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1. Bevezetés

1.1. A választott téma aktualitása

Az 1970-es évek elején a rögzített árfolyamrendszer (Bretton Woods-i egyezmény)

felbomlását követıen - annak eredményeként - a pénzügyi folyamatok sokkal

kiszámíthatatlanabbá váltak. Ezek az események a pénzügyi piacok intenzív globalizációja

mellett a kockázatok erıteljes növekedéséhez vezetett (kiemelt tekintettel az árfolyam és

kamatkockázatra). Az ilyen jellegő kockázatok mérséklésére származtatott ügylettípusok

jelentek meg, melyekkel a kockázati kitettség mértéke jelentısen csökkentethetı. Ugyanakkor

ezek a termékek a spekulánsok számára is igen kedveltekké váltak az alacsony befektetéssel

realizálható igen nagy nyereség miatt. Származtatott ügyletek esetében ugyanis jóval nagyobb

mértékő hozamra lehet szert tenni, mint ugyanakkora, alapügyletbe történı befektetés mellett

az alapügylet azonos piaci árfolyammozgása esetében.1 Ez a jelleg természetesen negatív

irányban (azaz veszteségek esetére) is igaz, ami ezeket az ügyleteket rendkívül kockázatossá

teszi. Az alaptermékek értékingadozásának növekedésén túlmenıen ezért a származtatott

ügyletek jelentıs kockázata is arra késztette a pénzügyi intézményeket, hogy matematikai,

statisztikai módszerekkel igyekezzenek a kockázati kitettségeket mérni, illetve kordában

tartani. Számos módszer létezik ilyen jellegő számítások elvégzésére, melyek általában a

kockáztatott értéket (VaR) próbálják különbözı modellekkel becsülni. Ez utóbbi mennyiség

azt mutatja meg, hogy adott megbízhatósági szinten, meghatározott idıtartam alatt mekkora

az a maximális veszteség, ami még bekövetkezhet.

A pénzügyi piacokon megfigyelhetı kockázatok jelentıségének pénzügyi

intézmények általi felismerésén túlmenıen a 90-es években a bankfelügyeleti szervek is arra

kényszerültek, hogy rendeletben szabályozzák az ilyen jellegő kockázatvállalásokat. Ezeket

az intézkedéseket számos jelentıs vállalat váratlan bukása tette szükségessé, melyek túlzott

kockázatvállalásokra voltak visszavezethetıek. Ezek az esetek ugyanis alátámasztották, hogy

amennyiben a pénzügyi piacokon jelen levı kockázatokat nem kellı körültekintéssel kezelik,

a pénzügyi intézményrendszer is könnyen veszélybe kerülhet. Ebbıl a megfontolásból

kifolyólag született meg a Bázeli Bizottság 1993-as ajánlása a sztenderd módszerrıl. Az

1988-as Bázeli Egyezmény 1996-os kiegészítése pedig már statisztikai módszereket is

tartalmazott. Ezek az ajánlások az ügyletekhez rendelt tıkeszükségleten keresztül igyekeznek

1 Egy 10%-kos letétet elıíró forward ügylet esetében például az alaptermék ugyanolyan mértékő
árfolyamváltozása esetében a forward ügyleten kb. 10-szer nagyobb hozam realizálható.
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ellenırzés alatt tartani a piaci portfolió méretét, illetve a kapcsolódó kockázatot. Sajnos a

belsı modellekkel szembeni szabályozói bizalmatlanság igen erıteljes korrekciót ír elı a

statisztikai eredményre vonatkozóan, ezért a belsı modellek méltatlanul háttérbe szorultak a

sztenderd módszerhez képest. Az új, várhatóan 2007-ben bevezetésre kerülı új egyezmény

már a hitelportfolióra vonatkozóan is lehetıvé fogja tenni különbözı kockázati mutatók

statisztikai alapon történı meghatározását, és az ezek alapján történı tıkeszámítást.

A pénzintézetekre, illetve azok mőködésére vonatkozó részletes szabályozási rendszer

motivációja teljesen nyilvánvaló a gazdaság, illetve a pénzügyi rendszer stabilitása

szempontjából. Mindemellett jogosan felmerülı igény annak vizsgálata, hogy a megalkotott

jogszabályokban rögzített követelmények, illetve elıírások közgazdaságilag, bizonyos

esetekben matematikai, illetve statisztikai eszközökkel is alátámaszthatóak. A pénzintézetek

pénzügyi biztonságát igen jelentısen befolyásoló pénzügyi kockázatok közül a pénzügyi

piacokhoz kapcsolódóan igen kifinomult matematikai módszerek léteznek, melyekkel

számszerősíteni lehet a kockázatokat adott portfolió esetében. Ezen kívül a törvényalkotási

tevékenység során is ezek a kockázattípusok igen erıteljes szabályozás alá esnek, ezért fontos

feladatnak ígérkezik a jelenlegi szabályozás és a statisztikai módszerek alapján elıálló

eredmények összeghasonlító vizsgálata, az esetleges hiányosságok, illetve torzítások

azonosítása érdekében. Dolgozatomban alapvetıen a bázeli irányelveken alapuló,

Magyarországon 2000-ben bevezetésre került kereskedési könyvi rendelethez kapcsolódóan

mutatom be ilyen jellegő elemzéseim eredményeit, illetve az azokból levont

következtetéseimet, ajánlásaimat. A hivatkozott rendelet alapjául szolgáló nemzetközi

egyezmény a jogszabályi tıkekövetelmény meghatározása során – bizonyos korlátok között –

lehetıvé teszi statisztikai módszerek alkalmazását is. Az ilyen típusú kockázatok elemzése

során ugyanis viszonylag széles körben hozzá lehet férni megfelelı mennyiségő historikus

adathoz a kockázatok számszerősítésére, ezen kívül a rendelkezésre álló matematikai

módszerek is viszonylag letisztultak.

1.2. A banki tevékenységgel kapcsolatos pénzügyi kockázatának fıbb típusai

A pénzügyi kockázatokat a legegyszerőbben úgy lehet körülhatárolni (Jorion (1999)),

hogy e csoportba tartozónak azokat a véletlenszerő hatásokat soroljuk, melyek a bankok

pénzügyi helyzetével közvetlen kapcsolatban vannak, illetve arra közvetlen, a

véletlenszerőségbıl adódóan a jövıt tekintve legfeljebb valószínősíthetı hatást gyakorolnak.

Ezek a kockázatok alapvetıen a pénzintézetek által különbözı piacokon elszenvedhetı
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veszteségekkel vannak összefüggésben. A következı bekezdésekben néhány jelentısebb

pénzügyi kockázattípus kerül bemutatásra.

Hitel nyújtása esetében például a bank ki van téve annak, hogy az adós a jövıben nem

tudja teljesíteni tartozását, tehát követelés leírásra kényszerül, ami viszont az eredményt

csökkenti. Ahitelkockázat a kezdetektıl végigkíséri a bankok mőködését azok pénzügyi

közvetítı szerepébıl adódóan. Adott ügylet esetében ugyanis körültekintı, jogilag alaposan

bebiztosított megállapodás ellenére is elıfordulhat, hogy az ügyfél csıdje esetében a bank

nem tudja teljes egészében érvényesíteni követelését. Ez a nemteljesítés lehet akaratlagos (pl.:

hitelezési csalás), illetve nem szándékolt (pl.: a gazdasági folyamatok miatt bekövetkezı

ellehetetlenülés, illetve csıdesemény). Természetesen nagyon fontos feladat a bankok

részérıl, hogy minimálisra csökkentsék az ilyen jellegő kockázatokat, ami viszont

versenyképtelenséget okozhat. Ebbıl kifolyólag a pénzintézetek arra kényszerülhetnek, hogy

korlátozott hitelkockázatnak mégiscsak ki legyenek téve, és az ebbıl adódó veszteségeiket az

ügyfelek által fizetett kockázati felárból kompenzálják.

A hitelkockázat statisztikai jellemzése általában két lépésben történik. Elıször annak

valószínőségét kell valamilyen módon megadni, hogy az ügyfél csıdhelyzetbe kerül, azaz

fizetési kötelezettségeinek nem tud eleget tenni. Egy gyengébb pénzügyi helyzetben levı

partner esetében erre nagyobb az esély, ugyanakkor kitőnı pénzügyi pozíció esetében is lehet

valamekkora valószínősége ilyen típusú esemény bekövetkezésének. Fontos kérdés annak

pontos definiálása, hogy egy ügyfél mikor tekintendı nem teljesítınek. Ezt általában a fizetési

késedelem idıtartamával, illetve a késedelmes tartozás nagyságával lehetséges meghatározni.

Fontos azonban ezeket a kritériumokat ésszerően beállítani annak érdekében, hogy csak a

ténylegesen problémás ügyletek legyenek azonosítva (azok azonban teljes körően). Adott

ügyfél esetében Pd-vel (probability of default, csıdvalószínőség) jelölhetjük ezt a

valószínőséget, mely rövidtávon természetesen erısen függ a gazdasági helyzettıl, illetve a

piaci folyamatoktól, azaz nem stacionárius (ilyen értelemben a Pd is egy valószínőségi

változó)2. Közismert tény például, hogy dekonjunktúra idején a vállalatok rövidtávú

csıdvalószínősége lényegesen nagyobb. A Pd-t általában rögzített idıtávra vonatkozóan – a

késıbbiekben részletezett, a banki tıkekövetelmény meghatározására vonatkozó új

szabályozás-tervezet szerint – 1 évnek szükséges venni3 (Basel Committe (2003)). Számos

2 A csıdvalószínőség becslése például Hajdu (1996), Hajdu (2004) által közölt módszerekkel lehetséges.
3 Noha a tervezet szerint 1 éves csıdvalószínőséget kell meghatározni, a becslés során a hosszú távú, gazdasági
ciklikusságtól mentes értéket kell alapul venni.
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módszertan létezik ezen becslés meghatározására, melyek bemutatása azonban lényegesen

túlmutat jelen írás célkitőzésén (Moody`s, Thomas at al. (2002)).

A második lépésben, a csıdvalószínőségének meghatározását követıen azt szükséges

megbecsülni, hogy a csıdesemény bekövetkezése esetében mekkora a tényleges veszteség

aránya a kintlévıséghez (kötelezettséghez, kitettséghez) viszonyítva. Ezt a mennyiséget

általában LGD-vel (loss given default, azaz csıdesemény esetén mennyi lesz a várhatóan

bekövetkezı veszteség) jelölik, és amit általános esetben valószínőségi változónak szükséges

tekinteni, hiszen alapvetıen ez egy becslés az ügyletbıl valószínősíthetı megtérülésre

vonatkozóan. E két mennyiséggel felvértezve már jellemezni lehet a hitelkockázatot, hiszen a

Pd és LGD szorzatának segítségével, valamint a banki kitettség ismeretében meghatározható

az a mennyiség, ami a hitelkockázattal kapcsolatos veszteséget (X) jellemzi. Természetesen

ez is egy valószínőségi változó, így további megfontolások szükségesek annak érdekében,

hogy egyszerően és szemléletesen is jellemezni lehessen a kockázat mértékét. A veszteség

eloszlásának meghatározását az is bonyolítja, hogy a bankok portfoliói általában sokelemőek,

melyek egymással bonyolult sztochasztikus kapcsolatban állnak. Az elemzések során a

sztochasztikus kapcsolat alapvetı megnyilvánulása a különbözı eszközök közötti

diverzifikációs hatás. Két különbözı eszköz (pl. két különbözı vállalatnak nyújtott hitel)

esetében ugyanis kisebb annak a valószínősége, hogy mindkettı esetében veszteséget

kénytelen a bank elkönyvelni. Ebbıl kifolyólag viszont együttes kockázatuk jóval kisebb,

mintha a bank külön-külön csak az egyiket birtokolta volna. Ez a portfoliószemlélető

kockázatelemezés egyik nagyon fontos felismerése.

Összességében tehát elmondható, hogy egy portfolió hitelkockázatának vizsgálata igen

összetett feladat, hiszen a fenti mennyiségek viselkedése pénzügyi, illetve gazdasági

helyzettıl függıen ügyfelenként eltérınek lehet. A hitelkockázatok portfoliószemlélető

modellezésére számos módszertant kidolgoztak már (CSFB(1997), J.P Morgan (1997)).

A pénz- és tıkepiaci folyamatok is igen jelentıs hatással vannak a banki portfolió

értékére, hiszen abban nagy arányban találhatóak olyan eszközök, melyek a tızsdéken, illetve

az OTC piacokon jegyzett termékek aktuális árfolyama alapján értékelhetıek. Ebbıl

kifolyólag a banki portfolió igen erıteljesen ki lehet téve a piaci árfolyamok sztochasztikus

mozgásának, melyek általában az alábbi kategóriákba sorolhatóak (Jorion (1999), J.P Morgan

(1996), vagy például Bodnár (1998)):

- árfolyamkockázat,

o különbözı devizák áringadozása,
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o részvényárfolyam-kockázat,

o árukkal kapcsolatos kockázat (pl árutızsdei termékek áringadozása),

- kamatkockázat(hitelviszonyt megtestesítı eszközök kamatingadozása).

A modern portfolióelmélet értelmében az elıbb felsorolt kockázattípusok adott

portfolió esetében felbonthatóak szisztematikus (vagy piaci) és specifikus (illetve egyedi)

kockázatra. A szisztematikus kockázatok a portfolió összetételének változtatásával, a

diverzifikáció növelésével sem küszöbölhetıek ki, mivel ez az elem a piac egészére jellemzı

és a gazdaság mőködésébıl fakadó kockázatokat hordozza. A portfolió piaci kockázaton felüli

kockázatát egyedi kockázatnak hívják. Ez az a rész, amely a diverzifikáció növelésével

megszüntethetı. A modern portfolióelmélet értelmében a piac a várható hozamokban

kizárólag a piaci kockázatokat jutalmazza, a piac szereplıi pedig érdekeltek diverzifikált

portfolió tartásában, hiszen ellenkezı esetben kockázatvállalásuk nem kerül teljes mértékben

kompenzálásra. A szakirodalomban a piaci kockázat fogalma nem kellıen letisztázott, hiszen

idınként piaci kockázatként adott portfolió teljes kockázatát, azaz a szisztematikus és a

specifikus kockázatok összegét értik, és a kereskedési könyvi tıkekövetelményre vonatkozó

jogszabályban is hasonló módon történik a piaci kockázatok meghatározása. Ez utóbbi

rendeletben a piaci kockázatot általános és egyedi kockázatokra osztják fel a szisztematikus és

specifikus kockázatoknak megfelelıen. Dolgozatom további részében én is ezt a terminológiát

követem a piaci kockázatok tekintetében.

A piaci kockázatok statisztikai elemzésekor mindig fontos kérdés, hogy a

számításokhoz rendelkezésre áll-e reprezentatív historikus adatminta. Piaci idısorok

különbözı professzionális adatbázisokból (pl.: Reuters, Bloomberg) viszonylag kényelmesen

hozzáférhetıek (vagy azokból kikövetkeztethetıek, pl. nem tızsdei derivatív ügyletek

esetében). A historikus adatok ismeretében a kérdéses termékek árfolyama modellezhetı,

mellyel a banki piaci pozíciók értékének jövıbeni várható eloszlása meghatározható. Ezzel az

eredménnyel pedig a kockázati kitettség kiválóan jellemezhetı. Ez a rendelkezésre álló

adatbázissal kapcsolatos kedvezı körülmény sajnos hitelkockázatok esetében általában nem

érvényes, ezért – különösen a fejlıdı piacokon, ahol az egyedi hitelszerzıdések a

meghatározóak szemben a sztenderd, értéktızsdén kereskedett vállalati kötvényekkel – a

pénzintézetek kénytelenek az általuk győjtött adatokból a hitelkockázatot modellezni. Az már

másik kérdés, hogy a fejlıdı piacokon tevékenykedı frissen privatizált bankoktól mennyire

várható el az a szofisztikáltság, amit ilyen komplex módszertan alkalmazása igényel.
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A bankok mőködésük során számos olyan kockázati tényezınek is ki vannak téve,

melyek a belsı folyamatok, illetve rendszerek hiányosságaiból erednek. A pénzügyi

kockázatok elemzésére igen komplex statisztikai módszerek is használhatóak. Ez a statisztikai

modellezés is kockázatot hordozhat magában, hiszen az alkalmazott modellek, illetve az

alapfeltevések helytállósága egyáltalán nem garantált, illetve erısen torzító lehet. Ezt a hatást

egyébként modellkockázatnak hívják és ezt is amőködési kockázatokközé sorolják (Simons

(1997)). Ezen kívül a csalás kockázata is általában ide sorolódik, amikor az ügyfelek, esetleg

alkalmazottak bizonyos információkat szándékosan meghamisítanak, és ez által veszteséget

okozhatnak. Az ügyfelek által elkövetett hitelezési csalás esetében kissé megosztottak a

vélemények, ugyanis egyes vélekedések szerint ez a típus a hitelkockázatok közé is sorolható.

Az ehhez a fejezethez kapcsolódó kockázattípusok mind nagyobb szerephez jutnak a

banki mőködés és rendszerek komplexitásának növekedésével, valamint a bankok által

kereskedett termékek és azok matematikai-statisztikai elemzésének fejlıdésével. Elméletileg

matematikai módszerekkel is lehetséges e kockázattípus vizsgálata, ugyanakkor fontos

megjegyezni, hogy általában rendkívül kevés adat áll rendelkezésre a modellezéshez. Ezen

kívül az is kérdéses, hogy a rohamos fejlıdéssel, a banki mőködés folyamatos változásával a

múltbeli adatok mennyire adnak helyes képet az aktuális kockázati viszonyokról.

Természetesen ez a körülmény nem mentesítheti a bankokat a magas szintő

kockázatelemzéstıl, melyhez az analitikus szakértıi elemzésen túlmenıen a múltbeli

tapasztalatok vizsgálata lehet az iránymutató.

A pénzügyi kockázatok közé szokták még sorolni alikviditási kockázatot, amely a

banki eszközök és források lejárata közötti összhanggal van kapcsolatban. Olyankor ugyanis,

ha adott idısávhoz tartozó lejáró betétállomány összege lényegesen meghaladja a lejáró

hitelekét, a különbségnek megfelelı likviditásprobléma jelentkezése prognosztizálható.

Ellenkezı esetben viszont éppen likviditásbıség keletkezik, melynek optimális befektetése

okozhat fejtörést. Ebbıl kifolyólag a bankoknak fejlett módszerekkel kell rendelkezniük a

különbözı lejáratokra vonatkozó likviditási pozíciók meghatározására, illetve azok kezelésére

vonatkozóan. Ezen kívül érdemes még megemlíteni ajogi kockázatot, amely a banki

tevékenységek jogszerőségével, illetve a törvényi szabályozással és annak értelmezésével

kapcsolatos.
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1.3. A kereskedési könyvi rendelettel kapcsolatos problémafelvetések

A bankok kereskedési könyvi tıkekövetelményére vonatkozó jogszabályi elıírások

elızménye a bázeli bizottság ajánlásának megszületése volt. Az ajánlás létrehozásának

motivációját alapvetıen az jelentette, hogy a bankrendszer védelme érdekében a nemzeti

jogszabályalkotók számára a jogszabályok kialakításában támpontot nyújtson egyfajta

nemzetközi sztenderd felállításával. A fejlett országok felügyeleti vezetıibıl álló bizottság

volt hivatott szavatolni az elkészült ajánlás magas szakmai színvonalát, illetve pártpolitikák,

valamint egyéni nemzeti érdekek felett állását.

Közgazdasági megfontolások szerint a bankokra vonatkozó szigorú elıírások

alkalmazása nem evidens, hiszen szabadon mőködı tıkepiacok esetében a

részvénytulajdonosok szabad döntésükbıl kifolyólag kockáztatják adott vállalkozásba

fektetett tıkjüket, és ık viselik közvetlenül az esetelges hibás döntések következményeit.

Bankok esetében viszont két körülmény is gátolja, hogy a piaci folyamatok eredményeként az

erıforrások hatékony allokációja megvalósuljon. Ezeket a hatásokat externáliáknak is

nevezik.

Egyrészt a pénzügyi rendszer mőködésében a bankok által betöltött szerepkörnek

tulajdonítható rendszerkockázatból adódan egy pénzügyi intézmény csıdje jelentıs hatással

lehet más bankokra, ezéltal az egész pénzügyi rendszer stabilitása fenyegetett lehet. Ezek

nagyon ritkán elıforduló esetek, ezáltal a rendszerkockázat mértékét igen nehéz

szászerősíteni. Világosan látszik ugyanakkor, hogy ennek hatása katasztrofális lehet.

A betétbiztosítás intézménye a másik tényezı, ami a szigorú banki szabályozást

szükségesse teszi. A betétbiztosítás alapvetıen garanciát kíván szolgáltatni arra vonatkozóan,

hogy a betétesek esetleges bankcsıd esetében is pénzükhöz jussanak, ezáltal a bankostrom

értelmetlenné válik még akkor is, ha a betétesek megfigyelése szerint a banki eszközök értéke

jelentısen elmarad a kötelezettségektıl. Ez a garancia egyrészt a kisbefektetık érdekeit

szolgálja, másrészt a bankcsıdnek tulajdonítható rendszerkockázatot is jelentısen mérsékli.

Ez az eszköz azonban számos problémát generál, hiszen jelentıs erkölcsi kockázat jelentkezik

ezáltal. A pénzüket bankban elhelyezı betéteseknek ugyanis még kevésbé érdekük, hogy

ellenırizzék bankjuk mőködését, és elsısorban a betéti kamatok befolyásolják döntésüket.

Ezáltal a banktulajdonosok is minél nagyobb kockázat vállalására lesznek ösztönözve, hiszen

csıd esetén a betétbiztosítás fedezi a betétesek követeléseitt, siker esetén viszont részesülnek
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a haszonból4. Megállapítható tehát, hogy a rendszerkockázat mérséklése céljából alkalmazott

betétbiztosítás önmagában jelentısen hozzájárulhat annak jelentıs növekedéséhez.

