben a korábban relevánsnak 

választott tőkepiaci árfolyamok modelljének (CAPM) konkrét, gyakorlatban is használható 

paraméterezése történik meg, amivel együtt a releváns passzív portfólió megadása is 

megtörténik. Ezután az egyes befektetők kockázatkerülési együtthatóinak meghatározásáról 

szól az értekezés. A harmadik alfejezet – a dolgozat egyik kiemelhető részeként – a 

félreárazott értékpapírok felkutatásának új lehetőségét vázolja. Végül az addigiak példán 

keresztüli összefoglaló bemutatása olvasható.  

A záró fejezetben a dolgozat egyik legfőbb újdonságát jelentő portfóliómenedzselési portál 

részletes kifejtése, bemutatása a téma. Itt három alfejezetet találunk. Az elsőben a portálok 

általános áttekintése történik, a másodikban pedig a portáltervezés egy lehetséges új formáját 

körvonalazza a dolgozat. Végül a korábbi fejezetekben vázolt portfóliómenedzselési 

megközelítést támogató portfóliómenedzselési portál bemutatása következik, amely mögött 

egy ténylegesen is elkészített webes felületrendszer húzódik meg.  

2.   A KUTATÁSI ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK 

Az előző pontban felvázolt területeken végzett kutatómunka vizsgálati módszerei között mind 

empírikus mind elméleti megközelítéseket alkalmaztuk. 

A második fejezet azt jeleníti meg, hogy az első fejezetben választott elméleti modell hogyan 

válik a gyakorlatban is reális keretek között alkalmazható eljárássá. A tézis felállításához az 

elméleti alapkeret körülhatárolását, meghatározását választottuk, amelyben a témához 

kapcsolódó irodalmi hátteret szintetizálva jutottunk el az eredményig. 
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A harmadik fejezetben a portfóliómenedzsment egy lehetséges új megközelítését mutatjuk be. 

A fejezetben a portáltervezés módszertanát dolgoztam fel alapos szakirodalom-kutatással. 

Ennek továbbfejlesztéseként egy új koncepciót is kidolgoztam a portáltervezés 

kiindulópontjainak meghatározására és folyamatára, és ezt saját valós portáltervezési 

esetünkre vonatkozóan példaszerűen meg is mutattam. 

A előbbiek alapján a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és 

Társadalomtudományi Kar Ipari Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszéken 

ténylegesen megvalósított, működő befektetői portált mutattam be, a kritikus fontosságú 

elemek alapos elemzésével. 

3.   TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK, TÉZISEK 

1. tézis 

Az értekezés első tézise egy általánosabb jellegű, a dolgozat egészét átfogó tézis. Abból a 

koncepcióból indul ki, hogy a portfóliómenedzselés helyes formájának megtalálásához a 

portfólió értékét növelő stratégiákat a stratégia követésének költségeihez kell mérni. E 

tekintetben a vonatkozó szakirodalom is meglehetősen egyoldalú, leginkább csak az 

értéknövelési lehetőségekre koncentrál, azok eredményességét a felmerülő költségeket 

teljesen kihagyva vizsgálja.  

A disszertáció a költség-haszon megközelítést követve lényegében három irányon indul el, 

amit a dolgozat fejezettagolása is követ. Egyrészt egy eleve „visszafogott”, az egyes 

portólióérték-növelő lehetőségeket a költség-hatékony követés „reménye” szerint eleve 

megszűrt alapmodellből indul ki. A három alapvető aktív portfóliómenedzselési lehetőség 

közül kettőt mindjárt elvet: az időzítésre építő stratégiát az empirikus vizsgálatok által igazolt 

sikertelen alkalmazások miatti kilátástalansága miatt, míg a felülárazott értékpapírok 

portfólióból való kihagyásának stratégiáját a kiemelkedően magas költségei miatt. Ezután a 

dolgozat már csak egyetlen portfóliómenedzselési stratégiát vesz alapul: az alulárazott 

értékpapírok felkutatásának és portfólióbeli súlyuk növelésének stratégiáját. 