A rendszerkockázatot, valamint az azt közvetve jelentısen fokzó betétbiztosítás

intézmény mértékét, illetve esetleges hatását a törvényhozás jogszabályokkal próbálja

mérsékelni. Ennek legfontosabb eszköze a minimális tıkekövetelményre vonatkozó, a banki

portfolió kockázatosságától függı elıírások alkalmazása. Ez a tıke egyrészt tartalékként

szolgálhat jelentıs veszteségek esetére, másrészt a pénzintézeteket is elriaszthatja a túlzott

kockázatvállalástól, amennyiben a minimális tıkeállomány nagysága ténylegesen függ a

vállalt kockázat szintjétıl.

A kereskedési könyv tıkekövetelményére vonatkozó nemzetközi ajánlás megalkotását

is a bankoknak a nemzetközi (és a nemzeti) pénzügyi rendszer stabilitásában betöltött igen

fontos szerepköre motiválta. A jogszabályalkotóknak ugyanis alapvetı feladatuk és érdekük is

a rendelkezésükre álló eszközökkel a makrogazdaság stabilitásának biztosítása, melyhez a

bankrendszer egészséges mőködése is jelentısen hozzájárul (illetve veszélyeztethet

bankcsıdök esetében). A kereskedési könyvvel kapcsolatos szabályozás során a szabályozók

a bank tıkeellátottságát kívánták olyan szinten elıírni, amely kis valószínőségő, jelentıs

mértékő veszteségek esetében is garanciát nyújthat a bank túlélésére. A banki

tıkekövetelmény meghatározása során alapvetı cél volt, hogy az elıírások tükrözzék a

kereskedési könyv jövıbeli értékében bekövetkezı esetleges jelentıs csökkenés

valószínőségét is. Abban az esetben ugyanis, ha egy pénzügyi intézmény eszközeinek

értékében jelentısebb csökkenés is bekövetkezhet, lényegesen nagyobb tıkeállomány

biztosítja csak a hosszú távú mőködést.

Az elızı bekezdések szerinti nemzetközi törekvések igen fontosak a nemzetközi

pénzügyi rendszer stabilitásának megóvása érdekében, különösen, ha a nemzetközi ajánlások

minél szélesebb körben implementálásra is kerülnek a nemzeti törvényhozások által. A

kedvezı fejlemények mellett persze nem szabad megfeledkezni a létrehozott szabályok

esetleges hibáiról, illetve hiányosságairól sem, hiszen ezek továbbra is kockázatot

jelenthetnek a pénzügyi rendszer számára, illetve károsan befolyásolhatják a pénzügyi

piacokat, valamint a gazdaságot is.

Elıször is a tıkekövetelményre vonatkozó elıírások lényeges következménye a

biztonsági hatásokon túlmenıen az, hogy a banki eszközállománynak és az azzal járó

4 Az amerikai takarékpénztárak összeomlásában nagy szerepe volt a betétbiztosításnak, a vizsgáló bizottság
jelentése szerint ugyanis betétbiztosítás nélkül a katasztrófa nem követekzett volna be (Jorion (1999)).
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kockázatvállalásnak egyfajta felsı korlátja jön létre. Abban az esetben ugyanis, ha a banki

eszközökhöz meghatározott tıkekövetelmény meghaladja a bank rendelkezésére álló szintet, a

pénzintézet további jogszabálykövetı mőködése csak a tevékenység visszafogásával,

átstruktúrálásával (a jogszabály által is elismerten alacsonyabb kockázatú eszközök

birtoklásával), illetve további tıke bevonásával biztosítható. Ebbıl adódóan tehát a

tıkekövetelményre vonatkozó jogszabályi elıírások alapvetı keretet jelentenek a bankok

üzleti tevékenységére vonatkozóan. A szigorú szabályok alkalmazásának közvetlen hatásai

így kedvezınek tőnhetnek a jogszabályalkotó szemszögébıl, hiszen a bankok

kockázatvállalása és az ezzel összefüggı esetleges bankcsıd valószínősége jelentısen

mérsékelhetı. A pénzintézetek számára viszont ilyen jellegő szabályozás hátrányos lehet,

hiszen a túlzott óvatosság igencsak költséges, mely az üzleti volumenre és a

jövedelmezıségre kedvezıtlenül hat. A piac többi szereplıje, a banki szolgáltatások

igénybevevıi számára is kedvezıtlen hatású a magas tıkekövetelményi elıírás a

szolgáltatások költségének növekedésébıl, illetve betétesek esetében a betétek után fizetett

alacsonyabb kamatból kifolyólag. Igaz a piac ez utóbbi szereplıi profitálhatnak is a szigorúbb

elıírásokból kifolyólag, hiszen a bankoknál elhelyezett betétük így jóval nagyobb

biztonságban van. A szigorúbb tıkekövetelményre vonatkozó elıírások összességében tehát

igen jelentıs hatással bírnak az egész gazdaság szempontjából a hitelkínálat csökkenésén

keresztül, illetve a hitelezési tevékenységhez kapcsolódó költségek növekedésébıl kifolyólag

is. Ebbıl adódóan tehát a szabályozó részérıl mindenképpen kerülendı a túl szigorú

szabályozás a gazdaság egészére kifejtett közvetett kedvezıtlen hatásokból kifolyólag. A

banki eszközállománytól függı tıkekövetelmény meghatározása során tehát alapvetıen a

bankrendszer biztonságának szempontjait, a pénzügyi közvetítés költségességére kifejtett

hatást, valamint ennek gazdasági vonzatait szükséges mérlegelni a jogszabályi elıírások

megalkotása során. Nem nyilvánvaló azonban, hogy ezeket a tényezıket, illetve az ezeknek

tulajdonítható gazdasági hatásokat miként lehetséges makrogazdasági szinten

számszerősíteni, valamint optimalizálni a követelmények meghatározása során.

A kereskedési könyv tıkekövetelményére vonatkozó nemzetközi ajánlás a nemzeti

törvényhozások által létrehozott jogszabályokon keresztül válik kötelezı szabállyá a bankok

számára. A jogszabályalkotás eme sajátságából adódóan a pénzintézeteknek nemzeti szinten

is meg kell felelniük az elıírásoknak (mármint azokban az országokban, ahol ténylegesen

jogszabály is született). Ez azt jelenti, hogy nagy nemzetközi bankok esetében az egyes

leányvállalatokra és a teljes bankcsoportra is teljesíteni kell a kritériumokat. Ez a fajta
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megközelítés viszont azt eredményezheti, hogy a bankcsoport egészére, a csoporttagokra

vonatkozó nemzeti jogszabályok által meghatározott tıkekövetelmény túlságosan

konzervatívnak adódik. Abban az esetben ugyanis, ha egy bank több országban is képviselteti

magát, a különbözı országokban tevékenykedı leányvállalatok kereskedési könyvi pozíciói

után külön-külön és a teljes bankcsoportra konszolidáltan is teljesíteni kell a

tıkekövetelményi kritériumokat. Ebbıl adódóan tehát az egyes tagbankok kereskedési

könyvei közötti nettósítást, illetve diverzifikációs hatást például nem lehet figyelembe venni a

bankcsoport teljes tıkekövetelményének meghatározása során. Ez utóbbi észrevétel

különösen a diverzifikációs hatást is figyelembe vevı belsı modell esetében kritikus.

Szabályozói szempontból a túlzott konzervativizmus közvetlen hatása kedvezı lehet, hiszen

nagy bankcsoportok esetében az egyes tagok esetében is azonos mértékő, a tıkekövetelményi

elıírásoknak tulajdonítható biztonság adódik. A jelenség alaposabb átgondolását követıen

viszont könnyen felismerhetı, hogy a túlzott konzervativizmus magasabb banki költségeket

eredményez, hiszen az említett hatások figyelembe vételével a tıkekövetelmény és az azzal

kapcsolatos költségek csökkenthetıek lennének. Természetesen a jogszabályi mőködés ezen

sajátosságaival kapcsolatos bírálatok nem feltétlenül jogosak. A bankcsoportot alkotó

leányvállalatok valamelyikének esetleges fizetésképtelensége esetén ugyan jó esélye lehet a

tulajdonos beavatkozásának a bajba került csoporttag kisegítése érdekében. Ezt a folyamatot

azonban semmi sem garantálja, ezért a kereskedési könyvre vonatkozó konzervatív,

csoporttagonkénti tıkekövetelményi elıírások nem feltétlenül haszontalanok.

A tıkekövetelmény meghatározása során kézenfekvı a banki eszközök piacaira

jellemzı kockázati szinthez kötni a tıkemegfelelési kritériumokat. Fontos azonban

megjegyezni, hogy ennek a gyakorlatnak igen jelentıs kártékony hatása is lehet, hiszen

recesszió esetében a kockázati szint jelentısen növekedhet. Ebbıl adódóan viszont a

pénzintézetek jelentısen átalakíthatják portfoliójukat, hogy az esetlegesen emelkedı

kockázati szinthez kapcsolódó magasabb tıkekövetelményt csökkentsék. A bankok például

visszafoghatják hitelezési aktivitásukat, illetve csak jobb kockázati besorolású vállalatokat

hiteleznek, vagy részvénypozícióikat zárják. Ezek a tevékenységek pedig azt

eredményezhetik, hogy a gazdasági recesszió mintegyöngerjesztı folyamatként tovább

erısödik. Ezt a jelenséget a szakirodalomban a tıkekövetelményi elıírások gazdaságra

kifejtett prociklikus hatásaként is szokták hivatkozni.

A kereskedési könyvi tıkekövetelmény belsı matematikai modellel történı

meghatározása során alapvetı fontosságú a választott módszerhez kapcsolódó biztonsági szint
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megválasztása. A biztonsági szint matematikailag ugyanis azt jelenti, hogy a pénzintézet által

választott statisztikai modellel kiszámított kockázati értéknél a biztonsági szintnek megfelelı

valószínőséggel a jövıbeli veszteségek nem bizonyulnak magasabbnak. Fontos megjegyezni,

hogy a választott biztonsági szint közvetlenül kapcsolatba hozható a tıkekövetelményi

elıírások szigorúságával, melynek esetleges hatásait korábbi bekezdésekben már ismertettem.

Ebbıl kifolyólag érthetı, hogy milyen szempontokat szükséges mérlegelni a megbízhatósági

szint megválasztásával összefüggésben. A belsı modellekhez kapcsolódó számítás

szempontjából kulcsfontosságú a jövıbeli veszteségek esetében az elıírt idıszak hossza, mely

alatt bekövetkezı veszteséget szükséges modellezni. A kereskedési könyv esetében 99%-os

megbízhatósági szinten, 10 napos idıhorizonton szükséges a veszteséget modellezni. Ez az

értékválasztás statisztikai szempontból pedig azt jelenti, hogy a szabályozó olyan események

elkerülésében érdekelt, melyek, 10 év alatt legfeljebb 25-ször következnek be (évente 250

kereskedési nappal számolva). Jogosan felmerülı kritika lehet tehát annak bírálata, hogy a

választott idıtartam és a biztonsági szint nincs összhangban egy kellıen konzervatív

szabályozói hozzáállással. 25 várható esemény 10 év alatt ugyanis igencsak soknak tőnik egy

pénzintézet esetében várhatóan bekövetkezı bankcsıdök számosságának tekintetében.

A kereskedési könyv esetében választható sztenderd módszer esetében – az eljárás

egyszerősége mellett – számos kritika megfogalmazható meg azzal kapcsolatosan, hogy ez a

módszer nem alkalmas a kereskedési könyv összetételénekmegfelelı, a portfolió

egyediségétıl szorosan függı tıkekövetelmény meghatározására. Az egyedi pozíciókra

vonatkozó sztenderd mutatószámok alapján például nem igazán lehetséges az egyes eszközök

közötti korreláció figyelembe vétele. Ez viszont azt eredményezi, hogy a diverzifikációs hatás

sem tükrözıdik a kapott eredményben. Ezen túlmenıen a sztenderd mutatószámok miatt az

sem várható, hogy a portfoliót alkotó elemi eszközök kockázati szintje jelentısen befolyásolja

a tıkekövetelményt. A sztenderd módszer ilyen értelembentehát a kockázati szint, illetve az

ahhoz kapcsolódó tıkekövetelményi elıírások durva becslésének tekinthetı abban az

értelemben, hogy a tıkekövetelményben az eszközök közötti diverzifikációs hatás és az elemi

eszközöket jellemzı kockázati szint nem tükrözıdik. Ebbıl kifolyólag tehát az a várakozás,

hogy a kockázatok jóval pontosabb meghatározását, valamint az elıbb említett hatásokat

figyelembe vevı statisztikai modellekhez képest – a konzervatív sztenderd módszer alapján

várhatóan magasabb eredmény adódik. Ez a várakozás azzal is alátámasztható, hogy a

statisztikai modellek implementálásához kapcsolódó többletköltség felvállalása ilyen módon

motiválható, hiszen így várhatóan tıkeköltség csökkenés érhetı el. A szabályozó szándékával
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ellentétesen viszont biztosan a sztenderd módszer kerül kiválasztásra, ha az ezzel a

módszerrel meghatározott tıkekövetelmény várhatóan lényegesen alacsonyabbnak bizonyul,

mint a belsı modell alapján számított. Az adott piacot jellemzı kockázatot ugyanis ebben az

esetben a sztenderd módszer valószínőleg alulbecsli, valamint a fejlettebb kockázati

számítások sem kerülnek motiválásra.

A kereskedés könyv tıkekövetelményének meghatározására vonatkozó ajánlások

hosszas konzultációkon, a fejlett országok pénzügyi szakértıinek bevonása eredményeként

született. Az ajánlásban szereplı sztenderd módszer és belsı modell esetében a paraméterek a

fejlett országok tıkepiacainak megfelelıen lettek kalibrálva annak érdekében, hogy az elızı

bekezdésben ismertetett motivációs hatások jelentkezzenek. Az alternatív módszerek fejlett

országok piacai alapján történı paraméterezése, és az elıírások változatlan átvétele azonban

azt a veszélyt hordozza magában, hogy a fejlıdı régiók esetében, mint például Kelet-Közép-

Európa, a módszerek súlyozása nem megfelelı. Ilyen esetben a belsı modellel kiszámított

kockázati szint a piacok magasabb volatilitásából adódóan jóval nagyobb lehet, ami a

sztenderd módszerrel kapott eredményben nem tükrözıdik. Ebbıl adódóan pedig a

pénzintézetek azt tapasztalhatják, hogy a statisztikai módon meghatározott tıkekövetelmény

magasabbnak adódik. Ebbıl pedig az következik, hogy a bankok nem feltétlenül motiváltak a

fejlettebb módszerek alkalmazásában, hiszen a számítások magasabb költségei mellett az így

meghatározott tıkekövetelmény is nagyobb lehet.

A kerekedési könyvben a kockáztatott érték számítás (Value at Risk – VaR) központi

jelentıségő a belsı modellel történı tıkekövetelmény meghatározása során. A VaR

koncepció ugyanis alapvetıen egy adott megbízhatósági szinthez kapcsolódó eseményt tükröz

és nem igazán terjed ki igen szélsıséges esetek vizsgálatára. A szakirodalomban ezért számos

bírálat érte ezt a mutatót, különösen vastag szélő eloszlások esetében. A kritikák értelmében

ugyanis a VaR nem tükrözi kellıképpen a kockázati szintet. Ebbıl adódóan tehát a belsı

modellek esetében alapvetı fontosságú, hogy a vizsgált portfoliók esetében a VaR számítás

mennyire torzítja a tényleges kockázati szintrıl alkotott képet.

A kereskedési könyv tıkekövetelményére vonatkozó elıírásokkal kapcsolatosan még

számos további kritika megfogalmazható. A bevezetı jelen fejezetében pusztán érzékeltetni

szerettem volna, hogy szabályozói szempontból milyen nehéz feladat minden szempontból

megfelelı szabályok megalkotása. Dolgozatomban elsısorban a kereskedési könyvi

tıkekövetelmény meghatározásával kapcsolatos módszertani problémafelvetéseket szeretném

megvizsgálni a magyar, illetve a közép-kelet-európai piacok vonatkozásában. Ez az elemzés
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alapvetıen a belsı modellek esetében alkalmazott kockázati mutató, a VaR

megfelelısségének, valamint a belsı és a sztenderd módszerek paramétereinek, valamint azok

kalibrálásának vizsgálatát foglalja magába. Az elemzést igyekszem olyan szemszögbıl

elvégezni, illetve a konklúziót úgy megfogalmazni, hogy az elıírások konzisztensek-e, illetve

összhangban állnak-e a szabályozói szándékkal.

1.4. A dolgozat célkitőzése, az alkalmazott módszerek és modellek

A bevezetıben leírtak értelmében dolgozatomban alapvetıen a pénzügyi kockázatok

közé tartozó piaci kockázatok szabályozásával kapcsolatos kereskedési könyvi elıírások

statisztikai alapú vizsgálatát végeztem el. Ennek érdekében kutatásom az alábbi területekre

terjedt ki:

- a piaci kockázatok mérésére használható fontosabb statisztikai eszközök

összefoglalása,

- adat imputálási módszerek tanulmányozása pénzügyi idısorok esetében,

- az extrém veszteségek statisztikájának elemzése, valamint kockázatmérés vastag

szélő eloszlások esetében,

- a kereskedési könyvi elıírások és a statisztikai módszerek összevetése a magyar és

a közép-európai piacra vonatkozóan.

Dolgozatom alapvetı célkitőzése tehát, a Magyarországon 2000-ben bevezetésre

került kereskedési könyvi rendelkezések részletes vizsgálata piaci kockázatok szempontjából.

Elemzésem során arra igyekeztem választ kapni, hogy a kereskedési könyvi elıírások

statisztikai módszerekkel alátámaszthatóak-e, illetve mennyire alkalmasak a kockázatok

mérésére.

Kutatásom során elsısorban a szakirodalomban fellelhetı elméleti, módszertani

leírásokra támaszkodtam, ezen kívül piaci adatsorokat elemeztem téziseim alátámasztása

érdekében.

A kutatás során a következı elméleti modelleket alkalmaztam: (1) az

árfolyammozgások klaszterezettségét is leíró GARCH modell, (2) az extrém értékek

eloszlásának becslésére vonatkozó Hill módszert (3) a Hill módszerhez szükséges kritikus

együttható becslését lehetıvé tevı bootstrapping módszert, (4) valamint a hiányos adatok

imputálására ajánlott Expectation - Maximization (várakozás-maximalizáló) módszert. A

kockázatot számszerősítı mértékek közül pedig a VaR (5) és CVaR (6) módszereket

használtam.
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1.5. A kutatás célja

A dolgozatban ismertetett kutatásom célja annak vizsgálata, hogy a kereskedési könyv

tıkekövetelményére vonatkozó elıírások statisztikai alapon alátámaszthatóak-e, valamint a

magyar és a közép-európai piacok esetében belsı modell választása eredményez-e

tıkekövetelmény megtakarítást a sztenderd módszerrel szemben.

Ezeknek a kérdéseknek a vizsgálatát az alábbi kutatási feladatokon keresztül

igyekeztem megvalósítani:

- a kereskedési könyvben szereplı kockázati mérték, a VaR alkalmas-e az extrém

veszteségek jellemzésére,

- vajon a szakirodalomban ajánlott adat imputációs módszerek megfelelıek-e piaci

idısorok esetében,

- a kereskedési könyvi rendeletben szereplı sztenderd módszer és belsı modell által

meghatározott tıkekövetelményeinek összehasonlítása,

- a magyar és a közép európai piac esetében a veszteségeloszlás vastag széleivel

alátámasztható-e a kereskedési könyvben szereplı biztonsági szorzó.

Kutatásom alapvetıen empirikus jellegő volt, múltbeli piaci idısorok, illetve

különbözı befektetıi kockázati preferenciát tükrözı hipotetikus portfoliók segítségével. Ez

alól a hiányos adatsorok esetében ajánlott módszertanok elemzése a kivétel, hiszen itt az

elsıdleges feladatot a modell alapfeltevések teljesülésének ellenırzése jelentette.

1.6. A dolgozat felépítése

A dolgozat következı fejezetében a pénzügyi közvetítıi szerepkört, illetve a banki

tevékenység céljainak konfliktusát mutatom be. Ebben a fejezetben néhány olyan modell is

bemutatásra kerül, melyekkel alátámasztható a bankok létezésének közgazdasági

szükségszerősége. A harmadik fejezetben a banki tevékenység célkonfliktusainak kezelését

lehetıvé tevı eszköz-forrás menedzsment (ALM) alapjai, valamint legfontosabb feladatai

kerülnek ismertetésre. Ez a rész érintılegesen az ALM alapvetı céljában, a bank értékének

növelésében szerepet játszó módszerek is érintılegesen elıkerülnek.

A negyedik fejezetben összefoglalom a különbözı – a banki tevékenység szerves

részét képezı – pénzügyi kockázatok fontosabb hatásait, valamint a fıbb kockázatmérséklési

eszközöket. Ezt követıen azt kísérlem tömören bemutatni, hogy milyen erık motiválhatják a
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pénzintézeteket az elıbbiekben hivatkozott eszközök alkalmazására. Ezek közül a jogszabály-

alkotási tevékenységre az ötödik fejezetben részletesebben is kitérek.

A hatodik fejezetben a pénzügyi (elsısorban piaci) kockázatok és a statisztikai

eszközök viszonyát, illetve a statisztikai módszerek alkalmazhatóságát tárgyalom. Ez a fejezet

egy keretet ad a matematikai eszközök pénzügyi használatának, az alkalmazás feltételeinek,

valamint alapfeltevéseinek. Ebben a fejezetben röviden kitérek a statisztikai módszerek

alkalmazásával kapcsolatos aggályokra is, melyek rámutatnak a használattal kapcsolatos

problémafelvetésekre, illetve az óvatosság szükségességére.

A pénzügyi kockázatok elemzése terén megfigyelhetı intenzív módszertani fejlıdés

eredményeként számos kockázati mutató, valamint statisztikai modell kidolgozásra kerül,

melyek segítségével statisztikai-matematikai eszközökkel is lehetséges a kockázati szint

jellemzése. Ezek közül néhányat a hetedik fejezetben röviden ismertetek is, kiemelve az egyes

koncepciók korlátjait. Ez utóbbi körülmény szolgáltatja a motivációt eltérı földrajzi régiójú,

illetve gazdasági fejlettségő pénzpiacok kockázati megítélésnek vizsgálatára különbözı

kockázati mutatók felhasználásával. A kérdéskör jogszabályalkotás szempontjából is igen

fontos, hiszen a kockázati szint meghatározásához elıírt módszertan esetleges korlátjai

jelentısen torzított követelményeket eredményezhetnek.