A következő fejezetben ennek a stratégiának, portfóliómenedzselési modellnek a gyakorlati 

alkalmazhatóságát tekinti át, több – később külön tézisbe sorolt – részlet tisztázásával, 

továbbfejlesztésével.  
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A harmadik részben az addig vázolt modell kifejezetten hatékony, alacsony költségű 

gyakorlati alkalmazásának informatikai hátterét mutatja be a disszertáció – szintén külön 

tézisbe sorolt eredménnyel. 

Mindezek után az első tézis a következőképpen fogalmazható meg:  

A portfóliómenedzselési lehetőségek költség-haszon megközelítés alapján 

vizsgálandók. E szemlélettel a portfólió értékét növelő lehetőségek erőteljesen 

beszűkülnek, reális lehetőség csak az alulárazott értékpapírok felkutatására, illetőleg 

azok optimális mértékű portfólióba illesztésére mutatkozik. E stratégia eredményes 

és alacsony költségű követésére nyújt lehetőséget az informatikai támogatás.  

2. tézis 

A disszertációban elfogadott portfóliómenedzselési alapmodell a tőkepiaci árfolyamok 

modelljére (CAPM) épül. E modell egyes paramétereinek gyakorlati beazonosítása, azaz a 

modell gyakorlati alkalmazása azonban több problémát is felvet. Ezek közül a központi 

probléma a piaci portfólió gyakorlati közelítése. A kérdéskör egyben összecseng a választott 

portfóliómenedzselési alapmodell passzív és aktív portfóliók kialakítására építő 

megközelítésének gyakorlati alkalmazhatóságával is. E megközelítésben ugyanis a passzív 

portfóliót a piaci portfólió adja, míg az aktív portfólió kialakításakor az alulárazott 

értékpapírokat, illetőleg azok diverzifikálható – nem diverzifikálható kockázatának 

elválasztását szintén a piaci portfólióhoz viszonyítva értékeljük.  

A piaci portfólió közelítésére az egész világot reprezentáló ún. globális portfólió-indexek 

állnak rendelkezésre, amelyek a világ országainak nemzeti tőzsdeindexeit teszik egyetlen 

portfólióba – természetesen az egyes országok kapitalizációjának megfelelő súlyozással. Egy-

egy ilyen globális portfólió meglehetősen jól tükrözi az egész világgazdaság alakulását, azaz 

jól közelítik az elvi piaci portfóliót. A nemzetközi szakirodalom legtöbb esetben a Morgen 

Stanley Capital International (MSCI) világ-indexet alkalmazza a piac egészének 

reprezentálására, amely választást követi a disszertáció is. 

A piaci portfólió beazonosításával nyilván annak paraméterei (hozam, kockázat stb.) szintén 

megragadhatóvá válnak. Legalábbis azzal a feltételezéssel, hogy a piaci portfólió 

paramétereinek valószínűségi szabályai időben stabilak.  
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A portfóliómenedzselési tevékenység utolsó fázisa a befektetők kockázatelutasításához 

illeszkedő kockázatos portfólió – kockázatmentes befektetés kombinációjának meghatározása. 

Ehhez mindenekelőtt a kockázatkerülési együttható egyéni felmérése szükséges. 

Ide kapcsolódóan jelent újítást a felmért értékek tőkeáttétellel való korrigálása. Mivel a 

tőkepiacon mindig megegyező nagyságrendű kockázatmentes hitelfelvétel és hitelnyújtás kell, 

hogy legyen, az átlagos befektető a piaci portfóliónak (M) megfelelő kockázatú befektetést 

tart, így az átlagos R kockázatkerülési együttható nagyjából σ(rM) kockázat viselését kell, 

hogy jelentse.  

A követett portfóliómenedzselési megoldás szerint a piaci portfóliónak valamely globális 

tőzsdeindexet tekintjük, ami viszont – az indexet alkotó értékpapírok tőkeáttételeződése miatt 

– tőkeáttételi torzítást tartalmaz. Mindez kihat az átlagos kockázatkerülési együttható 

megadására is. Felhasználva az Andor és Ormos (2003b) forrásmunkában meghatározott 

54%-os globális idegen tőke – saját tőke arányt, a következőket írhatjuk fel:  
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  (2.) 