A statisztikai modellekkel kapcsolatosan más kontextusból emlegetett torzítások az

alkalmazott modell hibáiból származtathatóak. Hiányos adatsorok esetében például

valamilyen módszertan alkalmazása indokolt a rendelkezésre álló adatmintán elvégzendı

elemzésekhez, melyekkel különbözı szofisztikáltsági szinten lehetséges a hiányos esetek

felhasználása, ezáltal a becslés hatékonyságának növelése (illetve bizonyos mértékig a

torzításé is). A nyolcadik fejezetben kitérek a hiányos adatsorok esetében ajánlott elemzési

módszerekre különös tekintettel az Expectation-Maximization módszerre, melyet a

szakirodalomban is ajánlanak pénzügyi idısorok esetére. A kilencedik fejezetben pedig

tömören ismertetem a kereskedési könyvi elıírásokat a sztenderd módszer és a belsı modell

esetében, valamint a két módszer viselkedését is összehasonlítom a magyar piac esetében.

A tizedik fejezetben pedig rövid kitekintés található a pénzügyi kockázatok jövıbeni

szabályozására, valamint a statisztikai módszerek perspektíváira vonatkozóan. Ezt követi a

disszertáció összefoglalása.



19

2. A bankok pénzügyi közvetítıi szerepköre

A bankok szerepe alapvetı fontosságú a pénzpiacok mőködése, illetve a pénzügyi

közvetítés szempontjából. A bankokban megtakarításaikat elhelyezı betétesek a

pénzintézeteket megbízzák a hitelkihelyezéssel összefüggı (elsısorban megfigyelési)

feladatokat. Mivel a delegálással kapcsolatos költségek és a hitelezési veszteségek veszélye a

közvetítın belüli diverzifikáció növekedésével jelentısen csökkenhet, ezért diverzifikált

portfolió esetében a közvetítıi konstrukció közgazdaságilag is racionálisnak bizonyulhat,

hiszen a közvetítı versenyképes, a közvetlen szerzıdésnél lényegesen alacsonyabb kockázatú

hozamot tud ajánlani a betétesek részére. Ez az ajánlat azért lehet vonzó, mivel közvetlen

hitelezés esetében (alacsony diverzifikáltsági szinten) lényegesen nagyobb a valószínősége

annak, hogy a hitelezett vállalkozások bevétele nem bizonyul elégségesnek a hitelek

finanszírozásához. A diverzifikációból adódóan tehát a pénzügyi közvetítésen keresztül adott

mértékő hozam kisebb kockázat mellett is elérhetı. A közvetítıi szolgáltatás igénybe vevıi

számára a diverzifikáció kedvezı hatásain túlmenıen a pénzintézetekben rendelkezésre álló

megfigyelési szaktudás is ösztönzıen hat.

Diamond (1984) delegációs költség elemzésén alapuló modelljének értelmében a

pénzügyi közvetítés, illetve a vállalkozások hitelezése olyan pénzügyi közvetítıkön keresztül

történik, melyeket a betétesek nem figyelnek meg. A közvetítı azonban megiscsak

ösztönözve van a bankcsıd elkerülésére a modellben bevezetett csıdbüntetésbıl kifolyólag. A

pénzügyi közvetítés alapvetı elınye abból származik, hogy a diverzifikációból kifolyólag

növekszik annak a valószínősége, hogy a vállalkozásoktól származó bevétel fedezni tudja a

betétekhez kapcsolódó kifizetéseket. Ez annak a következménye, hogy a diverzifikáció miatt a

vállakozóktól származó ex post befizetés várható értéktıl való eltérésének valószínősége

csökken, így a bankcsıd (amikor a betétekhez kapcsolódó kifizetéseknél kisebb lesz a

bevétel) valószínősége is alacsonyabb. Abban az esetben, ha a gazdaság szereplıi

kockázatkerülık, a vállalkozások finanszírozásának költségei szempontjából igen kedvezı

következmények származnak. A diverzifikációból adódóan ugyanis a pénzügyi közvetítık

számára lehetıvé válik, hogy az eszközök egyedi kockázata ellenére a hitelek árazása

mérsékelt legyen. A diverzifikáció eredményeként a jövıbeni befizetések bizonytalansága a

várható értékhez képest portfolió, azaz aggregált szinten jóval alacsonyabb. Ebbıl kifolyólag

portfolió szemléletben adott eszközre esı jövıbeli befizetés is tart a várható értékhez. Mivel

az eszközhöz rendelhetı befizetési bizonytalanság csökken, ezért kockázatkerülı magatartás



20

esetében diverzifikált portfolió mellett alacsonyabb felár is elegendı a szórásból származó

várható haszoncsökkenés kompenzálása érdekében a pénzügyi közvetítés nélküli esettel

összehasonlításban, amikor a betéteseknek közvetlenül kell szerzıdni a hitelfelvevıkkel.

Ezért tehát a közvetítık kockázattőrése növekszik, illetve a kockázatviselés költsége is

csökken a közvetlen szerzıdéshez képest.

A pénzügyi közvetítıknek ebben a modellben a hitelfelvevık szempontjából

alapvetıen pozitív szerepkörük van, hiszen így lényegesen elınyösebb hitelszerzıdések

jöhetnek létre. A bankok jól diverzifikált portfolióval rendelkeznek, melynek forrásait betétek

jelentik. A modell szerint az eszközök igen alacsony likviditásúak, ami alapvetıen abból

adódik, hogy a közvetítı az eszközök tartására, illetve megfigyelésére szerzıdik, és nem

pedig a követelés értékesítésére. Az esetleges eladás nem is igazán kedvezı, hiszen a vevınek

szintén el kellene viselnie a megfigyelési költségeket, ebbıl kifolyólag az értékesítés csak

jelentıs diszkont árán lenne lehetséges. Ezen kívül az információs asszimetriából adódó

esetleges kontraszelekció is gátolja az eszközök értékesítését. A banki forrásokra viszont a

jóval magasabb mobilitás jellemzı. Ebbıl adódóan a pénzügyi közvetítıi szerepkör

eredményeként a magasabb szintő kockázatvállalás, illetve a kockázatok kevésbé

költségesebb árazása mellett likviditási szempontból is egyfajta transzformáció történik,

magasabb likviditású források felhasználásával ugyanis erısen illikvid eszközök

finanszírozódnak. Ez persze azt is jelenti, hogy a pénzintézetek a bankcsıd kockázata mellett

(amikor a vállalkozók befizetései nem nyújtanak kellı fedezetet a betétesek kifizetésére) a

banki eszközök és források likviditási szerkezetének eltérésébıl adódó fizetésképtelenségi

kockázatnak is ki vannak téve.

A bankok szükségességét alapvetıen 3 különbözı megközelítési mód szerint lehet

indokolni (Santomero (1984)). Azeszköztranszformációs szerepkörön alapulómagyarázat

értelmében a pénzügyi közvetítés lényege a nagyobb volumenő pénzügyi eszközök kisebb

egységekre történı átalakítása. Mivel a betéteseknek igen korlátozott portfolióválasztási

lehetıségei vannak (megtakarításuk volumenébıl, illetve likviditási elvárásaikból adódóan),

ezért a diverzifikált portfoliót tartó pénzintézetek igen versenyképes ajánlatot tudnak tenni

ezeknek a befektetıknek. Ezekben a modellekben a pénzügyi eszközök transzformálásán

túlmenıen a hitelfelvevı vállalkozók megfigyelése is igen fontos szerepet kap. A forrásoldali

megközelítésszerint a látra szóló pénzeszközök jelentik a központi kérdést. Az ilyen jellegő

modellek kiindulópontja ugyanis az, hogy a magánszféra pozitív pénzkészletet tart, ami a

tranzakciós költségek, bizonytalanság és a relatív hozamok függvénye. A pénzintézeteknek
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lehetıségük van ezeknek az eszközöknek forrásként történı bevonására, illetve kihelyezésére.

A pénzintézetek kétoldalú jellegétvizsgáló modellek a hozamok bizonytalanságát helyezik

elıtérbe, a bankok brókeri szerepkörét hangsúlyozva. A tipikus bank ugyanis az eszközök

átalakítójaként és brókereként is jelen van; az elıbbi esetben a betétesek számára rögzített

kamat kifizetése történik. A kamatok volatilitásának növekedése esetében az

eszköztranszformációs szerepkör igen kockázatos, hiszen forrásoldalon a kamatok rögzítése

miatt a nettó kamatbevétel erıteljesen ingadozik, ami pedig inkább a brókeri tevékenységet

ösztönzi. Ehhez a témakörhöz kapcsolódik még a banki portfolió kamatkockázatának mérése

is, vagyis a kamatváltozás hatására a mérleg mindkét oldalának jelenértékében bekövetkezı

ingadozás vizsgálata.

A banki mőködés közgazdasági modelljeiben alapvetıen a betétesek kockázata abban

jelentkezik, hogy a közvetítıi megfigyelés ellenére a hitelfelvevı vállalkozások jövıbeni

befizetései nem bizonyulnak elégségesnek a betétesek kifizetésére. A diverzifikációból

adódóan viszont a betétesek kockázata lényegesen kisebb, mintha azok közvetlenül

finanszírozták volna a vállalkozásokat. A vállalkozásokhoz kapcsolható hitelkockázat

kezelésére a gyakorlati életben számos kockázatcsökkentı technikát alkalmaznak, az elméleti

modellek szerint viszont ezen eszközök kedvezı hatása igencsak kérdéses, illetve csak egy

szők tartományra korlátozódik.

A hitelkihelyezéssel kapcsolatos visszafizetési kockázat kompenzációjának igen

elterjedt eszköze akockázatok kamatfelárban történı érvényesítése. Jól diverzifikált

hitelportfoliók esetében adott ügyletre vonatkozóan a kockázatot közelítıleg az ügylethez

köthetı várható veszteségszint adja. Ebbıl adódóan a kockázati felár megállapítása során a

várható veszteség jelentheti a kiindulópontot. Ennek az elvnek az alkalmazásával a hitelpiaci

egyensúly biztosítható, hiszen a hitelfelvevık csak akkor juthatnak hitelhez, ha a megfelelı

felárat hajlandók megfizetni. Fontos azonban rámutatni, hogy a gyakorlatban a hitelpiacon

korántsem ez a tapasztalat, hiszen vannak olyan vállalkozások, melyek nem kapnak hitelt,

még akkor sem, ha a piaci kamatszintnél jóval többet is hajlandóak lennének fizetni. Ezt a

jelenséget hiteladagolásnak nevezik a szakirodalomban, ami tehát azt jelenti, hogy nagyon

hasonló vállalkozások közül egyesek nem kapnak hitelt. A hiteladagolás értelmezésének

egyik igen meggyızı megközelítése szerint a jelenség az információs asszimetrián, illetve a

kontraszelekción alapul. A hiteligénylés elbírálása során Stiglitz és Weiss (1981) azzal érvel,

hogy a kamatláb növelésével a kockázatosabb hitelek részaránya is növekszik. Ez abból

adódik, hogy a magasabb kamatláb elriaszthatja a biztonságosabb hitelfelvevıket, másrészt a
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vállalkozókat is kockázatosabb tevékenységek folytatására ösztönözheti. Ezek a hatások pedig

azt eredményezhetik, hogy egy bizonyos szint felett a kamatfelár emelése ellenére a várható

nyereség csökken. Ebbıl kifolyólag tehát a bankok inkább azt választják, hogy bizonyos

kérelmeket elutasítanak. A kockázatcsökkentés egy másik tradicionális módja afedezettségi

elıírásokban is megnyilvánul. Stiglitz és Weiss (1981) azonban arra is rámutat, hogy a

fedezettség növelésével, azaz magasabb saját erı mellett a vállalkozók kisebb projekteket

tudnak csak megvalósítani. Abban az esetben, ha kisebb projektnél nagyobb a sikertelenség

valószínősége, a fedezeti elıírások szigorítása kontraszelekciós hatást eredményezhet. Stiglitz

és Weiss (1981) ugyanakkor ennél általánosabb esetben is bemutatja a saját erı növelésének

kedvezıtlen hatását, azaz a kockázati szint növekedését.

A banki mőködésbe vetett betétesi bizalom alapfeltétele, hogy a banki eszközök

meghaladják a források értékét. Ennek a feltételnek természetesen bizonyos idıtartamra

vonatkozóan várhatóan a jövıben is érvényesnek kell lennie annak érdekében, hogy ez a

bizalom ne legyen ingatag. Abban az esetben, ha az elıbbi feltétel nem teljesül (a bank saját

tıkéje nullára csökken), a betétesek a bank csıdjét valószínősítve megrohanják a bankot. Ez a

bankostrom még olyan betétesekre is kiterjed, akik inkább a bankban tartanák a pénzt,

amennyiben annak csıdjében nem lennének érintettek. A bankok és betétesek közötti

likviditási asszimetriából adódóan a bankok eszközeik likvidálására kényszerülhetnek, ami az

alacsony likviditásból adódóan jelentıs értékveszteséget eredményezhet. Ebbıl kifolyólag

tehát a bankostrom egy önmagát erısítı folyamattá válhat, és végül ez idézi elı a tényleges

bankcsıdöt. A bankpánik eredményeként a pénzügyi rendszer kiterjedt zavara jelentkezhet,

ami a monetáris rendszer összeroppanását okozhatja. Ebbıl adódóan a pénz, illetve

hitelkínálat jelentısen lecsökkenhet, ami a termelés drasztikus visszaesését eredményezheti

(Dybvig (1983)). Jól látszik, hogy a bizalom megingása esetében a forrásokat meghaladó

magasabb aggregállt eszközérték esetében is bekövetkezhet ez a jelenség. A látra szóló

betétek magas likviditása tehát igen komoly kockázatot jelent a bankok számára, melynek

csökkentésében a megfelelı eszköz-forrás menedzsment megvalósítása, illetve a

bizalomépítés természetesen igen fontos szerepet játszik.

A bankok szerepköre tehát közvetítıi jellegükbıl következıen egyrészt az illikvid

eszközök transzformációját jelenti. A diverzifikációból adódóan a pénzintézetek – az illikvid

eszközöktıl eltérıen – idıben egyenletes, versenyképes hozamot képesek biztosítani. Ez a

fajta optimális kockázatmegosztás a betétesek és a vállalkozók között azt eredményezi, hogy a

betétek nem kerülnek visszavonásra, ugyanis az azt jelentené, hogy az adott betétes kivonja
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magát az optimális kockázatmegosztásból. Abban az esetben, ha a betétesek tömegesen

kivonják megtakarításaikat, bankpánik következhet be, hiszen mindenki szeretne a pénzéhez

hozzájutni. Az illikvid banki eszközök idı elıtti értékesítési kényszere viszont tetemes

veszteséget jelenthet a banknak, ami végül nagy valószínőséggel csıdhöz vezet. Az eszközök,

illetve források eltérı likviditása tehát egyrészrıl magyarázatot jelenthet a pénzintézetek

létjogosultságára. Másrészrıl viszont láttuk, hogy a likviditási szintek különbözısége

lényeges sebezhetıséget is jelent, melynek szélsıséges megnyilvánulása a bankostrom

eredményeként bekövetkezı bankcsıd.
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3. Eszköz-forrás menedzsment

Pénzügyi közvetítı szerepkörükbıl következıen a bankoknak alapvetı feladatot jelent

az eszköz és forrásállomány hatékony menedzselése (asset-liability management – ALM) a

nyereséges és biztonságos mőködés érdekében. A banki tevékenység során ugyanis

alapvetıen egymás ellen ható tényezıket kell optimalizálni a kockázat és a jövedelmezıség

tekintetében. Elöljáróban annyit, hogy a kockázat alapvetıen a jövıben realizálódó nyereség

bizonytalanságával kapcsolatos, ebbıl adódóan az ALM hatékonyságának megítélése során a

jövıben várható jövedelmet a kockázati szinttel párhuzamosan szükséges értékelni.

Természetesen kockázatvállalás nélkül a banki mőködés ellehetetlenülne, hiszen a pénzügyi

tevékenység során a kockázatok teljes körő kiküszöbölése elképzelhetetlen. Ebbıl kifolyólag

tehát az ALM feladata, hogy innovatív eszközökkel a banki stratégia által meghatározott

maximálisan eltőrt kockázati szint mellett a lehetı legmagasabb várható jövıbeli nyereséget

érje el. Ennek érdekében a pénzügyi kockázat és a nyereség mérésére alkalmas eszközöket

szükséges alkalmazni, melyek segítségével a vizsgált tényezık kvantitatív módon is

értékelhetıek.

A pénzintézetek vezetıinek igen jelentıs kihívást jelent a banküzemmel kapcsolatos

kockázatok kezelése, a kockázatoptimalizált portfolió kialakítása. Ez a belsı kényszer

eredményezte, hogy nagy, nemzetközileg aktív bankok elemzı osztályain igen fejlett

kockázatmérésre alkalmas kvantitatív módszerek születtek, köztük a kereskedési könyvel

kapcsolatosan is. A kereskedési könyvre vonatkozó jogszabályi tıkekövetelmény

meghatározása során a nemzetközi ajánlást készítı bizottság is a pénzintézetek által

alkalmazott modelleket vette alapul a belsı módszerre vonatkozó követelmények kialakítása

során, az árfolyammozgások modellezése és a választottt kockázati mérték tekintetében.

Mivel ezek a módszerek eredendıen az eszköz-forrás menedzsment körébe tartoznak, ezért

ebben a bekezdésben egy rövid összefoglaló található errıl a tevékenységrıl.

3.1. Az eszköz-forrás menedzsment bemutatása

Az ALM tevékenység, illetve annak megítélése, kézenfekvı módon – a pénzintézet

értékét széles körben hozzáférhetıen számszerősítı – számviteli mérleg és eredmény-

kimutatás tanulmányozásával kezdıdik. A mérlegben bemutatásra kerülnek – a közvetítıi

szerepkör alapján egymásba transzformálódó – eszköz és forrásoldali elemek nagyobb,

összefoglaló osztályokba csoportosítva. Az egyes kategóriák mérete alapján például a
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likviditási kockázat kvantitatív jellemzése is lehetséges, hiszen a különbözı lejáratú (azon

idıszak, amely alatt várhatóan az adott eszköz likvid pénzeszközzé konvertálódik, illetve

felhasználásra kerül, valamint az adott forrás kiegyenlítésre kerül) eszköz, illetve forrásoldali

kategóriák összevetésével következtetni lehet esetleges jövıben várható pénzügyi nehézségre.

Az ilyen jellegő elemzések tradicionális módszertani hátterét a „Gap” és „Duration” elemzés

jelentették, melyek a likviditás menedzselés alapvetı eszközeit képezték az 1970-es évekig

(Riskbooks(1998)). Az ilyen jellegő elemzési tevékenység azonban mind a vizsgált

tényezıkkel, mind a módszertani háttér figyelembe vételével koránt sem alkalmas az ALM

szerepkörben meghatározott cél megvalósításához. Az ALM folyamat kiindulópontját jelentı

pénzügyi beszámolók például az eredmény számviteli szemlélető vizsgálatát erısíti. Az

alapvetı cél azonban a várható nyereség és a kockázati szint együttes vizsgálata, ami sokkal

inkább egy kockázattal korrigált eredmény segítségével valósítható meg. A számviteli

mérleggel szemben megfogalmazható kritika az ALM szempontjából is igencsak jelentıs. A

mérlegben szereplı elemek piaci értékét ugyanis általában igen nehéz megállapítani, ebbıl

kifolyólag azok rendszerint historikus (illetve abból származtatott) értéken szerepelnek. Ebbıl

kifolyólag tehát az aktuális piaci értékek nem tükrözıdnek teljes mértékben a

mérlegbeszámolóban. Mivel a mérleg, illetve eredménykimutatás tételek jövıje általában

bizonytalan, ezért korábban az egyes tételek várható értékének összevetése szolgált

iránymutatásul. Fontos azonban felismerni, hogy véletlen változók esetében a várható érték

kizárólagos vizsgálata félrevezetı lehet, hiszen a várható értéktıl lényegesen eltérı kifejletek

is adódhatnak. Ebbıl kifolyólag tehát az ALM-hez felhasznált módszertannak az ilyen jellegő

felvetésekre is választ kell adnia. Ezek a felvetések világosan mutatják tehát, hogy az ALM

tevékenység lényegesen túlmutat az általános számviteli feladatok elvégzésén. Ezen kívül az

ALM-et hiba lenne pusztán elemzési szerepkörre leszőkíteni, hiszen a végsı cél a pénzintézet

gazdasági értékének növelése. A következıkben ismertetésre kerül számos szempont, melyek

kezelése az ALM keretébe tartozik.

Az ALM alapvetı feladata a pénzintézet értékének megırzése, illetve növelése a

rendelkezésre álló eszközök felhasználásával. Ez a szerep nem korlátozódik a kockázatok

mérésére, elemzésére, hanem továbbmutat az olyan jellegő kockázati pozíciók létesítésének

irányába, melyek a bank értékének növekedését eredményezik. A feladat végrehajtása során

meghatározó a jövıvel kapcsolatos bizonytalanság és ezen kívül különbözı korlátozó

tényezık is fennállhatnak. A bizonytalanságot például a kamatlábak, valamint az árfolyamok

ingadozása, továbbá a makrogazdasági körülmények változása, míg a korlátot különbözı



26

jogszabályi elıírások, a kockázati szinttel, illetve jövedelmezıséggel kapcsolatos tulajdonosi

várakozások jelenthetik. Az ALM során tehát az elérhetı technológiák segítségével aktív

módon szükséges fellépni a piaci, illetve gazdasági változásokkal szemben.

Noha a korábbi definíció értelmében az ALM tevékenység jóval általánosabb

értelmezése szükséges, fontos néhány mondatban a banki tevékenységhez kapcsolható

pénzügy kockázati szint számszerősítésének követelményét is tárgyalni. Az ALM témakörhöz

kapcsolódó pénzügyi kockázatokat általában a piaci, hitel, likviditási, valamint mőködési,

illetve üzleti kockázati kategóriákba sorolják (RiskBooks(1998)). A pénzügyi piacok jelentıs

fejlıdésével elıtérbe került a statisztikai eszközök alkalmazása, valamint az eszközök és

források piaci értékelése is könnyebben megvalósítható. Ezek a fejlemények jelentısen

hozzájárultak, hogy a pénzintézetek fejlesszék kockázatmérı rendszereiket és a pénzügyi

közvetítı szerepkörnek megfelelıen a kockázatosabb eszközállomány ellenére stabilabb

hozamot tudjanak szolgáltatni a diverzifikáción keresztül. A pénzügyi piacok fejlıdését,

illetve a piaci értékelésben és a statisztikai elemzésben rejlı lehetıségeket a törvényhozás is

felismerte és ezek részben beépítésre kerültek az elemzésem központi témáját jelentı

kereskedési könyvre vonatkozó rendeletbe (2000/244 Korm. Rend.) is.

A pénzügyi rendszer stabilitásának elısegítése érdekében jogszabályokban

meghatározásra kerül a banki eszközállomány alapján meghatározott minimális szavatoló

tıkeigény. Az elıírások megalkotása során az volt az alapvetı szándék, hogy kockázatosabb

eszközállomány esetében magasabb tıkekövetelmény adódjon. Ebbıl kifolyólag tehát a

kockázati szint megváltozása mellett a sokkal inkább kézzel foghatóbb jogszabályi

tıkekövetelmény is módosul. Az persze kérdéses, hogy a sztenderd szabályok mennyire

alkalmasak a kockázatok változásának tükrözésére, mindenesetre a két mennyiség közötti

korreláció azért joggal elvárható. Ebbıl kifolyólag tehát az ALM tevékenység során a

szavatoló tıkére vonatkozó elıírások vizsgálata is elengedhetetlen.

A likviditás menedzsment klasszikus ALM feladat, amit a szakterület rohamos

fejlıdése mellett is kitüntetett figyelemmel szükséges kísérni. Alapvetı követelmény ugyanis

hogy egy pénzintézet rövidtávú kifizetési kötelezettségének eleget tudjon tenni. Ez alapvetıen

két módon lehetséges, egyrészt rövid lejáratú, alacsony költségő források bevonásával, illetve

bizonyos mértékő rövid lejáratú eszköz tartásával. Általában a két lehetıség valamilyen

kombinációjának alkalmazása célravezetı, hiszen a rövid lejáratú forrásbevonás korlátozott

lehet, ezen kívül elégséges rövid lejáratú eszközök tartása sem feltétlenül megvalósítható. Az

ALM segítségével biztosítható, hogy rövidtávon a pénzáramok egyensúlyban legyenek,
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ezáltal elkerülhetı egy pénzügyi vállság, mely nagy valószínőséggel „bankostromot”

eredményezne.

A végcél természetesen mindezek mellett a pénzügyi közvetítıi szerepkörnek

megfelelıen a banki eszköz és forrásállomány versenyképes, valamint jövedelem, illetve

kockázatoptimalizált strukturálása a bank rendelkezésére álló lehetıségek kiaknázásával. Az

ALM tevékenység során alapvetıen a pénz és hitelpiacokra vonatkozó magas szintő szakértıi

ismeretek, valamint szofisztikált kockázatmérı, illetve kezelı rendszerek használata, továbbá

a fejlett értékesítési csatornák, és olcsó forrás-hozzáférési lehetıségek jelentik a fıbb

versenyelınyöket.

3.2. Az eszköz-forrás menedzsment módszertára

Az ALM tehát jóval túlmutat a banki eszköz, illetve forrásoldali elemekkel

kapcsolatos nyilvántartási feladatokon. Célja ugyanis a banki mérlegstruktúra aktív formálása

a vállalat értékének növelése érdekében. Napjaink fejlett pénzügyi piacai, valamint a

rendelkezésre álló informatikai infrastruktúra, szofisztikált statisztikai módszertan, és a széles

körben hozzáférhetı historikus adatbázisok (Reuters, Bloomberg) jelentısen hozzájárulnak az

ALM tevékenység támogatásában. Ezek a tényezık azonban komoly veszélyeket is

hordozhatnak elsısorban a piacok fejlettsége, illetve különbözı régiók szoros

összefonódásával összefüggésben. Ebbıl kifolyólag az ALM megoldásnak ezekre a

kérdésekre is választ kell szolgáltatni. Az ALM megvalósítására szolgáló eszközök

alapvetıen hagyományos és fejlett csoportokra oszthatóak. Az elsı halmaz döntıen számviteli

szemléletet tükröz. Ide tartoznak a régóta ismert eszköz, illetve forrásátárazódási struktúra

összevetésén alapuló GAP, és a bank pénzáramai alapján számított nettó jelenérték

kamatváltozással szembeni érzékenységét számszerősítı DURATION elemzések, továbbá a

likviditási, valamint kockázati limitkihasználtsági kimutatások és szabályozói tıkemegfelelési

jelentések. A hagyományos jelzı ellenére ez a funkciócsoport igen fontos és szükséges a

bankok életében, ugyanakkor koránt sem elégséges korunk kihívásinak való megfeleléshez. A

hagyományos ALM eszköztárral kapcsolatosan számos kritika megfogalmazódott, mivel

abban a rövid távú kamatjövedelem túlzott hangsúlyt kap. Ezen kívül hiányosság mutatkozik

a banki eszköz, illetve forrásállomány piaci értékében bekövetkezı esetleges drasztikus

változás kezelésében. A kamatlábkockázatok megjelenítése pedig alapvetıen elıre

meghatározott forgatókönyvek alapján történik, ami nagy valószínőséggel nem igazán van

összhangban a piaci várakozásokkal, és az ilyen módon definiált pénzügyi sokkok nem igazán
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realisztikusak. A jövıbeni pénzáramok valószerőtlen forgatókönyve természetesen

valószerőtlen képet ad a jövıbeli lehetséges kimenetelekrıl. Ennek ellenére a stressz elemzés

a gyakorlati életben igen széles körben elterjedt, különösen, ha a mögöttes statisztikai

folyamat nem igazán modellezhetı.

Ezen okokból kifolyólag az ALM tevékenység támogatása érdekében újabb eszközök

születtek, melyek implementálása jelentısen hozzájárulhat a legfıbb cél, vagyis a bank

értékének növeléséhez. A továbblépés alapját a banki eszköz és forrásállomány kockázatát

számszerősítı eszköztárak alkalmazása jelenti. Ezek egyrészt visszajelzést szolgáltathatnak a

jelen állapotról, másrészt támpontot is adhatnak a jövıbeli stratégiát, illetve a választandó

tevékenységeket illetıen. A kockázatok és nyereségek ismeretében ugyanis jóval

árnyaltabban ítélhetı meg a jövedelmezıség, illetve annak áldozata, valamint a banki

jövedelem és a kockázati szint optimalizációja is elısegíthetı. A koncepció alapját az a

felismerés jelenti, hogy a nyereség és annak kockázata szorosan kapcsolódik egymáshoz.

Ebbıl kifolyólag tehát különbözı stratégiák jövedelmezısége csak a kockázatok figyelembe

vételével vethetı össze. Ennek igen elterjedt, és széles körben elfogadott eszköze a

kockázattal korrigált tıkearányos nyereség (Theiler és Uryasev (2003)). Természetesen igen

komoly koncepcionális megfontolásokat igényel, hogy az említett kifejezés egyes

összetevıinek (kockázati felár, tıkejárulék) meghatározása hogyan történik.

A kockázatok jellemzésében számos egyszerő mutató meghatározása is segíthet. A

várható veszteség segítségével a hitelkockázatok eredményeként a jövıben a banki

ügyfelekhez kapcsolódó csıdesemény következtében a jövıben valószínősíthetı veszteség

jellemezhetı. Mivel a jövıben bekövetkezı csıdesemény nem determinisztikus, ezért nem

meglepı, ha a tényleges veszteség ennél magasabbnak adódik. Az ilyen jellegő várakozásokat

igen félrevezetıen nem várt veszteségnek nevezik a szakirodalomban. A félrevezetı jelleg

ugyebár abból adódik, hogy valójában az ilyen jellegő, várható veszteségnél nagyobb esetekre

is számítani kell, hiszen a veszteség alapvetıen egy valószínőségi változó. A nem várt

veszteségek miatt a banknak gazdasági, illetve kockázati tıkével (esetleg kockáztatott tıke)

kell rendelkeznie annak érdekében, hogy a várható veszteségnél magasabb veszteségszint

esetén is a zavartalan mőködés biztosítva legyen. A gazdasági tıkének a megfelelı szintje

szélsıségesen nagy veszteségekre is fedezetet kell nyújtania, ezáltal a fizetésképtelenség nagy

valószínőséggel elkerülhetı.

A kockázatok jellemzése az egyes elemek kockázati hozzájárulásán keresztül is

megtehetı. A diverzifikációból adódóan ugyanis bizonyos mértékig független eszközök
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együttes kockázata alacsonyabb, mint amire az egyedi kockázatok alapján számíthatnánk.

Ilyen esetekben az egyes elemek diverzifikált kockázati hozzájárulása eltér az egyedi

kockázati szinttıl, ezáltal az eszközök kockázati hozzájárulás tehát a teljes banki portfolió

szerkezetétıl erıteljesen függhet.

A kockázati szintek ismerete elengedhetetlen a banki portfólió optimalizációs

probléma kezeléséhez. A feladat során a jövedelmezıség növelését a kockázati szint

mérséklése, illetve a tıkemegfelelés biztosítása mellett szükséges végrehajtani, a cél

eléréséhez pedig a diverzifikációs hatás minél jobb kihasználása szükséges. Az optimalizáció

során a bankok speciális pénzügyi közvetítı jellegébıl adódóan az alacsony hozamú és

kockázatú elemeket magasabb hozamú, egyben nagyobb kockázatot jelentı eszközökre

transzformálják. Ez a jelenség a gazdaság számára is igen fontos, a forrásigényes

vállalkozások hitelhez juttatásán keresztül.

Az ALM tevékenység során különbözı kockázattípusok együttes jelentkezésével kell

számolni, így ezeket a hatásokat elengedhetetlen integrált módon vizsgálni. A fıbb

komponenseket, melyek mérésére kvantitatív eszközök széles skálája áll rendelkezésre, a

piaci és hitelkockázatok jelentik. A szükséges elemzéseket a nyereség és a kockázatok

szemszögébıl pedig ezen tényezık együttes hatása mellett kell elvégezni. A

hitelkockázatokkal kapcsolatosan nehézséget jelent, hogy a piaci pozícióktól eltérıen a

hitelkockázati kitettségek fedezése, illetve megszüntetése sokkal nehézkesebb, ami az ilyen

típusú ügyletek egyediségébıl is adódik. A hitelkockázatoknak rendkívül nagy jelentısége

van, a jogszabályi elıírások is igen komoly mértékő tıkekövetelményre vonatkozó elıírásokat

tartalmaznak. Ezen kívül fejlettebb piacokon léteznek úgynevezett hitel derivatívák is, melyek

a hitelezési kockázat igen fejlett kezelését teszik lehetıvé5.

A bankok pénzügyi közvetítıi szerepkörükbıl adódóan forrásaikat kevéssé likvid

eszközökbe helyezik ki, melyek ebbıl kifolyólag mőködésük során elengedhetetlen az igen

hatékony és gondos hitelkockázat menedzselési funkció kialakítása. A kockázati transzfer

mellett tehát egy likviditási transzfer is jelentkezik. Ebbıl kifolyólag tehát a bank és

betételhelyezı ügyfele közötti likviditási asszimetriából adódóan az ALM tevékenység során

5 Fejlett pénzügyi piacokon igen elterjedt típus pl. a “total return swap - TRT”. A TRT keretében a befektetı
fedezet ellenében valamilyen felár mellett jut forrásthoz egy hitelezıtıl. A befektetı egy mögöttes eszköz (pl..
hitel, vagy magas hozamú kötvény) pénzáramait is megkapja. Ezen kívül a fedezet hozama is a befektetıt illeti.
A hitelezı pedig a befektetı részére nyújtott – erısen fedezett – hitelhez köthetı felárban részesül. Noha a
tranzakcióból kifolyólag a hitelezı lemond egy magasabb kamatfelárról, ugyanakkor – egy rendszerint igen jó
minısítéső befeketetıl – viszonylag magas kamatfelárban részesül. Végeredményben mindkét félnek elınyös a
megkötött ügylet.



30

a likviditási kockázatok kezelése is igen fontos feladat. Ez a kockázattípus azonban a

kereskedési könyv piaci kockázatokhoz kapcsolódó tıkekövetelményének meghatározása

során nem játszik szerepet ezért a dolgozatom a likviditási kockázatot nem is tárgyalom

részletesen.
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4. A banki kockázatkezelés szükségessége

A rendszerváltás óta eltelt – történelmi léptekkel – igencsak rövid idıszak a hazai

piaci szereplık számára is számos példán keresztül szemléltette, hogy a pénzügyi

intézmények mőködése jelentıs kockázatokat hordoz magában. Ez a megfigyelés azon

csalódott, valamint vagyonukat vesztett betétesek és befektetık szomorú példáján vált ismét

tanulsággá, akik hiába ostromolták pénzükért a korábban bizalommal jutalmazott, késıbb

azonban elbukott pénzintézeteket. A pénzügyi szereplık kénytelenek voltak szembesülni,

hogy a pénzintézetek számos esetben nem megfelelı tevékenysége a sokat rettegett

fizetésképtelenséghez vezetett. A bankok ugyanis – pénzügyi közvetítıkrıl lévén szó – a

náluk elhelyezett megtakarításokat (források) igyekeznek kihelyezni különbözı ügyletek

formájában a forrásköltség fedezése és haszonszerzés céljából. Ebbıl kifolyólag még normális

mőködés esetében is a betétesek egyidejő betétfelvételi igényét lehetetlenség kielégíteni,

lévén a banki befektetések többségében igen alacsony likviditással rendelkeznek. Ebbıl

kifolyólag nagyon fontos a piaci szereplık bizalma a pénzügyi rendszerben annak stabilitása

érdekében. Kedvezıtlen fejlemények esetében tehát – bizonyos szint felett – a bankok nagy

valószínőséggel nem képesek a betétesek rohamát állni még akkor sem, ha mőködésük

kifogástalan volt korábban. A betétesek esetében hitelkockázati pozícióról beszélhetünk,

hiszen a pénzintézeteknél elhelyezett megtakarításaiknak visszafizetési kockázata van. Az

esetleges fizetésképtelenség elkerülése minden gazdasági szereplı közös érdeke, hiszen egy

bankcsıd beláthatatlan lavinát indíthat el, amennyiben megrendül a bizalom a

bankrendszerben. A bankok hatékony mőködése - pusztán a betétesek érdekein túlmenıen –

tehát a gazdaság egésze szempontjából is rendkívül fontos, hiszen pénzügyi közvetítıként

igen fontos szerepük van a gazdaság mőködtetésében, és a vállalkozások finanszírozásában. A

világtörténelemben – az esetleges következmények súlyosságát érzékeltetve – volt már példa

a pénzügyi rendszer kiterjedt válságára, hiszen az 1920-30-as évek nagy gazdasági

világválságát a pénzügyi rendszer elégtelen mőködése is nagymértékben súlyosbította

(Dornbush at al. (1998)). Egy sokkal aktuálisabb példát is meg lehet említhetni, hiszen a

korábban csodaként emlegetett japán gazdaság már több mint tíz éve sorozatos recessziótól

szenved (szakértık szerint 1990 óta összesen négy dekonjunktúra fordult elı - Világgazdaság

(2003)). E kedvezıtlen eseményekben is vélhetıen nagy szerepe van (illetve volt) a japán

bankrendszerben felhalmozott hihetetlen mérető kétes adósságállománynak és az azzal

összefüggı konszolidációs kényszernek.
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A bankoknak és megfelelı mőködésüknek igen fontos szerepe van a gazdaság

kiegyensúlyozott mőködésének biztosításában. Ebbıl kifolyólag tehát ezek a szempontok is

jelzik, hogy milyen fontos a prudens, azaz körültekintı, gondos banki mőködés

megvalósítása, valamint ösztönzése. Az eddigi tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a

piaci folyamatok, valamint a bankok belsı fegyelmezı ereje hosszabb távon nem elégséges a

megfelelı körültekintés biztosítására, sıt, mint az a késıbbiekben majd bemutatásra kerül, az

elıbbi két tényezı a kellı óvatosság és nagyfokú biztonság ellenében is hathat hosszabb

távon. Ebbıl kifolyólag a törvényhozásnak is igen fontos szerepet kell magára vállalnia

abban, hogy a pénzügyi intézmények mőködése megfelelıen legyen szabályozva. E

szabályozói feladat fontosságát talán csak komplexitása múlja felül. A késıbbiekben egy

teljes fejezet (5.) annak összefoglalására lesz szánva, hogy a szabályozási folyamat eddig

milyen fejlıdésen ment keresztül, melyek azok a fontosabb mérföldkövek, melyek ismertetése

tanulságos lehet. Egy rövid kitekintıben az is bemutatásra kerül, hogy a közeljövıben milyen

további fejlemények várhatóak ezen a rendkívül gyorsan fejlıdı és változó területen (10.

fejezet).

Az eddigiek alapján tehát a bankok nem elég körültekintı mőködése igen káros

következményeket, illetve veszélyeket hordozhat magával. A továbbiak szempontjából

elengedhetetlen követelmény annak meghatározása, hogy mi az a kritikus jelenség – melyre a

továbbiakban egyszerően bankcsıdként fogunk utalni – melynek bekövetkezése igen

negatívan hathat a piaci szereplıkre. Mivel a késıbbiekben a kockázatok meghatározása során

statisztikai eszközök is felhasználásra kerülnek, ezért olyan módon szükséges a definíciót

megalkotni, hogy az kvantitatív módszerekkel is elemezhetı legyen.

A bevezetıben már ismertetésre kerültek azok a fontosabb kockázattípusok, melyek

befolyásolják egy csıdesemény bekövetkezését. E kockázati tényezık hatása általában abban

rejlik, hogy a vizsgált jelenség jövıbeli alakulásától függıen pozitív, illetve negatív hatással

is lehet a banki mőködésre, jövedelmezıségre. Az ilyen típusú jelenségek vizsgálatára

kidolgozott statisztikai módszertanoknak igen széles az irodalma, továbbá a pénzügyi

matematikának e területei ma is rendkívül gyorsan fejlıdnek. Ebben közrejátszik az is, hogy

más tudományok (pl.: fizika, mőszaki tudományok) által korábban már kidolgozott

módszertanok igen jól alkalmazhatóak a pénzügytan területén is6. Ezen kívül a pénzügyi

piacokon rendkívüli mértékő innováció zajlódott le, melynek eredményeként újszerő

6 Eklatáns példa Kondor Imre hivatkozott írása (Kondor (2000)), melyben az igazi szilárdtest fizikai csemegének
számító spinüvegek elméletének és a késıbb részletesen is bemutatásra kerülı kereskedési könyv (244/2000
korm. rend., Basle Committee (1996)) között felismert párhuzamokat ismerteti.
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pénzügyi termékek jöttek létre. Ez a fejlıdés is szükségessé teszi fejlett matematikai-

statisztikai módszertanok kidolgozását, illetve alkalmazását a pénzintézetek részérıl.

A második alfejezetben a bevezetıben már ismertetett kockázati tényezık közvetlen

hatásai kerülnek bemutatásra, majd pedig arról olvashatunk, hogy milyen koncepciók

segíthetnek a pénzintézeteknek a kockázatok ellenırzésük alatt tartásában.

4.1. Bankcsıd és bankostrom

A bankok nem kellıen prudens mőködés komoly gazdasági és társadalmi problémákat

vonhat maga után abban az esetben, ha a bankok tömegesen mennek csıdbe annak

eredményeként, hogy a betétesek tömegei döntenek megtakarításaik kivonásairól. Bankcsıd

esetében az adott intézmény nem képes pénzügyi kötelezettségeit teljesíteni és a hitelezık jogi

eljárás elindítását kezdeményezik követelésük teljesítése érdekében. Kockázati szempontból

alapvetı fontosságú az ilyen típusú események bekövetkezési valószínőségének vizsgálata,

esetleges meghatározása. A fizetıképesség alapvetıen a banki eszközök és források piaci

értékének, illetve lejárati szerkezetének egymáshoz való viszonyával van összefüggésben. A

pénzintézet a nála elhelyezett betéteket (forrásoldal, (Li) ) különbözı formákban kihelyezi,

melynek eredményeként létrejön egy banki portfolió, illetve eszközállomány (Ai). Abban az

esetben, ha a banki portfolió (és az ahhoz tartozó pénzáramok) jelenértéke meghaladja a

forrásokét, a betétesek nyugodtak lehetnek vagyonukat illetıen.7 A különbség pozitív irányú

növekedésével ez a biztonságérzet természetesen jelentısen erısödhet. Abban az esetben, ha

az eszközállomány értéke megközelíti a forrásoldalit, azaz a bank tıkeellátottsága jelentısen

lecsökken, a betétek kivonásának fokozódása következhet be. Amennyiben a likvid eszközök

nem elégségesek a betétfelvételi követelések teljesítésére, a bank eszközei likvidálására

kényszerülhet. Ez a folyamat az eszközértéket jelentısen csökkentheti, melynek

eredményeként a bank elvesztheti saját tıkéjét. Formálisan tehát az eszköz, illetve forrásoldal

értékének összehasonlításából az alábbi képlettel tudjuk meghatározni egy bank egészséges

állapotát t idıpontban:

4.1. ( ) ( ) ( ) ( )LVLVAVAV t
i

itt
i

it =>= ∑∑ .8

7 Eltekintve attól az eshetıségtıl, ha a betétesek egyszerre igen nagy számban szeretnének pénzükhöz
hozzájutni, illetve az eszközök és források lejárati szerkezete hasonló. Ebben az értelmezésben tehát
feltételezésre kerül, hogy a pénzintézetek fizetési kötelezettsége összhangban van az eszközökhöz kapcsolható
befizetések szerkezetéhez. Ennek a feltételnek a megvalósítása a késıbbiekben tárgyalandó likviditási
kockázathoz kapcsolódik.
8 Az egyenlıség feltüntetése természetesen csak formálisan helytálló, hiszen gyakorlati szempontból, a
megfelelı szintő bizalom érdekében megnyugtatóbb, ha a baloldal lényegesen nagyobb.
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A kifejezés bal oldalán a banki eszközök (Ai), míg a jobb oldalon a források (Li)

szerepelnek. Az egyenlıtlenség pedig arra utal, hogy a banki tıkének (illetve tıkejellegő

elemek összegének) pozitívnak kell lennie. A piaci szereplık részére magasabb bizalmi

szintet a nagyobb pozitív érték, azaz a fokozottabb tıkeerısség biztosít, a piaci, illetve

hitelkockázatok miatt bekövetkezı esetleges veszteség pontosan ennek mértékét veszélyezteti.