Az ehhez a bétához tartozó R kell, hogy átlagos legyen, így  

 átlagM RR
GE

54,1
,
=   (3.) 

Mindezek a következő tézissel foglalhatók össze: 

A portfóliómenedzselés során passzív portfóliónak is választott piaci portfóliót 

globális részvény-indexszel közelíthetjük. Ekkor azonban a befektetői 

kockázatkerülési együttható paci portfólióhoz kapcsolódó értékét nem 

tekinthetjük átlagos értéknek, hanem azt a választott globális részvényindexhez 

kapcsolódó tőkeáttétellel korrigálni kell. E korrekció, illetve a használható érték a 

következő:  

 átlagM RR
GE

54,1
,
=  

3. tézis 

A harmadik tézis megalapozásához a tőkepiaci hatékonyság kérdése felé fordulok. A 

tőkepiaci hatékonyság Fama (1991) kategorizálása szerinti gyenge és félerős szintjeinek közel 

általános érvényesülése a passzív portfóliómenedzsment létjogosultságát erősíti, míg az aktív 

portfóliómenedzsment követésének igen szerény teret enged. Az aktív portfóliómenedzsment 



 8 

– ugyan szűk – mozgásterét igazolja viszont egyrészt az, hogy a tőkepiaci hatékonyság erős 

szintjének fennállása széles körben támadható. Ez annyit jelent, hogy értékes, kihasználható 

exkluzív információk (beleértve az elemzési módszereket is) léteznek, így lehetséges 

félreárazott értékpapírokat felkutatni. Ezt erősíti másrészről az a jelenség is, hogy az 

információszerzés költségessége a piaci hatékonyságot folyamatosan a tökéletes alatti szinten 

tartja.  

A tőkepiaci hatékonyság fenti konklúziójára építve a dolgozat a szokásos 

portfóliómenedzselési megközelítésnek egy teljesen más megközelítését javasolja. A szokásos 

változatban ugyanis a portfóliómenedzselés alapvető része a félreárazott értékpapírok 

felkutatása, amit koncentráltan, „üzemszerűen”, csoportosan végeznek. 

Ez a megközelítés több szempontból problémásnak tűnik. Ismerve a tőkepiacok 

hatékonyságát a félreárazott értékpapírok megtalálása amúgy is igen nehézkes. Mivel 

közismert módszerek nincsenek, így a portfóliómenedzsmentnek is exkluzív módszereket kell 

kidolgoznia, vagy exkluzív információkat kell szereznie. Mindezeket ráadásul titokban is kell 

tartani. Összességében tehát majdhogynem kilátástalan és magas költségekkel működő 

rendszer épülhet így ki. 

Ésszerűbbnek tűnik a portfóliómenedzselési munka félreárazás (a bemutatott modell szerint 

alulárazás) felkutatási részének „alvállalkozásba” adása oly módon, hogy az egyes 

portfóliómenedzserek titokban tarthassák sikeres stratégiáikat.  

A fentiekkel kapcsolatos következtetéseink a következőkben foglalhatók össze: 

A portfóliómenedzsment aktív portfólió összeállítási fázisánál az eredmény-

költség viszony szempontjából ésszerűbb a félreárazások felkutatását 

„alvállalkozásba” kiadni azért, hogy az egyes portfóliómenedzserek titokban 

tarthassák sikeres stratégiáikat. Stratégiájuk múltbeli eredményességét csak 

bizonyítaniuk kell, míg a jutalékukat a Sharpe-mutató alapján kell meghatározni. 

Az „alvállalkozó” portfóliómenedzserek kiválasztásánál nem csak múltbeli 

eredményességük mértékét, hanem azt a szignifikancia-szintet is figyelembe kell 

venni, amely mellett képességeiknek és nem pusztán a szerencsének tulajdonítható 

eredményességük.  
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4. tézis 

A portálok által nyújtott hozzáadott értékfolyamatok olyan funkciók vagy tulajdonságok a 

portáltervezésen belül, amelyek megerősítik és kiterjesztik az információ értékét a szervezetre 

és felhasználóira. Ezt három szinten lehet elérni. 