A V t szimbólum az egyes elemek piaci, illetve a piaci árfolyamokból következı értékét

hivatott jelölni, ami nem feltétlenül egyezik meg a mérleg szerinti értékkel. Közgazdaságilag

ez a definíció az egyes elemekhez köthetı jövıbeli pénzáramok jelen (várható) értékét takarja.

Ez a megkülönböztetés különösen a származtatott, illetve mérlegen kívüli eszközök esetében

fontos. Elıfordulhat ugyanis, hogy az e tételekbıl származó nyereségek/veszteségek még nem

realizálódtak, ugyanakkor részét képezik a vállalat gazdasági értékének. Természetesen a fenti

követelmény (4.1.) jelenben történı teljesülése nem elégséges, hiszen egyes elemek értéke

igen gyorsan változhat (elég csak a tızsdei termékekre gondolni). Ebbıl kifolyólag az

egyenlıtlenség teljesülését a jövıre elıretekintve is vizsgálni szükséges, amihez

valószínőségszámítási eszközöket is igénybe kell venni. A jövıre vonatkozóan ugyanis

legfeljebb csak különbözı várakozásokkal rendelkezhetünk. Általában az eszközoldali elemek

becslése lényegesen nehezebb feladat, hiszen ezek értékét számos külsı tényezı

befolyásolhatja9, de azért forrásoldalon is számos probléma akad a helyes értelmezéssel

összefüggésben10. Ezek alapján tehát megállapítható, hogy a fenti feltételnek a jövıben is

nagy valószínőséggel teljesülnie kell annak érdekében, hogy a piaci szereplık nyugodtak

lehessenek az adott pénzintézetet illetıen. Ez pedig azt jelenti tehát, hogy meghatározott

idıtávon igen magas annak a valószínősége, hogy a (4.1) kifejezés bal oldala meghaladja a

források értékét11. A vizsgálati periódus hossza (T) lényeges kérdés, hiszen az idıtartam

növelésével a nagyobb változások valószínősége is növekszik, ebbıl kifolyólag pedig a

csıdesemény bekövetkezésének valószínősége is lényegesen nagyobb lehet. Általában a

kérdéses portfolió elem vizsgálati periódusának hosszát érdemes olyannak megválasztani,

amely idıtartam alatt az adott pozíció közvetlenül vagy közvetve megváltoztatható. Ez

tızsdei termékek esetében igen rövid lehet, hiszen a tıkepiacok hatékonysága miatt általában

rendkívül gyorsan lehet pozíciót változtatni. Hiteltermékeknél már nem ilyen egyszerő a

kérdés, hiszen ezen ügyletek általában egyediek, illetve hosszú futamidejőek. Érdemes

megemlíteni, hogy fejlett piacokon már léteznek olyan derivatív termékek, melyek

9 Például hitelek esetében az adós jövıbeli fizetési képessége, tızsdei termékek esetében a piaci árfolyam.
10 Betétek esetén például a lejárat elıtti felvételt biztosító esetleges opcionalitás.
11 p(Vt(A)+V t(E)>Vt(L)) → 1, ∀ t ∈ T
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segítségével akár hitelportfoliókat is könnyen át lehet strukturálni kockázati szempontból. A T

idıtartamot általában likvidációs periódusnak hívják, és mint láttuk, ez elemenként igen eltérı

lehet (Ti).

A banki mőködés kellı prudenciájának hiánya nem feltétlenül jár együtt tényleges

bankcsıddel, hiszen a tulajdonos bármikor emelheti a társaság tıkéjét. Súlyos problémák

esetében azonban általában ezt a kényszerő lépést az államnak kell felvállalnia, amennyiben

meg kívánja menteni a pénzintézetet, illetve stabilizálni szeretné a pénzügyi szektort. Noha a

gazdaság szempontjából kedvezı lehet ez a mentési kísérlet, az állami kiadások ilyen jellegő

leterhelése a gazdaság számára keresleti oldalon igen káros lehet (Dornbush at al. (1998)).

Ebbıl kifolyólag a hatékony mőködés és a kockázati tudatosság növelése érdekében a

törvényhozásnak is igen fontos szerepet kell vállalnia a prudens banki mőködés

ösztönzésében.

4.2. A kockázatok hatásai

Ebben a részben az kerül bemutatásra, hogy a különbözı pénzügyi kockázatok

esetében általánosságban milyen közvetlen pénzügyi következményekkel számolhatunk.

Adott eszköz jövıbeni pénzügyi helyzetére vonatkozóan (pl. egy részvény jövıbeni

árfolyama) a kockázatot az hordozza, hogy különbözı kockázati tényezık eredményeként

kialakuló jövıbeni végkifejlet pontosan nem ismert. Jó esetben is csak a lehetséges jövıbeni

állapotok valószínőség eloszlása határozható meg. Ebbıl adódóan a kockázat nem feltétlenül

jelent biztos kedvezıtlen fejleményt, hanem a kedvezı, illetve kedvezıtlen kimenetelek

bizonyos bekövetkezési valószínőségét. Minél szélesebb tartományban mozoghat nagy

valószínőséggel a kockázati tényezıknek tulajdonítható pénzügyi hatás, annál nagyobb

kockázatot képvisel az adott eszköz.

A pénzügyi kockázatokkal összefüggı negatív hatás kedvezıtlen események esetén

végeredményben a banki eredmény terhére történı tartalékolásban, illetve a

veszteségleírásban mutatkozik meg. Ezek a kockázatok a banki mőködést folyamatosan végig

kísérik, de ez nem jelenti azt, hogy a negatív fejlemények feltétlenül realizálódnak (lévén ezek

az események – jó esetben - csak bizonyos bekövetkezési valószínőséggel rendelkeznek). Ez

tipikusan igaz a mőködési kockázatokra, melyek esetében viszonylag ritkán, ugyanakkor nagy

összegő veszteségek tapasztalhatóak. Ebbıl kifolyólag a bankoknak eredményük terhére

folyamatosan tartalékot kell képezniük, ami elméletileg azzal kapcsolatos, hogy a banki

mőködés, illetve portfolió mekkora kockázatot hordoz, valamint mekkora a várható veszteség.
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A tényleges veszteségek realizálása során a megképzett tartalék terhére történhet az

elszámolás, illetve veszteségleírás. Ez esetben a tartalékolásnak egyfajta moderáló hatása is

megnyilvánul, hiszen az eredmény folyamatosan a kockázati szintnek megfelelıen terhelıdik,

és a tényleges veszteségek bekövetkezésének esetleges ingadozása, illetve koncentrálódása

így nem feltétlenül tevıdik át az eredményre. Ezen kívül a kockázat birtoklása és a tényleges

veszteség bekövetkezésének esetleges idıbeli eltérése sem torzítja a bank eredményességérıl

alkotott képet. Az eddigiekben bemutatott tartalékképzési technika a kockázati szintek

ismeretére épült. Ez a tárgyalás kissé idealizált, hiszen az elméleti valószínőségek

meghatározása nagyon bonyolult feladat, valamint a rendelkezésre álló korlátozott

adatmennyiség alapján elıálló becslés hibája is nagy lehet. Ebben a témakörben született

jogszabályokban, illetve ajánlásokban meghatározott tartalékképzési szabályok is „ad-hoc”

jellegőek, hosszabb távon viszont várható, hogy ezek az elıírások közelebb kerülnek a

tényleges kockázati szinthez.

Bizonyos esetekben elıfordulhat, hogy egyes idıszakokban a veszteségleírás mértéke

meghaladja a megképzett tartalékot, így pótlólagos forrás szükséges a veszteségek fedezésére.

Ez az eltérés abból is adódhat, hogy a gazdasági ciklusoknak megfelelıen a csıdvalószínőség

véletlenszerő ingadozásából következıen lényegesen több csıdesemény következik be, mint

az elızetes becslések alapján számítható volt (Wilde (2001)). Az ilyen típusú ingadozások

alapvetıen a szisztematikus kockázatokkal vannak összefüggésben, ami a gazdaság egészét

befolyásoló hatás. Ezen kívül a portfolió összetételébıl adódóan is elıfordulhatnak jelentıs

veszteségingadozások, különösen egyes kockázati faktorokhoz köthetı magas koncentráltság

esetében. Ezek a fejlemények a portfolió, illetve az azt alkotó eszközök egyedi kockázatával

kapcsolatosak. A ténylegesen realizált veszteség esetében tehát elıfordulhat, hogy

magasabbnak adódik, mint ami az elméletileg korábban meghatározott várható érték. Ebben

az esetben a veszteségleírás mértéke nagyobb lehet, mint – az ideális esetben – a várható érték

után megképzett tartalék. Ilyen esetekben a tartalékon túlmenıen végsı soron a szavatoló

tıke12 is a veszteségek kompenzálását szolgálja. A tartalékok várható veszteség alapján

történı meghatározásán túlmenıen igen fontos feladat a megfelelı tıkeszint kiszámítása,

hiszen végsı soron ez szolgálhat a veszteségek fedezetéül. Ez a tartalékképzéshez szükséges

számításokon lényegesen túlmutat, hiszen elvileg a veszteség, mint valószínőségi változó

teljes eloszlásfüggvényének az ismerete szükséges, ami egy rendkívül komplex feladat.

Amennyiben ezt az eloszlásfüggvényt sikerülne meghatározni, a kívánt biztonsági szinthez

12 Számviteli értelemben ez a szavatoló tıke.
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kiszámítható az a gazdasági tıke szint, amely kellı fedezetet nyújthat a vesztségekre. Ezzel

eljutottunk a Value at Risk koncepcióhoz, ami egy igen elterjedt eszköz a kockázatok

számszerősítésére. A népszerősége igen nagy annak ellenére, hogy ez a kockázati mérték

számos korláttal rendelkezik.

Az eddigiek alapján megállapítható tehát, hogy a gazdasági tıke – a megképzett

tartalékokon túlmenıen – fedezetet nyújthat a veszteségekre, amennyiben azok szintje a

hosszú távú várható érték felett realizálódik. A rendelkezésre álló tıke mennyiségétıl függıen

a bankcsıd valószínősége csökken, hiszen az egyre kisebb valószínőségő szélsıségesen nagy

(extrém) veszteségekre is fedezetet nyújthat. A jogszabályalkotók is igyekeznek a bankok

portfoliójának kockázati szintjétıl függıen az elıírt szabályozói tıke szintjét meghatározni.

Az már egy másik kérdés, hogy ezt a szándékot mennyire sikerült megvalósítani a hatályos

jogszabályokban, amint azt a kereskedési könyvi elıírások tekintetében a dolgozat késıbbi

részeiben részletesebb vizsgálatokban igyekszem bemutatni. A gazdasági tıke kedvezı,

veszteségkompenzáló szerepén túlmenıen érdemes megemlíteni, hogy természetesen ennek a

funkciónak igen komoly ára van. A gazdasági tıke kategóriájába tartozó tételeknek ugyanis

igen magas kamatfelára van a finanszírozó magas kockázatvállalásából adódóan. Ebbıl

kifolyólag a betétesek, illetve a szabályozó érdekeivel ellentétesen a bankok abban érdekeltek,

hogy ezt a szintet minél alacsonyabban tartsák. Ezért is fontos, hogy a törvényhozás minél

jobban felépített jogszabályok segítségével kötelezze a pénzintézeteket a kockázati szinttel

összefüggı tıkeháttér biztosítására.

4.3. Kockázatkezelési eszközök

Ebben a fejezetben röviden ismertetésre kerül számos igen fontos kockázatkezelési

eszköz, melyek alkalmazása nélkülözhetetlen a prudens banki mőködés megvalósítása

érdekében (Banküzemtan (1994), Basle Committee (2003)).

4.3.1. Limitrendszer

Már korábban bemutatásra került a kockázatok diverzifikációjának jelensége. Mint

köztudott, olyan eszközök esetében, melyek jövıbeli értéke közötti korreláció nem túl erıs, az

együttes kockázati szint alacsonyabbnak adódik, mint az egyedi eszközök esetében. Ez abból

következik, hogy a pénzügyi eszközök általában különbözı kockázati tényezıkkel, illetve

azok kombinációjával hozhatók kapcsolatba. Ebbıl kifolyólag az egyik eszközön

bekövetkezı veszteség mellett elıfordulhat, hogy egy másikon nyereség realizálódik. Két
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azonos kockázati szintő, de különbözı kockázati tényezıktıl függı gazdasági ágazatba

történı befektetés esetében például lényegesen kisebb lehet a kockázat, hiszen az egyik ágazat

erıteljes recessziója esetében elıfordulhat, hogy a másik ágazat szárnyal. Ez a kedvezı

jelenség pusztán az egyik ágazatba történı befektetés során nem állna fenn. Ebbıl kifolyólag

tehát a bankok érdeke is, hogy minél diverzifikáltabb, azaz minél szélesebb gazdasági kört

lefedı portfolióval rendelkezzenek, és egyetlen kockázati elemre vonatkozóan se legyen

túlságosan nagy a kockázati kitettségük. Ezt a célt leginkább egy hatékony limitrendszer

felállításával és üzemeltetésével lehetséges megvalósítani, melyet különbözı kockázati

dimenziók mentén szükséges meghatározni. Ez a tevékenység történhet szakértıi alapon, de a

legújabb tudományos eredmények módszertanilag is lehetıvé teszik a statisztikai-matematikai

alapon történı meghatározást. Ehhez kapcsolódik a kockázatallokáció témaköre, mely a 4.3.3.

fejezetben még visszatérı téma lesz (Brummelhuis (2000), Hallerbach).

4.3.2. Kockázati felár

A bankok mőködésük során jelentıs kockázatot kénytelenek elviselni. A legjobb adós

esetében is elıfordulhat például, hogy a folyósított kölcsön után céltartalékot kell képezni,

illetve veszteségleírásra kerül sor. Ezt a kockázatot általában felvállalják, hiszen nem minden

esetben van lehetıség biztos, közel 100%-os megtérülés biztosítására. A portfolió szemlélető

megközelítés lényege ugyanis, hogy hosszú távon a ténylegesen realizált veszteség a

diverzifikációból adódóan közelít a várható veszteséghez. Ez a kitétel természetesen csak jól

diverzifikált portfoliók esetében és hosszabb idıszakra vonatkozóan érvényes, tehát rövid

idıtávon ettıl eltérı veszteségek is jelentkezhetnek.

A várható veszteség ellensúlyozása érdekében az árakban –a nyereséges banki

mőködés biztosításáért – a költségeken, illetve az elvárt hozamon felül az ügylethez

kapcsolódó várható veszteségszintet is érvényesíteni szükséges (Moyer at al. (2001)). Ezzel

teljesen ekvivalens értelmezésben pedig az ügyletek értékelése során, az ügyleten realizálható

nettó hozamot (kamatmarzs) a kockázati szintnek megfelelıen korrigálni szükséges annak

érdekében, hogy a tényleges jövedelmezıségrıl meggyızıdhessünk. Ezzel a módszerrel

kezdetben vonzónak tőnı ügyletek is átértékelıdhetnek, amennyiben a kockázati szint

túlságosan magas. A kockázati szint helyes meghatározásának számos buktatója van, hiszen a

becslésekhez szükséges adatok adott esetben csak igen korlátozottan állnak rendelkezésre.

Ezen kívül az is bizonytalanná teszi az elemzést, hogy a gazdaság folyamatosan dinamikus

változásban van, ami a kockázati szintre is jelentısen kihat. Ilyen esetekben célszerő lehet
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konzervatív becsléseket használni, ügyelve arra, hogy az így meghatározott elvárások miatt a

bank árazása miatt nehogy versenyhátrányba kerüljön.

4.3.3. Gazdasági tıke

A pénzügy intézmények mőködése során a tulajdonosok által rendelkezésre bocsátott

pénztıke alapvetı fontosságú a hosszú távú stabil mőködés biztosítása során. A különbözı

szisztematikus tényezıknek, illetve a portfolió nem tökéletes diverzifikációjának

tulajdoníthatóan a várható értéket meghaladó mértékő realizált veszteségszint forrását ez a

tıketétel jelentheti. Adott banki eszköz, illetve forrásstruktúra esetében létezik egy olyan

elméleti gazdasági tıkeszint, ami a pénzintézet kockázati stratégiájának megfelelıen

szükséges ahhoz, hogy extrém piaci viszonyok között is a prognosztizálható veszteségszint

ellenére a további mőködését biztosítsa. A VaR koncepciónak megfelelıen például adott bank

tulajdonosai kitőzhetik célul, hogy az elkövetkezı 1 évben a bankcsıd valószínősége nem

lehet nagyobb, mint 0,25%. Abban az esetben, ha a bank következı évre vonatkozó

nyereségének eloszlása ismert, meghatározható, hogy 99,75%-os megbízhatósági szinten

mekkora lesz az a legnagyobb veszteség, ami még bekövetkezhet (ez jelenti ugyebár a

gazdasági vagy kockázati tıkeigényt). Abban az esetben, ha a bank rendelkezésére álló tıke

meghaladja a gazdasági tıkeigényt, a kezelhetetlen szintő veszteség valószínősége kevesebb,

mint 0,25%.

A gazdasági tıkének tehát kockázatelemzési szempontból igen nagy jelentısége van.

Tökéletesen diverzifikált portfoliók esetében is elıfordulhat, hogy a portfolión realizált

veszteség ingadozik a szisztematikus (általános), a gazdasági folyamatokból adódó

diverzifikálhatatlan kockázati tényezıkbıl kifolyólag (Theiler és Uryasev (2003), Wilde

(2001)). Ilyenkor a gazdasági tıke, mint biztonsági tartalék állhat a banki tevékenység mögött

kedvezıtlen fejlemények esetére. A korábbiak értelmében, ez a puffer igencsak költséges,

amit a különbözı kockázati dimenziók mentén célszerő megjeleníteni, illetve szétosztani a

portfolió értékelése érdekében. Ez a kérdéskör a tıkeallokációhoz kapcsolódik, vagyis annak

meghatározásához, hogy az ügyletek különbözı kockázati dimenzióknak megfelelı

szegmentálásából adódódó részportfoliók milyen arányban járulnak hozzá a teljes kockázati

szinthez, illetve tıkekövetelményhez. Ideális esetben ez az eljárás az egyedi ügyletek szintjén

is megadható, illetve a tıkeköltség ügyletekhez kapcsolódóan is meghatározható. A

szakirodalomban számos cikk foglalkozik a hatékony kockázati allokáció elméleti hátterével,

illetve annak koherens módjával (Brummelhuis (2000), Hallerbach). A problémát az jelenti,
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hogy egy bizonyos módszertan szerint adott portfolió részhalmazaira meghatározott kockázati

szintek összege meg kell, hogy egyezzen a teljes portfolióra számított értékkel. Az

alportfoliók kockázatának mérése evidens (legalábbis elméletileg) a választott módszer

ismeretében, amennyiben azok önmagukban vizsgáltak (stand alone basis). Portfolió

szemléletben ez a feladat a diverzifikáció miatt nem is olyan egyszerő, hiszen az ennek a

hatásnak betudható kockázatcsökkentés hogyan osztható szét az egyes részhalmazok között?

A módszertani buktatók bemutatását követıen, a részportfoliókhoz rendelt kockázati

szint ismeretében meghatározható a szükséges tıketartalék13, melynek költségszintje is

számítható. Ebbıl kifolyólag a részportfolió jövedelmezıségének vizsgálata során ezt a

költségelemet is figyelembe kell venni annak érdekében, hogy hiteles kép adódjon a

profitabilitásról. Ezen ajánlás értelmében tehát, azon ügylettípusok esetében, melyekre

vonatkozóan a banknak ráhatása van a díjazásra, a kockázati szintnek megfelelı költséget is

érvényesíteni szükséges az árban. Amennyiben a bank árelfogadó, csak abban az esetben

érdemes üzletet kötni, ha a bevételek erre a költségelemre is fedezetet nyújtanak.

Mindhárom bemutatott eszköz esetében alapvetı követelmény, hogy a pénzintézet

megfelelı infrastruktúrával rendelkezzen portfoliója kockázatának elemzésére, melynek

megvalósításához az alábbi feltételek teljesítése szükséges:

- statisztikai módszertani ismeretek (megfelelı kvalitású szakértık),

- múltbeli adatbázis a statisztikai folyamatok meghatározására,

- informatikai rendszerek a banki pozíciók meghatározására, illetve a kockázati

modellek megalkotására, valamint a kockázat mérésére

- monitoring rendszer üzemeltetése.

E követelmények teljesítése esetén a bankok statisztikai alapon is képesek lehetnek a

fenti kockázatkezelési eszközök alkalmazása, ami hosszú távon feltétlenül kívánatos.

Ezeken az eszközökön kívül számos más kockázatkezelési módszer létezik. Ilyen

például a kockázat hedgelése, vagy biztosítás kötése (azaz a kockázat fedezése). Ekkor az

alapügyletbıl származó esetleges veszteség a fedezeti ügyletbıl kapható bevétellel

kompenzálható. Ilyen esetekben tehát – a korábbi módszerekkel ellentétben – a

kockázatkezelés a kockázat eliminációjában nyilvánul meg14.