A felhasználói megközelítésben a portálokat úgy kell tervezni, hogy közvetlenül támogassák a 

felhasználók információ felhasználási szokásait a feladataik megoldása folyamán. 

A portálokat úgy kell tervezni, hogy megfeleljenek, vagy javítsák a szervezet információs 

ökológiáját. 

A portálok felületét úgy kell tervezni, hogy egyesítsék azon funkciókat és tulajdonságokat, 

amelyek elősegítik az információ felhasználását. 

A hozzáadott értékfolyamatok egyesítése ezen a három szinten az intranet tervezésben 

segítséget nyújthat abban, hogy könnyebb legyen a portálok használata, mint az egységes, 

megosztott információ munkaterület. Itt a felhasználók gond nélkül mozoghatnak a tartalom 

elérése, a kommunikáció és a csoportmunka területén. Például a felhasználók információ 

felhasználási szokásait tekintve a portálok információ-tartalmi helyekként funkcionálhatnak, 

amelyek releváns információkat nyújtanak oly módon, ahogy azt a szervezeti résztvevők 

szeretik, és hasznosnak találják. Az információáramlás és -felhasználás megkönnyítésével a 

szervezet információ ökológiáján belül a portálok koordináció és kommunikáció területként 

funkcionálhatnak, amelyek támogatják az ötletek és a know-how elérhetőségét. Olyan 

funkciók és tulajdonságok egyesítése révén, amelyek növelik az információ potenciális 

használhatóságát, a portálok előmozdíthatják a felhasználók elkötelezettségét az ilyen 

rendszerek irányába. 

A viselkedési/ökológiai keret, mint olyan, segítheti a portálok tervezését, mint mobilizáló 

információ technológiai infrastruktúra. Az információ ökológia (Taylor, 1991) szempontjait 

együttesen kielégítő rendszerekkel a szervezeti résztvevők olyan portált tudnak tervezni, 

illetve működtetni, melyek segítik a szervezeti résztvevőket, hogy hozzáférjenek a kívánt 

információtartalomhoz. 

Ezen belül a figyelembe vehető (kiemelt) személyes adottságok a következők: a pénzügyi 

modellekre vonatkozó ismeret, a kockázatvállalási hajlandóság, és a döntési stílus. 

Az értekezés harmadik fejezetének első része a portfóliómenedzserek és a portál viszonyáról 

azt állítja, hogy: 
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A bemutatott portfóliómenedzselési portál-rendszer egyrészt átláthatóvá teszi a 

portfóliómenedzserek eredményeit, ami segíti tevékenységük követését, a felhasználó 

befektető így mélyebben megismerheti a megvásárolni kívánt szolgáltatást. Másrészt 

lehetővé teszi exkluzív tudás csak alkalmazási szintű, „beszállítói jellegű” 

megvásárlását. Harmadrészt a rendszer egyre inkább betekintést nyújt a 

felhasználók elvárásaiba, ami folyamatosan segíti a portfóliómenedzsert kínálatának 

kialakításában. Az automatikus ráállást egy beépített diagnózis-rendszer nyújtja, 

amelyhez kulcsfontosságú (felhasználó rendszerhasználatának módjára vonatkozó) 

megfigyelési pontokat lehet megadni. A diagnózis-rendszer eredményei alapján a 

következtető algoritmus már olyan ismeretekkel láthatja el a felhasználót, ami egyre 

inkább megfelel szokásainak. 

5. tézis 

Arra törekedtem, hogy kifejezetten a portfóliómenedzseri tevékenység támogatásához egy 

igényes portálszolgáltatás jöjjön létre (lásd 4. tézis), amihez a tervezés során számos 

szempontot szükséges egy dinamikusan kezelhető keretrendszerben megvizsgálni. 

Itt először (1. lépés) a felhasználói célokat kell meghatározni, vagyis azt, hogy mi célból 

szeretnék kialakítani egy ilyen rendszert. Ezen kívül fontos a felhasználói igények felmérése 

is: Milyen igényeket támasztanak a portállal szemben? Mely elvárások fontosak? Második 

lépésként a portálkészítő megpróbálja megkeresni azt a portált, amely a legnagyobb 

mértékben megfelel a kitűzött célnak. A megoldáskeresés alatt be kell azonosítani a 

szükségleteket, és javaslatot kell tennie a portál funkcionális leírására. A harmadik lépésben a 

meglévő körülményeket kell feltérképezni. Itt alaposan foglalkozni kell a szervezeti 

struktúrával, a szervezet informatikai kultúrájával, az egyes felhasználók 

információtechnológiai tudásával, a rendelkezésre álló adatokkal, valamint a meglévő 

pénzügyi eszközökkel. A negyedik lépés a meglévő rendszerhez való illesztés, a szervezetnél 

lévő informatikai alkalmazások beépítése az új rendszerbe. Ötödik lépés az elképzelt portál 

rendszertervének elkészítése az igényeknek megfelelően, és a megoldás elfogadása. Ha 

azonban a tervezett portál kiinduló feltételei nem megfelelőek, akkor kezdődik egy iterációs 

folyamat az erőforrások újbóli elosztására. 

A portálok kialakítása kiinduló feltételeinek megvizsgálásánál három alapvető területet lehet 

elkülöníteni: a felhasználói célokat, a portál megoldásokat és a meglévő körülményeket. E 
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három részt egyesével kell feltérképezni, és utána kell kialakítani a megvalósítandó portál 

végleges tervét. 

A portál tervezés eredménye egy olyan rendszer kell, legyen, ami támogatja a 

gyorsabb döntést és a rendelkezésre álló adatok nagyobb megbízhatóságát. Ennek 

elérésére olyan felhasználói felületet és az adatstruktúrát kell létrehozni, ami 

figyelembe veszi a kérdezési logikát, a portálba bekerülő új adatokat (frissítést), ezek 

felhasználókhoz való tudatos eljuttatását és a tudásmegosztást. 

4.   ALKALMAZÁSI PERSPEKTÍVÁK 

Kutatásaim során az elvégzett elméleti munkának köszönhetően megindult egy lokális 

alkalmazás felépítésére vonatkozó kísérlet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Ipari Menedzsment és 

Vállalkozásgazdaságtan Tanszékén. Ez az alkalmazás lényegi szolgáltatásait tekintve 

működőképes, s egyes tapasztalatait már vissza lehetett csatolni a dolgozatba foglalt kutatási 

tanulságokhoz. 

A további lokális alkalmazás során gyűjtött empírikus tanulságok bázist kínálnak egyrészt a 

dolgozatban bemutatott elméleti eredmények alaposabb elemzéséhez és továbbfejlesztéséhez, 

másrészt a hasonló típusú és továbbfejlesztett alkalmazások szélesebb körű elterjedéséhez. 
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6.   AZ ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ANGOL NYELVEN (THESES) 

Thesis 1 

The first thesis of the dissertation is a more general thesis, it covers the whole dissertation. It 

is based on the concept that in order to find the proper form of portfolio management, the 

strategies increasing the value of the portfolio have to be a weighed against the costs of using 

the strategy. In this respect the literature is rather one-sided, mostly concentrating on the ways 

of increasing the value only, and completely ignoring the costs incurred while examining their 

effectiveness.  

The dissertation sets out in three directions following the cost-benefit approach. This is 

reflected in the division of the dissertation into chapters, too. First, it uses a “restrained” basic 

model filtering the means of increasing the value of the portfolio by the “hope” of cost-

effectiveness. Two of the three basic portfolio management possibilities are rejected up front: 

the strategy based on timing is rejected because empirical examinations have proved that it is 

unsuccessful, and the strategy of leaving out overpriced securities is rejected because of the 
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outstandingly high costs. The dissertation therefore considers only one portfolio management 

strategy: finding under-priced securities and increasing their weight in the portfolio.  

The next chapter reviews the practical application of this portfolio management model by 

clarifying and further developing several details – later presented in separate theses.  

The third part of the dissertation presents the informatics background of the effective low-cost 

practical application of the model presented so far – the results are also presented separately 

in a thesis. 