13 Ehhez természetesen iránymutatás szükséges arra vonatkozóan, hogy milyen módon történjen adott kockázati
szinthez a szükséges tıke meghatározása. Erre vonatkozóan a kockázati mértékekkel kapcsolatos részben még
lesz ajánlás.
14 Ez persze csak ideális esetekben valósul meg  a különbözı járulékos kockázatok jelenlétébıl kifolyólag.
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4.4. Statisztikai eszközök a kockázatkezelésben

A kereskedési könyvi tıkekövetelményre vonatkozó szabályozás egyik kulcseleme a

belsı modellek használatának lehetısége. Ezek a statisztikai eszközök alapvetıen a pénzügyi

szektorban létrejött módszertanok alapján kerültek kialakításra. Az utóbbi évtizedekben

ugyanis a pénzügyi piacok rohamos fejlıdésen mentek keresztül. Ennek eredményeként

például a fontosabb devizák a nap 24 órájában kereskedhetıek az egész világon. Ezen kívül az

elektronikus kereskedelem lehetıvé teszi a piaci adatok részletes tárolását, valamint

elemezhetıségét. A kereskedés igen nagy volumene, valamint a viszonylag könnyen

hozzáférhetı piaci adatok segítségével, statisztikai eszközökkel is végezhetıek elemzések.

Ebbıl kifolyólag tehát különbözı matematikai modellek állíthatók elı historikus piaci adatok

alapján. Az ilyen típusú elemzések során múltbeli adatok felhasználásával történik a piaci

folyamatok eloszlásának becslése, melyhez a piaci folyamatok jövıbeli alakulása

szempontjából reprezentatív adatmintát kell elıállítani. Az elemzéshez felhasznált idısor

megválasztása esetében alapvetı szempont a minél nagyobb adatminta a becslés

hatékonyságának növelése érdekében. Fontos azonban azt is mérlegelni, hogy nagyobb

adatminta általában régebbi adatok felhasználását is jelenti, ami viszont torzított becslést

eredményezhet. Régebbi adatok felhasználása esetén ugyanis nagy a valószínősége, hogy a

vizsgált eszköz statisztikai viselkedése megváltozott, ezáltal a felhasznált adatminta nem

reprezentatív. Az adatminta megválasztása során tehát a becslési hatékonyságot és esetleges

torzítást szükséges mérlegelni.

A piaci folyamatok statisztikai megközelítése során tehát a pénzpiaci eszközök értékét

(illetve hozamát) valószínőségi változónak kell tekintetni, és a múltbeli adatok alapján

szükséges a hozamok eloszlását jellemezni, illetve a jövıbeli hozamokat leíró statisztikai

modellek paramétereit becsülni, azaz kalibrálni.

A pénzügyi piacokra vonatkozó elemzések esetében lényeges szempont a piaci

hatékonyság követelményének teljesülése (Mantegna és Stanley (2000), Andor és Ormos

(1993)). Fejlett nyugat-európai tızsdék esetében például igen nagy számú befektetı van jelen,

akik igyekeznek az aktuális gazdasági, illetve politikai információk minél gyorsabb

megszerzésére, illetve azok alapján alakítják ki kereskedési stratégiájukat. A hatékonyság

értelmében tehát az elmélet szerint a piacon az aktuális viszonyoknak megfelelı leginkább

racionális árak alakulnak ki. Ennek értelmében, ha új információ jut a piaci szereplık

tudomására, az azonnal tükrözıdik a pénzügyi eszközök áraiban. A piaci hatékonyság elmélet

egy, az 1960-as évekbıl való tanulmány motiválta (Cootner (1964)), melyben a szerzı azt
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vizsgálta, hogy a piaci hozamok autokorreláltsága hogyan viselkedik különbözı

idıhorizontokon. Megfigyelésük szerint rövidtávon az autokorreláció elhanyagolható. Abban

az esetben ugyanis, ha a piaci hatékonyság nem teljesülne, az új információknak hosszabb

távú hatása is jelentkezne a piaci árakra. Matematikai formalizmusban a racionális viselkedés

és a piaci hatékonyság értelmében megmutatható (Baviera at al. (1998)), hogy adott eszköz

jövıbeli értékére vonatkozó legjobb várható érték becslése megegyezik az aktuális

árfolyammal. Ilyen értelemben tehát a múltbeli árfolyamoknak nincs jelentısége a jövıre

vonatkozó várakozás szempontjából. A piaci hatékonyság megközelíthetı úgy is, hogy adott

eszköz múltbeli árfolyammozgása alapján nem lehetséges extra-profitot elıállítani, illetve a

jövıbeli árfolyammozgás nem jelezhetı elıre a múltbeli árfolyamadatok alapján. Ez utóbbi

megfogalmazást egyébként a piaci hatékonyság gyenge formájának is nevezik.15 i

Számos tanulmányban vizsgálták már a piaci hatékonyság teljesülését empirikus úton.

Az elemzések alapján az a megfigyelés adódott, hogy az árfolyammozgások autokorrelációja

elhanyagolható, ami a piaci hatékonyság teljesülését támasztja alá. Késıbbi, részletesebb

vizsgálatok viszont azt a következtetést szolgáltatták, hogy egyéb idısorok, mint például a

nyereség, piaci ár hányados, vagy az osztalékráta alapján hónapnál hosszabb idıszakra

vonatkozóan is lehetséges becslést elvégezni (Mantegna és Stanley (2000)). Ebbıl kifolyólag

tehát a tapasztalatok alapján a piaci hatékonyság erısebb formáinak teljesülése erısen

kérdéses.

A magyar piacra vonatkozóan Andor at al. (1999) 5 éves idısor alapján különbözı

részvények, illetve a BUX index 1-5 napos hozamainak autokorrelációját elemezte. Abban az

esetben ugyanis, ha a piaci hatékonyság gyenge formája sem érvényesül, a múltbeli

hozamokból elırejelzés adható bizonyos mértékig, ezáltal 0-tól eltérı autokorreláció

figyelhetı meg. Az elemzés alapján nem sikerült bizonyítékot találni a hozamok múltbeli

adatok alapján történı elıre jelezhetıségére, a piaci hatékonyság gyenge formájának

cáfolataként.

A piaci hatékonyság értelmében a piaci árfolyammozgások autokorrelálatlanok és az

árak jövıbeli viselkedése korrelálatlan véletlen bolyongással közelíthetı. Ennek értelmében

tehát adott árfolyamból kiindulva, az egyes jövıbeli idıszakok árfolyam-elmozdulásait

jellemzı korrelálatlan valószínőségi változók összegzésével kapható meg a jövıbeli árfolyam.

A közbülsı idıszakok számának növelésével, illetve az idıtartamok hosszának

csökkentésével egy független valószínőségi változó összegsorozat állítható elı. Amennyiben

15 A markovi folyamatokról, valamint a piaci hatékonyságról a jegyzetekben olvashatunk részletesebben.i
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az egyes idıszakokat jellemzı eloszlások szórása véges, a centrális határoszlás tételének

értelmében a sorozat a gauss eloszláshoz konvergál. Ebbıl kifolyólag tehát ilyenkor, hosszabb

idıtávon a piaci árfolyammozgások esetében gauss eloszlást feltételezünk. Az idıtáv hossza a

konvergencia sebességétıl függ. Ez a sebesség pedig a Berry-Esséen elmélet alapján a

közbülsı idıszakot jellemzı valószínőségi változó harmadik momentumának és a szórás

harmadik hatványának hányadosával jellemezhetı (Feller (1971)).
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5. Szabályozás és kockázatkezelés

A banki és köztük a kereskedési könyvhöz kapcsolódó kockázatok kezelése alapvetı

fontosságú az egyes pénzintézetek, de a társadalom egésze szempontjából is a tömeges

bankostrom és a vele járó pénzügyi vállság szempontjából is. Ebben a fejezetben arra

keressük a választ, hogy általánosan milyen tényezıktıl várható a pénzügyi intézmények

hatékony kockázatkezelésének és kockázati tudatosságának megvalósulása. Ez a követelmény

természetesen nemcsak a banki tevékenységekbıl adódó kockázati szint ismeretét (azaz

elemzését) takarja, hanem annak kezeléséhez szükséges eszközök hatékony használatát is,

melyek közül számos már az elızı fejezet végén bemutatásra került.

Ebben a részben tehát ismertetésre kerülnek azon fontosabb erık, illetve hatások,

melyek a pénzintézeteket a kockázatok kordában tartására ösztönözik. A különbözı hatások

motiváló ereje igencsak eltérı lehet, és megállapítható, hogy magasan a legerısebb ösztönzı

hatással a törvényi szabályozás rendelkezik. Ebbıl kifolyólag tehát a kereskedési könyvi

portfolió esetében is a biztonságot a megfelelı törvényi szabályozás hivatott ösztönözni. Ez az

érvelés alátámasztja a választott téma fontosságát is, hiszen a pénzügyi kockázatok

kezelésében a legjelentısebb motiváló erıvel rendelkezı hatás a törvényi szabályozás. Ez

pedig igencsak komoly terhet ró a jogszabályalkotókra, hiszen tevékenységük lényeges

kulcseleme a pénzügyi stabilitás biztosításának.

A banki mőködéshez kapcsolódó pénzügyi kockázatok szabályozása egy igen összetett

folyamat, melynek történeti áttekintésérıl egy rövid összefoglaló is található ebben a

fejezetben. Az utolsó részben pedig arról olvashatunk, hogy egyes vélekedések szerint miért

kell óvatosan bánni a komplex módszerek alkalmazásával született eredményekkel.

5.1. A hatékony kockázatmenedzsment kialakítását motiváló tényezık

A gazdasági életben általában három alaptényezıre szokták visszavezetni azokat az

ösztönzı erıket, melyek a vállalatok tevékenységét befolyásolják, illetve szabályozzák

(Steiner (2000)). Kérdés, hogy ezek a tényezık hogyan és milyen súllyal hatnak a banki

kockázatkezelés vonatkozásában.

1. Piaci hatások

A pénzügyi intézmények piaci környezete igen motiváló lehet a hatékony

kockázatkezelés vonatkozásában. A banki tevékenységek ugyanis magas fokú bizalmon
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alapulnak, melyben fontos szerepe van a fejlett kockázatkezelési módszerek alkalmazásának.

Ez ugyanis megvédheti a bankot egy esetleges csıdtıl, ami kedvezı lehet az üzletfelek

számára. Ez a hatás persze igencsak közvetett és a partnerek általában nem rendelkeznek

átfogó rálátással a bankok belsı folyamataira.16 Ezen kívül a kockázatkezelési technikák igen

költségesek is, ami viszont az alkalmazásuk ellen hathat. Ebbıl adódóan tehát ez a tényezı

nem alkalmas a magas szintő pénzügyi biztonság, illetve az ehhez szükséges fejlett

kockázatkezelési kultúra kialakításának és alkalmazásának motiválására. Sıt, sok esetben a

piaci viszonyok a fokozott versenybıl, illetve a szőkülı jövedelmezıségi szintbıl kifolyólag a

sokszor igen költséges és akár üzletileg korlátozást jelentı kockázatkezelési módszerek széles

körő használata ellen is hathatnak. A hatékony kockázatkezelési eszközök ugyanis igen

költségesek lehetnek rövidtávon, ugyanakkor jótékony stabilizáló hatásuk általában csak

hosszabb távon érvényesül, ebbıl adódóan a rövidtávú profitcélok szem elıtt tartása nem

segíti ezek alkalmazását.

2. Belsı kényszerítı erı

Egy vállalat tevékenységét alapvetıen a menedzsment, valamint a tulajdonosok

érdekei, illetve motivációi határozzák meg. A tulajdonosok érdeke az értékközpontú

megközelítés szerint csakis a vállalat értékének növelése, vagyis a vállalathoz kapcsolódó

jövıbeni jövedelmek maximalizálása. Ezzel szemben érintett-központú tulajdonosok esetében

a tulajdonosok érdekrendszere jóval összetettebb, és a gazdaság, valamint a társadalom többi

szereplıinek szempontjait is figyelembe veszik a vállalattal kapcsolatos elvárásaik kialakítása

során (Andor és Ormos (2004)). Értékközpontú tulajdonosi hozzáállás esetében a

kockázatcsökkentı eszközök alkalmazása háttérbe szorulhat az ezek használatával együtt járó

költségekbıl kifolyólag. Természetesen adott jövedelemszint esetében az értékközpontú

tulajdonos is érdekelt a kockázati szint minimalizálásában, de nem biztos, hogy bankok

esetében a tulajdonos által képviselt kockázati preferencia megegyezik a társadalmi

elvárásokkal. A tulajdonosok estében például elfogadható lehet egy esetleges bankcsıd olyan

mértékő kockázata is, mely a társadalmi, illetve politikai elvárásokat lényegesen meghaladja.

Nagyobb vállalatok esetében a menedzsment funkciók és a tulajdonosi szerepkör

egymástól elválik, a tulajdonosok delegálják a vállalat irányításával kapcsolatos feladatokat.

Ez a megbízó-ügynök probléma azt eredményezi, hogy a vállalat irányítása során a vállalat

vezetıi saját érdekeiket is mérlegelik, ami nem feltétlenül esik egybe a tulajdonosok

elvárásaival. Érdekközpontú tulajdonos esetében ez a hatás a kockázatcsökkentı eszközök

16 Ezen kívül az említett kör nem is feltétlenül rendelkezik a kérdés megítéléséhez szükséges szaktudással.
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alkalmazása során kedvezı lehet, hiszen a menedzserek alapvetı érdeke munkahelyük

fennmaradása, ezáltal a csıdesemény veszélyének minimalizálása. Ezen motiváció követése

azonban igencsak mérsékelt, hiszen a kockázatcsökkentı eszközök alkalmazása elég

költséges, melynek közvetlen hatása van a vállalat jövedelemtermelı képességére, az

értékközpontú tulajdonosok alapvetı szempontjára.

Megállapítható tehát, hogy a bankok tulajdonosainak és vezetıinek motivációi nagy

valószínőséggel nem elégséges a gazdaság szemszögébıl, a pénzügyi rendszer biztonságának

megteremtéséhez szükséges biztonsági szintőnek tekintett banki mőködés megvalósításához.

3. Törvényi szabályozás

Az elıbbi két hatás esetében láthattuk, hogy ezek nem elégségesek a magas

biztonságot megvalósító kockázatkezelési folyamatok kialakításának ösztönzésére, sıt –

bizonyos mértékben – akár e cél ellenében is dolgozhatnak. Ebbıl kifolyólag – amint az a

történelem során számos példán igazolást nyert – a törvényi szabályozás eszközeivel is

szükséges a bankokat arra kényszeríteni, hogy fejlett kockázatkezelési módszereket

alkalmazzanak, biztosítva a prudens mőködést. Igen erıs társadalmi, politikai elvárás ugyanis

a törvényhozással szemben a bankrendszer biztonságának védelmezése, illetve

kikényszerítése. A 4.1. fejezetben bemutatott bankostrom makrogazdasági destabilizáló hatása

miatt ugyanis alapvetı szabályozói szándék a bankrendszer stabilitásának megóvása, a

bankok kockázatvállalásának korlátozásán keresztül. Érdekes egybeesés, hogy a

szabályozásban számos olyan elem is felfedezhetı, melyek a bankokban pénzüket elhelyezı

betétesek vagyonának megóvását is segíthetik. Fontos azonban megemlíteni, hogy a

törvényhozás elsıdleges szempontja a pénzügyi stabilitás biztosítása, melynek járulékos

hatása lehet a befektetık védelme is. (A törvényhozás betétesek védelmére vonatkozó sokkal

explicitebb megnyilvánulása például a betétbiztosítási alapra vonatkozó elıírás. Az alapvetı

cél azonban ez esetben is a bankostrom, és az azzal kapcsolatos pénzügyi összeomlás

valószínőségének mérséklése.)

Ezen az úton az is biztosítható, hogy a kockázatvállalási szempontból konzervatívabb

piaci szereplık sem kerülnek feltétlenül versenyhátrányba merészebb (akár felelıtlenebb)

versenytársaikhoz képest. Ezen kívül természetesen a pénzügyi rendszer stabilitásának

védelme érdekében is szükséges a bankokat törvényekkel szabályozni. Érdemes megjegyezni,

hogy általában az alacsony pénzügyi kockázat érdekében hozott intézkedések, illetve az üzleti

potenciál, valamint a nyereségesség erısen egymás ellen hatnak. Kockázatcsökkentés

szempontjából például igen kedvezı lenne ugyanazon banki portfolió esetében minél
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magasabb tıkekövetelményt meghatározni, ugyanakkor ez igen magas tıkeköltséggel járna

együtt, amit végsı soron a gazdaság szereplıinek, a hitelfelvevıknek kellene megfizetni.

Ezért nagyon fontos, hogy az elıírások finoman legyenek hangolva a harmonikus mőködés

érdekében.

5.2. Nemzetközi törekvések a pénzügyi kockázatok jogszabályi korlátozására

Az elızı rész végének értelmében a törvényi szabályozás elengedhetetlen feltétele,

hogy a bankok a 4.3. fejezetben ismertetett kockázatkezelési eszközöket kellı körültekintéssel

alkalmazzák. Ebben a fejezetben röviden ismertetésre kerül néhány fontosabb tény a hazai,

illetve nemzetközi szabályozói munkával kapcsolatosan (Jorion (1999), Király (2002)).

Természetesen a továbbiakban is az elsıdleges cél – a teljességre történı törekvés igénye

nélkül – a pénzügyi kockázatokkal kapcsolatos fontosabb körülmények bemutatása.

Az elmúlt évszázad második felében, a pénzügyi szektor robbanásszerő fejlıdésének

és globálissá válásának eredményeként szükségessé vált a különbözı nemzetek bankokra

vonatkozó szabályozásainak harmonizációja. Ezt a kényszert számos nagybank keserő

példája, illetve az egész pénzügyi rendszer, országhatárokon is túlnyúló destabilizáló

hatásainak veszélye is világossá tette. Ezen fontos körülmény felismerését követıen, a

Nemzetközi Fizetések Bankja (Bank of International Settlements, BIS) létrehozott egy

tanácsadó testületet, a Bázeli Bizottságot, melynek tagjai a G-10 országcsoport

bankfelügyeleti vezetıibıl tevıdik össze. Erre a lépésre egyébként a Herstatt Bank 1974-es

bukását követıen került sor, a pénzügyi rendszer stabilitásának megóvása, illetve a hasonló

események elkerülése érdekében. A Bizottság munkájának eredményeként 1988-ban került

elfogadásra a Bázel I-es tıkeegyezményként hivatkozott nemzetközi megállapodás. Ez a

munka – hiányosságai és fogyatékosságai ellenére – egy rendkívül fontos állomás volt a

pénzügyi történelemben, hiszen nemzetközi ajánlást fogalmazott meg a banki

tıkekövetelményre vonatkozóan a hitelkockázati kitettség alapján, a hitelkockázatok kezelése

érdekében. Minimumkövetelmények felállításával ugyanis lehetıvé válhatott, hogy a

bankokra vonatkozó elıírások bizonyos mértékig közelítsenek egymáshoz az egyezményt

ratifikáló tagállamokban. Ebbıl kifolyólag a különbözı országok között a hitelkockázat

vonatkozásában hasonló elıírások léptek érvénybe, így az esetleges eltérések miatti

versenyfeltételi különbségek is lényegesen csökkentek. A munka fontos eredménye az

úgynevezett Cook-hányados, mely az egyezmény kidolgozására felállított munkabizottság

vezetıjérıl, Peter Cook-ról kapta a nevét. Az elıírás értelmében ugyanis a banki szavatoló
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tıkének meg kell haladnia az eszközök kockázattal súlyozott értékének 8%-át. Az

eszközállomány esetében a mérlegen kívüli tételeket is figyelembe kell venni, ami különbözı

hitelkonverziós faktorok segítségével történhet. A módszerben szereplı paraméterek hosszas

alkudozás eredményeként születtek meg, melyeknek helyessége természetesen jogosan

bírálható, hiszen a piacok különbözıségét, illetve a mutatók változását ilyen sztenderd

mutatókkal igencsak nehézkes megfelelıen jellemezni. Ettıl függetlenül a bizottság munkája

igen fontos eredményhez vezetett, mégpedig a banki aktivitástól függı tıkekövetelmény

meghatározásához. Ezen kívül egy másik érdekes fejleményt is szükséges megemlíteni, ami

az egyezmény által figyelembe vehetı tıkeelemek – összefoglalóan a szavatoló tıke –

meghatározásával kapcsolatos. Ez a fogalom ugyanis pénzügyi szempontból próbálja azon

tételeket megragadni, melyek a bank, illetve a betétesek biztonsága szempontjából biztonsági

puffernek tekinthetıek. A számvitelileg meghatározott elsıdleges tıkén (Tier 1 capital) ez a

definíció lényegesen túlmutat, hiszen például olyan külsı források is ide tartoznak, melyek

tulajdonosai egy esetleges csıdeljárás esetében igen hátulra sorolódnak (pl.: alárendelt

kölcsöntıke).

A Bázel I-es egyezményt igen sok kritika érte, többek között a piaci kockázatokkal

kapcsolatosan, hiszen e kockázattípusra vonatkozóan az eredeti ajánlásban alig szerepelt

iránymutatás. A problémát az jelenti, hogy ezen eszközök értéke az igen gyors piaci

mozgásoknak megfelelıen rövidtávon jelentısen változhat, ami az eredménybeszámolókban

nagy valószínőséggel csak megkésve jelentkezik. Ilyen értelemben piaci értéken óriási

veszteségek csak megkésve derülhetnek ki. Ezen kívül ezek a változások a banki eredményre

is igen jelentıs hatással lehetnek, ami viszont kihathat a tıkeszintre is negatív irányú piaci

árfolyammozgások esetében. Ebbıl kifolyólag a piaci kockázatoknak is igen jelentıs

tıkekövetelménye lehet, melynek meghatározását viszont kezdetben nem írták elı. Fontos

megemlíteni, hogy ez a probléma származtatott ügyletek esetében különösen érvényes, hiszen

a tıkeáttétel miatt ugyanaz a piaci változás hatványozottan jelentkezhet. A 90-es években e

kérdéskör súlyossága több pénzügyi intézmény bukásán keresztül is igazolást nyert. Jorion, A

kockáztatott érték címő könyvében (Jorion (1999)) egy igen tanulságos leírás található számos

ilyen típusú csıdesemény, illetve óriási veszteség okairól, valamint körülményeirıl többek

között a Barings, illetve a Daiwa bankok esetében. Elsısorban ezek az események vezettek

oda, hogy a Bázeli Bizottság 1993-ban megjelentette a sztenderd módszerrıl szóló ajánlását,

melynek célja a banki pozíciók piaci kockázatának mérése, illetve az ehhez kapcsolódó

tıkeszükséglet meghatározása. A hitelkockázatokhoz hasonlóan természetesen erre a
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megközelítésre vonatkozóan is hasonló kritikák fogalmazhatóak meg a diverzifikáció, illetve

a termékek, valamint piacok egyediségével összefüggésben. A Bázeli Bizottság is tudatában

volt, hogy egyes bankok igen kifinomult kockázatmérı rendszerekkel rendelkeznek,

melyekkel sokkal pontosabban mérhetıek a kockázatok, mint a sztenderd módszernél

megadott módszertannal. Ez a felismerés ösztönözte arra a Bázeli Bizottságot, hogy a belsı

modellek használatára vonatkozó ajánlását kidolgozza, melyre 1995-ben került sor (Basle

Committee (1996)). Ennek értelmében az egyezményt ratifikáló országok bankjai

választhatnak matematikai-statisztikai modelleket is a piaci kockázatok mérésére, illetve az

ehhez kapcsolódó tıkekövetelmény meghatározására. Ehhez a fejleményhez kapcsolódik a

J.P. Morgan (1996) által kifejlesztett kockázati mérték, a kockáztatott érték (Value at Risk,

VaR) térhódítása az iparágban. Az ezen a koncepción alapuló RiskMetrics módszertan a 90-es

évek csıdeseményei, és különösen a Barings bukását követıen váltak kifejezetten elterjedté.

E mutató népszerőségét többek között egyszerő értelmezhetıségének is köszönheti. A VaR

ugyanis megadja, hogy adott megbízhatósági szinten, és meghatározott idıhorizonton

mekkora az a legnagyobb veszteség, ami még bekövetkezhet. Mivel a statisztikai alapú

modellek használata a módszertan, illetve a peremfeltételek megválasztásán keresztül igen

nagy szabadságot ad az alkalmazó banknak, ezért a szabályozó igen óvatosan kezeli az ilyen

módon meghatározott kockázati értékeket. Ebbıl kifolyólag ugyanis jelentıs korrekciót

szükséges alkalmazni a tıkekövetelmény meghatározása érdekében. A belsı modellel

kapcsolatos követelmények bírálatával, illetve sztenderd módszerrel történı

összehasonlításáról késıbbi fejezetekben részletesen is szó lesz.

Természetesen a Bázeli Bizottság munkái csupán iránymutatásul szolgálnak a nemzeti

törvényhozások számára különbözı kockázattípusok szabályozására. Kötelezı érvényő

jogszabályok csakis az egyes országok törvényhozói munkájának eredményeként

születhetnek, ugyanakkor a bázeli ajánlásokat a nemzetközi pénzügyi élet meghatározói

szereplıivel (bankfelügyeleti szervek, nemzeti bankok, pénzügyi intézmények, akadémiai

szféra) történt hosszas egyeztetés által biztosított szakszerőségébıl kifolyólag is „illik” alapul

venni, illetve egyfajta minimális elıírás győjteménynek tekinteni. A magyar törvényhozás a

Bázel I-es elıírásokat tartalmazó, tıkemegfelelési mutató számítására vonatkozó

pénzügyminisztériumi rendeletet (2001/13) alkotta meg, illetve a piaci kockázatok

szabályozására a 2000. év végén született kormányrendelet (2000/244).
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5.3. Statisztikai eszközök szerepe a jogszabályalkotásban

Különösen az igen összetett portfolióval rendelkezı, nemzetközileg is aktív és így

számos kockázati tényezınek kitett pénzintézetek számára elengedhetetlen a banki

tevékenységgel kapcsolatos kockázati szint számszerősítése. A pénzügyi piacok rohamos

változása, a kockázati kitettség komplexitásának növekedése, valamint az elemzési eszközök

jelentıs fejlıdése erıteljesen ösztönzi a kockázatok becslését, modellezését, valamint

elırejelzését a piaci szereplık részérıl. Az ilyen jellegő modellezési tevékenység a

jogszabályalkotás szempontjából is egyre nagyobb jelentıséggel bír. A jelenlegi kereskedési

könyvi szabályozás értelmében ugyanis a piaci kockázatok esetében lehetıség van

matematikai módszerek használatára, míg az új nemzetközi bázeli jogszabály-ajánlás szerint a

hitelkockázatok és a mőködési kockázatok esetében is megjelenik a matematikai modellezés.

A piaci kockázatok elemzése kézenfekvı, hiszen a likvid piacokra vonatkozóan általában

széles körő adatbázis áll rendelkezésre, ezen kívül igen kiforrott kockázatszámítási modellek

léteznek. Ezek a módszerek különbözı származtatott ügyletek árazása, illetve a

kockázatmenedzsment során igen nagy jelentıséggel bírnak. Az utóbbi idıben a hitel és

mőködési kockázatok területén is intenzív módszertani fejlıdés zajlik, azonban a folyamatok

összetett jellegébıl, valamint a modellezet események alacsony gyakoriságából, azaz az igen

szőkös adatmennyiségbıl kifolyólag ezen a területen még igen sok a tisztázatlan kérdés.

A pénzintézetekre vonatkozó jogszabályok alkotása szempontjából a banki

tevékenység eredményeként kialakuló kockázati szint szabályozása, illetve korlátozása az

elsıdleges szempont. Ebben a feladatban a kockázati modellek is egyre nagyobb jelentıséggel

rendelkeznek, hiszen a várakozások szerint ezekkel az eszközökkel lényegesen

kifinomultabban lehetséges a kockázatok feltérképezését, illetve az azon alapuló szabályozást

végrehajtani.

5.4. A statisztikai eszközök alkalmazásának tulajdonítható endogén jelleg,

valamint manipulálhatóság

A kereskedési könyv jogszabályi tıkekövetelménének meghatározása során a belsı

modell esetében matematikai módszereket is lehet használni a kockázati szint becslése során.

A matematikai módszerek kockázatmérésre történı alkalmazása azonban problémás lehet,

amennyiben a kockázat endogenitása jelentıs, ami különösen válságok közelében nagy

valószínőségő. Ezen kívül a jogszabályi belsı modellek esetében választott kockázati
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mutatató, a kockáztatott érték is számos problémát felvet, ami a jogszabályakotó

szempontjából igencsak kedvezıtlen lehet.

A következı fejezetben a kockázati modellezés során a megfigyelt rendszer és az

alkalmazott modell közötti kölcsönhatás kerül bemutatásra. Fontos felismerés ugyanis, hogy a

statisztikai elemzések alapján kialakított kockázati stratégia drasztikus változásokat okozhat a

pénzügyi piacokon, amennyiben a befektetık nagy része hasonlóan viselkedik. Ezt követıen

pedig az igen népszerő, a kereskedési könyvi rendeletben is szereplı módszer, a VaR

számítással kapcsolatos morális kockázat kerül bemutatásra. A jogszabályi elıírásoknak

megfelelı optimalizáció ugyanis a kockázati szint jelentıs növekedését vonhatja maga után az

extrém tartományban.

5.4.1. A pénzügyi kockázatok endogenitása

Az utóbbi idıben pénzügyi kutatók igen erıteljesen kritizálták (Danielson és Zigrand

(2003), Morris és Shin(1999)) a matematikai modellek használatát a pénzügyi kockázatok

szabályozása területén. Alapvetı észrevételük, hogy a modellezés szempontjából a kockázat

nem exogén, hanem endogén jelenség.

A matematikai szemlélető megközelítés során ugyanis a pénzügyi piacokra

vonatkozóan alapfeltevés, hogy a piaci adatok eloszlását a múltbeli megfigyelések, illetve

egyéb gazdasági, piaci tényezık határozzák meg. Ez a kitétel azon a hipotézisen alapul, hogy

a vizsgált piacon igen sok független, önmagában nem számottevı szereplı van, akik eltérı

várakozásaikból adódóan különbözıen viselkednek és ezért a teljes piac viselkedése

véletlenszerő és a piacot nem befolyásolja. Ebben az esetben – egy közkedvelt analógiával

élve – a kockázatelemzı „meteorológusként” a jövıbeli eseményeket próbálja elıre jelezni,

hiszen a piacra nincs hatással. Ez az analógia azonban pénzügyi piacok esetében nem

mőködik, hiszen a kockázati modellezés alapvetı célja a banki kockázatvállalási

tevékenységek befolyásolása, melynek viszont aggregált szinten jelentıs kihatása lehet a piac

mőködésére. A piaci szereplık tevékenységének eredıje adja ugyanis a piacon megfigyelhetı

árfolyamokat. Ez a jelenség különösen akkor jelentıs, amikor a piaci szereplık hasonló

stratégiát követnek, ami pénzügyi krízisek esetében nagy valószínőséggel bekövetkezhet.

Ilyenkor ugyanis a piaci szereplık a kockázati kitettség fedezésére, valamint biztonságos

eszközök vásárlására törekednek, ezáltal igen hasonló kereskedési stratégiákat alakítanak ki.

Ennek pedig jelentıs hatása van a kockázati modellezésnek a kereskedési stratégiára, hiszen

az eszközök kockázatossága hasonlóan befolyásolja a piaci szereplık döntését. A kockázat
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tehát a piac szempontjából nem exogén tényezı, mint a kockázati modellek esetében általában

feltételezik, mivel a modellezési tevékenység jelentısen befolyásolhatja a piaci folyamatokat.

Ebbıl tehát arra következtethetünk, hogy a kritika értelmében a kockázat modellezésére

vonatkozó uniformizált elıírások és kockázatvállalási korlátok a pénzügyi krízisek erısítését

eredményezhetik. Ezért a bírálók szerint nagy a veszély, hogy a szabályozás által elkerülni

kívánt események közelében az elıírt módszerek nem úgy mőködnek, mint normál

idıszakban (hiszen az alapfeltevések sérülnek), és ezért a krízisek kivédését nem igazán

biztosítják. A kockázati modellezés exogén szemlélető megközelítése egyébként emlékezet a

racionális várakozások elmélete elıtti Keynes-i szemlélető gazdaságelméletre abban, hogy a

kockázati modellekben a piaci tényezık viselkedésére vonatkozóan olyan összefüggések

szerepelnek, melyek függetlenek a piacok megfigyelésétıl (Daniellson (2004)).

5.4.2. A VaR alkalmazásának tulajdonítható morális kockázat

Danielsson (2004) rámutatott, hogy a VaR jogszabályi tıkekövetelmény elıírása során

történı alkalmazása morális kockázatot is hordozhat magában. Ez a probléma fıként abból

adódik, hogy a VaR számítás során egyetlen valószínőséghez tartozó veszteségszintet kell

meghatározni, illetve ezen alapul a tıkekövetelményre vonatkozó elıírás. Ebbıl adódóan

viszont a tıkekövetelmény nem függ a VaR-nál kisebb valószínőségő, nagyobb (extrémebb)

veszteségek eloszlásától. A pénzintézetek így tevékenységeik, illetve portfolióik (valamint

tıkeköltségeik) optimalizálása során abban érdekeltek, hogy az elıírt valószínőséghez tartozó

veszteségértéket minimalizálják. Ez viszont azt eredményezheti, hogy az így adódó

veszteségeloszlás jóval magasabb kockázatot hordoz az extrém tartományban. Ezt a jelenséget

szabályozói arbitrázsnak is nevezik, és a következı ábrán egy példa látható a VaR ilyen típusú

manipulációjára, valamint annak következményére. A folytonos vonalnak megfelelı eloszlás

a beavatkozás elıtti, míg a szaggatott az új optimalizáló stratégiát követı veszteségeloszlást

mutatja. A pénzintézet ugyanis az 1%-hoz tartozó VaR értéket szeretné csökkenteni, ennek

eredményeként viszont a nagy veszteségek valószínősége Danielsson szerint jelentısen

megnövekedhet. Ebbıl adódóan tehát a stratégia a veszteségeloszlás adott (1%-os

valószínőséghez tartozó) percentilisét csökkenti, ugyanakkor eredményként a várható

nyereség csökken, illetve a VaR-nál kisebb veszteségek valószínősége is megnövekedhet.

Ezek igen kedvezıtlen fejlemények a pénzügyi kockázatokkal összefüggı szabályozás

szempontjából, hiszen a kockázatok korlátozására vonatkozó elıírás miatt a bankok
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optimalizációs tevékenységének következtében összességében a jövedelmezıség csökkenhet,

illetve a kockázati kitettség emelkedhet.17

1. ábra: A VaR-t csökkentı, de a kockázati szintet növelı opciós stratégia (Danielsson (2004))

17 Danielsson (2004) közöl egy egyszerő példát is ilyen típusú mőveletre. Egyetlen részvényt tartalmazó
portfolió esetében például a portfolió értéke a részvény forward árfolyamának megfelelıen T idıpontban, a
részvényárfolyam jövıbeli értékének eloszlása szerint alakul. Így a részvényárfolyam eloszlásából megadható
például a 99%-os valószínőséghez tartozó VaR0, melynél alacsonyabb árfolyamérték valószínősége így 1%. A
bank viszont szeretné a VaR módszerrel meghatározott kockázatát csökkenteni egy alacsonyabb VaRD szintre.
Ezt jelen esetben úgy is megteheti, ha (a vizsgálat idıtartamának megfelelı lejáratra) elad egy put opciót a VaR0

–nak, míg vásárol egy put opciót a VaRD-nek megfelelı kötési árfolyamon (ez utóbbi ugyebár drágább, mivel
nagyobb valószínőséggel “in the money” a put opció.). A felvázolt stratégiát követve a részvényárfolyam
forward árfolyamának függvényében a portfolió értékének eloszlása a közölt ábra szerint alakul.
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6. Statisztikai alapú kockázati mértékek

A pénzügyi kockázatok szempontjából, így a kereskedési könyvi tıkekövetelmény

belsı modellel történı kiszámítása során is, alapvetı jelentıségő, hogy a kockázati szint

meghatározása milyen koncepció szerint történik, azaz mi a kockázat mértéke. Belsı

modellek esetében a kockázatott érték, mint kockázati mutatószám rögzítésre került, de ezen

kívül léteznek még egyéb mértékek is különbözı elınyökkel, illetve korlátokkal.

A különbözı kockázattípusokkal kapcsolatos eddigi fejtegetések alapján leszőrhetı,

hogy a kockázat alapvetıen valamely jövıbeli esemény kimenetelének bizonytalansági

mértékével kapcsolatos. Statisztikai megfogalmazásban ez adott valószínőségi változó

jövıbeli értékére vonatkozó eloszlásfüggvényének meghatározását, illetve vizsgálatát jelenti.

Fontos megjegyezni, hogy az elemzések szempontjából az eloszlás ismerete nem igazán

egyszerő és nem is szemléletes módja a kockázatok összehasonlításának, még kevésbé a

kockázati szinttıl függıen allokálandó tıkemennyiség kiszámításának (gazdasági tıke). Ezért

célravezetı lehet olyan kockázati mértékek bevezetése, melyekkel frappánsan, egyetlen

mutatóba sőrítve jeleníthetı meg a vizsgált kockázati szint. Ehhez kapcsolódóan fontos

elméleti feladat a kockázati mértékekkel szembeni absztrakt elvárások (axiómák) elméleti

megfontolásokon keresztül történı meghatározása. Ezen kívül arra vonatkozóan is szükséges

iránymutatást adni, hogy a kockázati mutató meghatározását követıen – annak ismeretében –

milyen mértékben szükséges a vizsgált portfolióhoz gazdasági tıkét képezni. A továbbiakban

bemutatásra kerül három igen elterjedt kockázati mutató is, melyekre vonatkozóan néhány

ajánlás is megfogalmazásra kerül. Ezt követıen a kockázati mértékek egyfajta általánosítását

jelentı spektrális kockázati mértékek következnek.

6.1. Stabil eloszlások

A sztochasztikus folyamatok vizsgálata szempontjából igen nagy jelentısége van a

stabil eloszlásoknak. Ilyen eloszlástípus esetében ugyanis azonos, ugyanakkor egymástól

független eloszlású valószínőségi változók összegzése esetén az eloszlást jellemzı

függvényforma nem változik. Ebbıl kifolyólag például tetszıleges egymást követı

kereskedési napok együttes hozama az egyedi napok hozameloszlásai alapján közvetlenül

meghatározható, amennyiben a napi hozamot jellemzı valószínőségi eloszlás stabil. Lévy

(1925), Khintchine és Lévy (1936) meghatározták a stabil eloszlások általános alakját. Ezek

az eloszlások 4 különbözı paraméter segítségével írhatóak le (ezeket a szakirodalomban
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általábanα, β, γ és µ-vel szokták jelölni), és a függvény analitikus alakja csupán néhány

speciális esetre ismert. Természetesen a paraméterek megfelelı megválasztásával a gauss

eloszlás is meghatározható (α = 2), lévén ez az eloszlástípus is a stabil eloszlások közé

tartozik.

A Lévy stabil eloszlások stabilitáson túli sajátsága az önhasonlóság. Abban az esetben

ugyanis, ha n darab független, azonos eloszlású (S0) Lévy stabil eloszlás összege (Sn)

megadható az eredeti eloszlás átskálázásával az alábbi módon:
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ε: a vizsgált valószínőségi szint,

S1, Sn: az egyedi, illetve n darab azonos és független valószínőségi változó összege

F1, Fn,: az egyedi, illetve az n darab összegzett valószínőségi változó eloszlása

α: a Lévy stabil eloszlás paramétere.

Ebbıl adódóan tehát adottε-hoz tartozó VaR érték n darab egymást követı idıszak

(például kereskedési nap) esetében (VaRε(n)) az egy idıegységre vonatkozó eloszlás

segítségével (VaRε(1)) megkapható:
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Az önhasonló tulajdonságnak, illetve a megfelelı skálázási szabály meghatározásának

igen nagy jelentısége van a pénzügyi folyamatok során. Az összefüggés segítségével ugyanis

lehetıség nyílik rövidebb idıszakra meghatározott eloszlás alapján hosszabb idıszak

hozameloszlásának jellemzésére. Abban az esetben például, ha egy adott eszköz éves hozamát

szeretnénk jellemezni, 10 éves adatsorból közvetlenül 9 db független (nem átfedı) múltbeli

hozamadatot tudunk elıállítani. Ugyanez az érték napi hozamok esetében 2500 körülinek

adódik. Felesleges bizonygatni, hogy 9 adatból nem igazán lehetséges az éves hozameloszlás

meghatározása, különösen igaz ez az eloszlás extrém tartományára. Az önhasonló tulajdonság

teljesülése esetén viszont a skálázási szabály segítségével a napi hozamadatok alapján a napi

szintő hozameloszlás sokkal pontosabban meghatározható, hiszen több nagyságrenddel

nagyobb mennyiségő adat áll rendelkezésre. A skálatörvény alapján pedig az éves hozamszint

eloszlása is egyszerően származtatható.
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A stabilitási kritérium kulcsfontosságú volt az önhasonlóság, illetve különbözı

idıtávú hozamvárakozások közötti átskálázás, illetve a skálatörvény szempontjából. Kérdéses

azonban, hogy a véletlen változók összegzése során felállított azonos (stacionárius), illetve

egymástól független eloszlások kritériuma mennyire helytálló. Legszigorúbb értelemben a

stacionaritás feltétele az adott pénzügyi eszköz hozameloszlásának idıfüggetlenségét jelenti.

A stacionaritásnak azonban ennél kevésbé szigorú definíciói is léteznek, például

asszimptotikusan, vagy intervallumon stacionárius valószínőségi folyamatok (Mantegna és

Stanley (2000)).

6.2. A matematikai modellek alapvetı típusai

A matematikai modellek egyik csoportja a piaci hozamok aszimptotikus, tehát idıtıl

független eloszlását vizsgálja. Ennek a megközelítésnek különösen a szélsıséges értékek

valószínőségének jellemzésében, az extrém értékek elmélet (EVT) keretében van nagy

jelentısége. Egy másik megközelítés szerint a piaci árfolyamok véletlen bolyongásnak

megfelelıen viselkednek. Pénzügyi területen általában az árfolyamváltozások logaritmusát

modellezik, a geometrikus Brown mozgásnak megfelelıen. A pénzügyi árfolyammozgásokkal

kapcsolatosan azonban számos olyan megfigyelést közöltek, ami lényegesen túlmutat az

elıbbiekben hivatkozott modellen. Elıször is a hozameloszlások szélei jóval vastagabbnak

adódnak, mint a geometrikus Brown mozgás esetében, azaz a szélsıséges mozgások

valószínősége a megfigyelések szerint nagyobb. Ezen kívül a volatilitás ingadozásával

kapcsolatos árfolyammozgások második momentuma is idıben jelentıs fluktuációt mutat

(Mantegna és Stanley (2000)).