Based on this the first thesis can be presented as the following:  

Ways of portfolio management should be examined based on a cost-benefit 

approach. Using this approach the ways of increasing the value of the portfolio are 

considerably narrowed – the only realistic possibility is finding underpriced 

securities and putting them in an optimal sized portfolio. Computer support provides 

an effective and low-cost application of this strategy.  

Thesis 2 

The basic portfolio management model accepted in the dissertation is based on the CAPM. 

The practical calculation of the individual parameters of this model, that is, the practical 

application of this model, presents several problems. A central problem is the approximation 

of the market portfolio in practice. The problem is also related to the practical applicability of 

the chosen basic portfolio management model using an active and a passive portfolio. In this 

approach the passive portfolio is given by the market portfolio whereas creating the active 

portfolio we also evaluate underpriced securities and the separation of their diversifiable – 

non-diversifiable risk compared to the market portfolio.  

To approximate the market portfolio there are so-called global portfolio indices representing 

the whole world, which put the national stock-market indices of the countries of the world in 

a single portfolio – naturally by weighting them with the capitalization of the individual 

countries. Such a global portfolio represents the state of world economy fairly well, that is, 

approximate the theoretical market portfolio relatively well. International literature usually 

uses the Morgan Stanley Capital International (MSCI) world index to represent the whole of 

the market, as does this dissertation. 
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By identifying the market portfolio, we also get its parameters (returns, risk). At least with the 

assumption that the probability rules of the parameters of the market portfolio are stable in 

time.  

The last phase of portfolio  management is forming the combination of risky portfolio – risk-

free investment matching the risk aversion level of the investors. In order to do this, first the 

risk aversion coefficient has to be determined. 

A related innovation is the correction of the values with leverage. Since on the capital market 

there always has to be the same amount of risk-free lending and risk-free borrowing, the 

average investor holds a portfolio matching the risk of the market portfolio (M), therefore the 

average risk aversion coefficient R has to involve the risk of approximately σ(rM).  

According to the portfolio management method used the market portfolio is approximated 

with one of the global stock market indices, which includes a leverage distortion because of 

the leverage of the securities composing the index. This also affects the calculation of the 

average risk aversion coefficient. Using a global alien capital – own capital ratio of 54% 

determined in Andor and Ormos (2003b), we get the following:  
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The R corresponding to this beta has to be average  
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The above can be summarized in the following thesis: 

The market portfolio, also chosen to be the passive portfolio in portfolio  

management, can be approximated with the global stock market index. In this 

case we cannot consider the value of investor risk aversion coefficient connected to 

the market portfolio as the average value; it has to be corrected with the leverage 

of the chosen global stock market index. This correction, or the value that can be 

used, is the following:  
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Thesis 3  

To lay the foundation of the third thesis I turn to the question of market efficiency. The weak 

and semi-strong levels of market efficiency (as categorized by Fama, 1991) are almost 

generally observed and this justifies passive portfolio management, whereas it greatly restricts 

the scope of active portfolio management. The fact that the existence of the strong form of 

market efficiency is widely debated proves the (albeit narrow) scope of active portfolio 

management. This means that valuable, usable exclusive information (including information 

obtained by analysis) exists, therefore it is possible to hunt out mispriced securities. This is 

also reinforced by the fact that the price of information constantly keeps market efficiency 

below the perfect level.  

Building on the above conclusion of market efficiency the dissertation suggests a completely 

different approach to portfolio  management. In the usual method a basic part of portfolio  

management is finding mispriced securities, which is done in a concentrated, “industrialized”  

way, in groups. 

This approach seems problematic for several reasons. Knowing the efficiency of capital 

markets, finding mispriced securities is difficult to start with. Since there are no well-known 

methods, exclusive methods have to be devised or exclusive information has to be obtained. 

In addition, these have to be kept a secret. All in all, a system like this is extremely difficult to 

operate and involves high costs. 

It seems far more reasonable to “subcontract” the finding of mispriced (underpriced in this 

model) securities in such a way that individual portfolio managers can  keep their successful 

strategies a secret.  

The above conclusions can be summarized as such: 

When compiling the active portfolio in portfolio management it is more 

reasonable from a cost-benefit point of view to subcontract the finding of 

mispriced securities so that individual portfolio  managers can keep their 

successful strategies a secret. They only have to prove the past success of their 

strategies, while their commission should be paid using the Sharpe-indicator. 

When selecting the „subcontractor” portfolio managers, not only their past 

success has to be taken into consideration but also the significance level at which 

their success can be attributed to skill rather than pure luck.  
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Thesis 4 

The added value processes provided by company portals are functions or properties within 

portal design which signal, reinforce and extend the value of information to the organization 

and its users. This can be achieved in three levels. 

In the user’s approach portals have to be designed so as to directly support the information 

behaviour of users in the solution of their task.  

At the organization level portals have to be designed in such a way as to conform to or 

improve the information ecology of the organization.  

At the interface level company portals have to be designed in such a way as to unify the 

functions and properties that promote the use of information.  

The interface of portals have to be designed to unify the functions and properties the promote 

the use of information. 

The unification of added value processes on these three levels can help the planning of the 

intranet, to make the use of company portals easier as a uniform shared information 

workspace. Here users can navigate without problems to access content, communicate and 

work in groups. For example considering the behaviour of employees concerning information, 

portals can function as information content sources which provide relevant information in 

such a way as is preferred and considered useful by the members of the organization. By 

facilitating the creation, flow and use of information, portals can function as coordination and 

communication areas within the information ecology of the company, which support and 

promote the exchange of ideas and know-how. By unifying functions and properties that 

increase the potential usability of information, portals can promote the commitment of users 

to such systems. 

The behaviour/ecology framework as such can help the planning of company portals as a 

mobilizing information technological infrastructure. With systems that satisfy the 

requirements of both information ecology and behaviour ecology (Taylor, 1991) participants 

of the organization can design and operate such a portal that help the participants of the 

organization to access the desired information content. 

Within this the personal qualities which are important and should be considered are the 

knowledge of financial models, willingness to take risks and decision making style. 
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This is what the first part of the third chapter says about the relation of portfolio managers and 

portals: 

The portfolio management portal system presented on the one hand makes it easy to 

see the accomplishments of the portfolio  managers, which helps in following their 

activity, and so the client investor can have a deeper knowledge of the service to be 

purchased.  On the other hand it allows for the buying of exclusive knowledge at the 

application level only. The system also provides a deeper insight into the expectations 

of the users, which helps portfolio managers continuously updating their offers. 

Automatic adjustment is provided by a built-in diagnosis system for which key 

observation points (referring to the way the user uses the system) can be defined. 

Based on the results of the diagnostic system the deduction algorithm can provide 

the user with knowledge which more and more matches their customs. 

Thesis 5 

I have striven to create a quality portal service specifically to support portfolio management 

(see thesis 4), which requires that several aspects are examined in a dynamic framework 

during planning. 

First (Step 1) the goals of the user have to be identified, that is, why we wish to create such a 

system. In addition, it is also important to identify the requirements of the user: What do they 

require of the portal? Which expectations are important? As a second step, the maker of the 

portal tries to find the portal that fulfils the requirements to the greatest extent. In finding the 

solution, the needs have to be identified and a functional description of the portal has to be 

suggested. As a third step the existing circumstances have to be examined. At this stage the 

organizational structure, the IT culture of the organization, the information technology 

knowledge of the individual users, the data available and the existing financial means have to 

be examined in detail. The fourth step is matching to the existing system, that is, 

incorporating the computer applications of the organization into the system. The fifth step is 

creating the systems design of the planned portal according to the needs, and approving the 

solution. If, however, the initial conditions of the planned portal are not appropriate, an 

iteration process starts to better allocate the resources. 

When examining the initial conditions of making the portal three basic areas can be separated: 

users’ goals, portal solutions and the existing a circumstances. These three areas have to be 

examined one by one and the making of the final design of the portal can come after this step. 
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The result of portal designing has to be a system which supports faster decision-

making and greater reliability of available data. In order to do this a user interface 

and data structure has to be created which takes into consideration asking logic, new 

data entering the portal (updating), the distribution of new data to the users,  and 

knowledge sharing. 

 