A hozameloszlások vastag szélével kapcsolatos megfigyelések matematikai

modellezésében igen nagy jelentıségő a Lévy eloszlások használata. Ez az eloszláscsalád

ugyanis egy jóval általánosabb keretet biztosít a határeloszlás tételeknek. Azonos eloszlásból

származó, független valószínőségi változók összegzésérıl ugyanis belátható, hogy az így

kapott határeloszlás Lévy típusú. A Lévy eloszlások fontos jellemzıje, hogy stabilak, azaz

független, azonos Lévy eloszlások összege is Lévy eloszlás. Az extrém értéken alapuló

elemzések szempontjából különös jelentıséggel bír, hogy ezen eloszláscsalád szélei Pareto

eloszlásnak megfelelı hatványfüggvénnyel közelíthetıek (Mantegna és Stanley (2000)).18
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ahol F(x) az x valószínőségi változó eloszlásfüggvényét jelöli, mígα az eloszlásszélet jellemzı indexet.
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6.3. Koherens kockázati mértékek

A pénzügyi termékek kockázatán azok piaci értékének jövıbeli változékonyságát

értjük. Kérdés azonban, hogy statisztikai alapon milyen módszerek segítségével lehetséges a

kockázati szint számszerősítése, mely eszközöket összefoglalóan kockázati mértéknek

neveznek. Ennek a feladatnak a megoldásában – vagy legalábbis a választott mutató

minısítésében – absztrakt matematikai eszközök alkalmazása segíthet. Ennek értelmében a

kockázati mértékekkel szembeni intuitív elvárások alapján axiómákat kell felállítani, melyek

alapján tetszıleges kockázatmérı módszer tesztelhetı. Abban az esetben, ha a választás

minden feltételt teljesít, az adott mérték megtartható. A koherens kockázati mértékekkel

kapcsolatos általánosan elfogadott elıírások absztrakt matematikai formalizmusban számos

írásban megtalálhatóak (Acerbi, Artzner at al. (1999)), a következıkben pedig néhány

pontban ezek szemléletes tartalma bemutatásra kerül:

- Az additivitás feltétele különbözı eszközök, illetve portfoliók egyesítésével

kapcsolatos. Ennek a folyamatnak eredményeként az eszközökre, illetve portfoliókra jellemzı

kockázati szintben jelentıs változás következhet be. A diverzifikáció miatt ugyanis két

portfolió kombinációjának kockázata kisebb vagy egyenlı, mint az egyedi portfoliók

kockázati szintjének összege. Ez a feltétel egyébként a matematikában a háromszög

egyenlıtlenség néven is ismert.

- A monotonitás értelmében amennyiben két különbözı portfolió közül az egyik értéke

mindig kisebb, mint a másiké, az állandóan alacsonyabb értékő kockázati szintje magasabb,

mely tulajdonságnak a kockázati mértékek számítása során is meg kell jelennie.

- Homogenitás értelmében a várakozások szerint adott portfolió méretét (azonos

összetételben) növelve, a növekedés mértékének megfelelıen változik a kockázati szint is,

mely szintén egy triviális elvárás a kockázati mértékekkel szemben. Ez abból is adódik, hogy

a pénzügyi termékek értékelése során a kockázati megítélés az egyes egyedi pozíciók

egymáshoz viszonyított relatív arányától függ.19

- Transzlációs invariancia szerint a kockázati mértékkel kapcsolatos igen fontos –

ugyanakkor korántsem olyan egyszerően megragadható – elvárással kapcsolatos. Korábban

már említésre került ugyanis egy alapvetı követelmény, miszerint a kockázati szint ismerete

támpontot kell, hogy nyújtson a kockázatok fedezésére szolgáló tıketartalék szintjére

19 Érdemes megfontolni továbbá, hogy egy portfolió értékelése nem függhet attól, hogy milyen pénzegységben
(például forintban vagy fillérben) történik az elemzés.
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vonatkozóan. Ilyen értelemben adott portfoliót bizonyos mennyiségő kockázatmentes

eszközzel növelve, az eredeti kockázati szint a növekmény értékével megegyezı szinttel

csökken. Ez viszont azt is jelenti, hogy a kiindulási kockázati szintnek megfelelı mennyiségő

kockázatmentes eszköz hozzáadását követıen a kockázat eliminálható. Ez a követelmény

egyébként a gazdasági tıke feltételezett kockázatcsökkentı hatásával is kapcsolatban van.

Természetesen fontos megjegyezni, hogy a gazdasági tıke koncepciójának értelmében a

kockázat általában nem eliminálható teljesen 100%-os biztonsággal nyitott banki pozíciók

esetében, csak bizonyos korlátok, illetve ésszerő feltételek (megbízhatósági szint) mellett.

Az elıbbi felsorolás bemutatta azokat az alapvetı elvárásokat, melyeket a választott

kockázati mértékeknek teljesíteniük kell annak érdekében, hogy az intuitív várakozásoknak

eleget tegyenek. Ezen elıírások mellett természetesen praktikus szempontok is

felmerülhetnek a választás során. A következıkben bemutatásra kerül néhány igen elterjedt

kockázati mutató.

6.4. Szórás

A változékonyság, illetve volatilitás mérésének kézenfekvı eszköze a szórásnégyzet

meghatározása. Ezen mutató jelentése adott valószínőségi változó esetében a várható értéktıl

való eltérés négyzetének várható értéke. Ezt a mutatót stacionárius (azaz idıben állandó)

eloszlás esetében, múltbeli adatok alapján egyszerően becsülhetjük.20

Lényeges kérdés pénzügyi hozam adatsorok esetében a stacionaritás kritériumának

teljesülése. Számos elemzésben alátámasztásra kerültugyanis, hogy ez a feltétel nem teljesül,

azaz a hozamok volatilitása idıben jelentısen változhat (Mantegna és Stanley (2000)). Ennek

fontos megnyilvánulása a volatilitás klaszterezettsége, azaz bizonyos idıszakokban kisebb az

árfolyam-ingadozás, melyeket jóval mozgalmasabb, erısen változékony periódusok követnek.

Ilyen értelemben statisztikailag is alátámasztható, hogy nagy tızsdei ingadozások esetében

bizonyos ideig eltart, míg „lecsillapodnak a kedélyek”. A volatilitás tehát statisztikai

értelemben egyfajta autoregresszív jelleget mutat. Ezen sajátosság modellezésére számos

modellt kidolgoztak, melyek segítségével a szórás idıben modellezhetı, illetve értékére

historikus adatok alapján jövıbeli becslés is adható. Ez a mutató kézenfekvı volta és

szemléletessége miatt nem véletlen, hogy hosszú ideig rendkívül népszerő volt a pénzügyi

területen. A híres, Nobel-díjas portfolió-optimalizálóval kapcsolatos Markowitz modell is
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például ezt a mértéket használta a kockázat jellemzésére. A modell elsöprı térhódítása a

pénzügyi hozamok normális eloszlással történı közelítésének széles körő elterjedésével is

kapcsolatba hozható. Ez az eloszlástípus ugyanis két egyszerő statisztikai momentum alapján

meghatározó paraméter, a várható érték és a szórás segítségével egyértelmően jellemezhetı. A

normális eloszlás egyszerő értelmezhetısége, kezelhetısége és a statisztikai minták széles

tartományára történı jó illeszthetısége miatt is rendkívüli népszerőségre tettek szert. Számos

elemzés viszont nemcsak arra világított rá, hogy a kérdéses valószínőségi változók nem

stacionáriusak, hanem a feltételes normalitás (lokális, azaz adott idıpontra vonatkozó

paraméterek által meghatározott gauss folyamat) kritériuma sem helytálló (Mantegna, és

Stanley (2000)). Az extrém események valószínősége ugyanis lényegesen nagyobb, mint amit

a normális eloszláson alapuló modellek jeleznek. Ez a felismerés kockázati szempontból igen

kínos, hiszen a hozameloszlás széleinek a pontos ismerete, azaz a nagy veszteségek

modellezése a feladat. Ilyen szempontból a kis ingadozásokra történı jó illeszkedés nem

elégséges a pontos számításokhoz.

A szórás ismeretében tehát viszonylag egyszerően jellemezhetı a kockázat.

Kérdésként felmerülhet viszont, hogy a kockázati szint ilyen módon történı jellemzése esetén

milyen ajánlások fogalmazhatóak meg a portfolióhoz rendelhetı tıkepuffer nagyságára

vonatkozóan. Ezen a szinten pusztán annyi tanács adható, hogy a szórás növekedésével a

kockázat is növekszik, ezáltal az allokálandó gazdasági tıkeszint is magasabb. A konkrét

pufferérték meghatározásával kapcsolatosan viszont teljes a tanácstalanság. Ezen kívül a

koherens kockázati mértékekre vonatkozó elvárások is sérülnek, ami szintén indokolja

további lehetıségek keresését.21

6.5. Kockáztatott érték

Az elızı pont alapján a szórással viszonylag egyszerő módon jellemezhetı adott

portfolió kockázati szintje, ugyanakkor az alapprobléma megoldásához, a gazdasági tıke

meghatározásához ez a mutató nem elégséges. A J.P. Morgan által kifejlesztett Value at Risk

(VaR, kockáztatott érték) módszer viszont jelentısen hozzájárult a kérdés megválaszolásához.

A VaR a gyakorlatban egy igen elterjedt mutató, melynek segítségével a tıkeigény igen

szemléletes úton meghatározható statisztikai eszközök alkalmazásával (J.P. Morgan(1996)). A
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21 Triviális a transzlációs invariancia nem teljesülésének ténye.
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VaR számítás esetében is az elsıdleges feladat a hozam eloszlásának becslése. Ennek

ismeretében ugyanis megadható, hogy adott biztonsági szinten (1-ε), meghatározott

idıhorizonton mekkora az a legnagyobb veszteség, ami még bekövetkezhet. Ez a mennyiség a

kockáztatott érték, melynek megfelelı gazdasági tıkeszint esetében (1-ε) annak a

valószínősége, hogy a választott idıhorizonton nem megy csıdbe a bank. (1-ε)

valószínőséggel ugyanis a realizált veszteség kisebb lesz, mint a VaR, melyre az allokált tıke

tehát fedezetet nyújthat.

A VaR a hozam (H)22 eloszlásfüggvényének (F(H)) ismeretében egyszerően

meghatározható. Az eloszlásfüggvény ugyanis adott valószínőségi változóra (H) vonatkozóan

megadja, hogy adott küszöbértéknél (H0) kisebb értékek megfigyelésének mekkora a

valószínősége:

6.3. FH(H0) := P(H ≤ H0).

A VaR módszer esetében a definíció szerint annak meghatározása történik, hogy adott

valószínőség (1-ε) mellett várhatóan mekkora az a legnagyobb veszteség (VaRε = - Hε), ami

egy bizonyos idıtartam alatt bekövetkezhet:

6.4. P( H ≤ Hε ) = ε ,illetve P( H > Hε ) = 1-ε;

6.5. VaRε := -H ε = -FH
-1(ε)23.

Bármely normális eloszlás a szórás és várható érték ismeretében sztenderdizálható.

Ebbıl kifolyólag ilyen típusú eloszlások esetében a VaR számítás visszavezethetı a szórásra.

Zéró várható érték esetében a két mennyiség (VaR és szórás) hányadosa ugyanis a sztenderd

normális eloszlás segítségével az adott biztonsági szintnek megfelelı kvantilis alapján

meghatározható. Ez az érték 99% esetében például 2,33.

22 A pénzügyi világban általában a folytonos kamatláb koncepciójával analóg logaritmukus hozamot szokták
modellezni. Adott értékpapír esetében például meghatározott idıszakra számított hozam (H) az idıszak végén,
illetve elején megfigyelt árfolyamok (Pt, Pt-1) alapján az alábbi módon számítható :
H=ln(Pt) – ln(pt-1) (a korábbi megközlítésben veszteségekre: X=ln(Pt-1) – ln(pt)).

Az egymást követı idıszakokra meghatározott hozamok lineáris összegzésével elıállítható az összes idıszakot
átfogóan jellemzı effektív hozzam. A logaritmikus hozam ezen kényelmi jellegen túlmenıen azzal az elınyös
tulajdonmsáágal is rendelkezik, hogy szélsıséges hozamértékek esetében sem fordulhat elı, hogy az így
származtatott árfolyam negatívnak adódik.

A matematikai megfontolásokon túlmenıen a logaritmikus hozam mellett szól a közgázdaságanban a
pénzeszközökre megismert homogenitási kritérium is. (Weeks (1998)).

23 Veszteségekre (X=-H, FX(X0):= P(X≤X0) = P(H≥-X0) = 1 - FH(-X0) ) vonatkozóan is fel lehet írni a fenti
egyenletet az alábbi módon:

ε=P(X≥VaRε)=1- P(X≤VaRε) = 1- FX(VaRε) � VaRε = FX
-1(1-ε)
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A VaR segítségével tehát kiszámítható az a tıkeszint, amely adott biztonsági szintre

vonatkozó stratégia esetében a kockázatok fedezése érdekében szükséges lehet. A gazdasági

tıkenagyság meghatározásával kapcsolatos alapprobléma ilyen jellegő megválaszolásán

túlmenıen felmerül egy igen fontos kritika a VaR módszertannal kapcsolatosan. A választott

biztonsági szintnek megfelelı valószínőség tartományról ugyanis kellı információval

rendelkezhetünk a VaR-ban meghatározott felsı korlát formájában, azε valószínőségő, VaR-t

meghaladó mértékő veszteségek viszont ebben a módszertanban nem tükrözıdnek. Ezen kívül

egy másik felvetés is megfogalmazható a VaR számítással kapcsolatosan, hiszen

rekonstruálhatóak olyan portfoliók, melyek egyesítése után a kockázati szint nagyobbnak

adódik, mint az összevonás elıtt. Ez a körülmény ellentmond a kockázati mértékekkel

szembeni követelményeknek, illetve a diverzifikációs hatásnak (Theiler és Uryasev (2003)).

6.6. Feltételes kockáztatott érték

Az elıbbi pontban láthattuk, hogy a VaR számítással kapcsolatosan számos kritika

megfogalmazható, ezért indokolt lehet más típusú kockázati mértékek bevezetése. Gyakorlati

szempontból fontos problémának bizonyult a VaR számítás hiányossága, hiszen a VaR csak

arról ad információt, hogy a realizálható veszteség a megbízhatósági szintnek megfelelı

valószínőséggel nem lesz nagyobb a VaR-nál. Amennyiben a megbízhatósági szint magas, a

VaR-nál nagyobb veszteségek valószínősége kicsi. Ebbıl kifolyólag az tehát ismert, hogy

mekkora a csıdesemény valószínősége, viszont bebukás esetében a veszteség mértékérıl

nincs kellı információ. Ugyanakkor ezen események gyakorisága mellett az is fontos lehet,

hogy milyen a VaR-t meghaladó veszteségek nagysága. Ezen szélsıséges veszteségek

leírására született meg a CVaR (Conditional Value at Risk) koncepciója, ami megadja, hogy a

VaR-nál nagyobb veszteségek várható értéke mekkora:

6.6. CVaRε = - M( H  H ≤ -VaRε ),

ahol M () a feltételes várható értéket, H a hozamot, míg a VaR az adott 1-ε megbízhatósági

szint mellett számított kockáztatott értéket jelöli. Ez a módszer egy jóval pontosabb leírását

teszi lehetıvé a kockázatoknak, mivel a nagy veszteségek elıfordulási gyakorisága mellett

azok nagysága is befolyásolja az eredményt. Egy másik igen kedvezı fejlemény is

megállapítható, ugyanis bizonyítható, hogy ezzel az eszközzel egy koherens kockázati

mértékhez juthatunk (Theiler és Uryasev (2003)). Ezt a képet árnyalja az a körülmény, hogy

míg a VaR esetében viszonylag könnyen lehetett értelmezni a kapott eredményt, illetve

ajánlást adni a szükséges gazdasági tıke nagyságára a vállalt kockázati szint mellett, addig a
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CVaR esetében ez nem ilyen kézenfekvı. Ez a megállapítás a CVaR várható érték jellegébıl

adódik, ugyanis adott valószínőségi változó realizált értéke ettıl eltérı lesz. Szimmetrikus

eloszlás esetében például ugyanannyi az esélye annak, hogy nagyobb, illetve kisebb érték

adódik (50-50%).

A CVaR bevezetésével tehát lehetséges a korábbi módszerrel kapcsolatosan felmerült

kritikák kiküszöbölése. A késıbbi részekben részletesen is bemutatásra kerül egy elemzés,

amely a magyar, a közép-európai, illetve az amerikai piacokon végzett elemzés alapján a

VaR, illetve CVaR mutatók, valamint az azokból a különbözı piacok kockázatosságára levont

következtetések összehasonlítását tartalmazza.

6.7. Spektrális kockázati mértékek

Az eddigiekben bemutatott kockázati mértékekrıl láthattuk, hogy legtöbbjük a

kockázati mértékekkel szemben rögzített axiómáknak nem igazán felelnek meg. Ez alól csak

az utoljára megismert, CVaR a kivétel, amelyhez Acerbi (2004) szerint a VaR koncepció

természetes és logikusnak tőnı módosításával juthatunk el. Az így kapott mérték

koherenciájának alátámasztása gyakorlati szempontból igen hasznos, ugyanakkor továbbra is

nyitott kérdés a koherens mértékek halmazának részletes ismerte. A legkézenfekvıbb

kérdésfelvetés az lehet, hogy létezik-e a CVaR-on kívül más koherens mérték, illetve ha igen,

milyen módon lehetséges ezek azonosítása. A problémakör tanulmányozása során igen

hasznosnak bizonyult a spektrális mértékek vizsgálata. Adott nyereségeloszlási függvény

mellett, definiálni szükséges egy ügynevezett kockázat ellenességi vagy kockázat spektrum

függvényt, melynek értelmében a nyereségszintek (illetve veszteségek) különbözı

valószínőségekhez tartozó értékeit lehetséges összehasonlítani. A kockázati mérték számítása

során pedig a különbözı nyereség (veszteség) szinteket szükséges a kockázatellenességi

függvénynek megfelelıen súlyozni, illetve összegezni az alábbi képletnek megfelelıen

(Acerbi(2004)):

6.7. ( ) ( ) ( )∫Φ−=Φ

1

0

dppQpHM H ,

ahol MΦ(H) a H hozamváltozó spektrális kockázati mértékét,Φ(p) kockázatellenességi

súlyfüggvény,QH(p) a H hozameloszlás p valószínőséghez tartozó kvantilise (P (H≤ QH(p))

= p ).
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A definíció szempontjából igen fontos körülmény, hogy a fenti általános alakból a

korábban bemutatott kockázati mértékek egyszerően származtathatóak. CVaR esetében

például, ami egy adottα szignifikancia szinthez tartozó VaR feletti veszteségek várható

értéke, a definícióból következıen a kockázatellenességi függvény azα-nál kisebb értékeknél

tér el 0-tól. Ez azt jelenti, hogy a kockázati mérték az α szint feletti értékek esetében

közömbösséget tükröz, és a kockázatokat azα alatti (tehát igen alacsony) valószínőségekhez

tartozó veszteségek határozzák meg. A CVaR definíciójából adódóan, a várható érték miatt az

α alatt a ΦCVaR(p)-ra vonatkozóan azonos súlyokat szükséges meghatározni. Az eddigek

alapján tehát adottα-hoz tartozó CVaR az alábbi módon definiálható:

6.8. ( ) ( )∫Φ−=
α

α
0

dppQpCVaR HCVaR , ahol:

( ) 


 ≤
=Φ

egyébkéntp

p
pCVaR

αα
α

1

,

( ) ( ) ( )( ) ppQHPpFpQ HH =<== − ;1 .

A következı ábrán a CVaR kockázati mértéknek megfelelı kockázati spektrum

látható:
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2. ábra: Az αααα valószínőséghez tartozó CVaR kockázati spektruma

A CVaR definíciójából tehát rekonstruálható a spektrális kockázati mértékeknek megfelelı

felírásmódhoz szükséges kockázati spektrum.

Ugyanez a feladat VaR esetében is megoldható, ehhez azonban egy absztrakt

matematikai objektum, a Dirac delta függvény bevezetése elengedhetetlen (δ(p-α) )24. Ez a

függvénytípus egy degenerált valószínőségsőrőségfüggvény, melynek csak egyetlen pontban (

p = α ) van 0-tól eltérı értéke, tehát a valószerő (0-nál nagyobb valószínőségő) események

halmaza így egyetlen pontra korlátozódik. Amennyiben ΦVaRα(p)= δ(p-α), a spektrális

kockázati mértékek definíciója alapján az alábbi eredmény adódik:

6.9. ( ) ( ) ( ) ( ) αααδ VaRQdppQpHM HH =−=−−= ∫Φ

1

0

.

A fenti levezetések alapján látható tehát, hogy az igen fontos gyakorlati jelentıségő

VaR és CVaR mértékek megadhatóak egy-egy speciális kockázati spektrummal

meghatározott spektrális kockázati mérték segítségével. Mivel a VaR esetében alátámasztásra

került, hogy a koherencia követelményei sérülnek, ezért a spektrális mértékek általánosan

biztosan nem koherens mértékek. Acerbi (2004) igazolta, hogy a spektrális mértékekre

megadhatóak olyan feltételek, melyek teljesülése esetén a koherencia nem sérül és a

szükséges feltételek mellett is végtelen sok megfelelı kockázati spektrum létezik. Ebbıl

kifolyólag tehát elméletileg semmi sem indokolja, hogy a kockázat jellemzése a CVaR

esetében megismert függvénynek megfelelı karakterisztika szerint történjen, annál is inkább,

mivel ebben az esetben a kockázati spektrum jellegében azα szint alatt kockázatsemleges. A

függvény alakjában a várakozás szerint sokkal inkább a kockázati mértéket felhasználó

kockázatellenessége tükrözıdik, ami nagy valószínőséggel a CVaR-étól eltérı.

A kockázati mérték jellegét tehát egyrészt a felhasználó kockázatvállalási

hajlandósága által meghatározott kockázati spektrum, másrészrıl a veszteségeloszlás

karakterisztikája (különösen annak az extrém tartományba esı része) befolyásolja. A

kockázati szint kiszámítása pedig ennek a koncepciónak megfelelıen az igen kis gyakoriságú,

extrém események eloszlásának meghatározásán túlmenıen a piaci szereplık kockázati

attitődjének ismeretét is feltételezi. A probléma összetettségét igen jól jellemzi például, hogy

24 Adott g függvény esetében: ( ) ( ) ( )∫
∞

∞−

=− ααδ gdppgp . Az ilyen típusú eloszlásfüggvények gauss

eloszlások sorozatával elıállítható, mely során az eloszlás szórása tart 0-hoz.
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noha Acerbi (2004) egy igen részletes elemzést közöl a spektrális kockázati mértékekrıl,

illetve azok minimalizációs módszertanáról, a szerzı annak fejtegetésétıl explicite

elhatárolódik, hogy ezen eszközök alkalmazhatóak-e, és ha igen, milyen módon a bankok

tıkemegfelelésének mérésére.

6.8. A hozamingadozások közötti kölcsönhatás elemzése korrelációs együttható

segítségével

A pénzügyi piacokon rendszerint pénzügyi termékek igen széles skálájával

kereskednek. Kockázatkezelési szempontból igen nagy jelentısége van a különbözı

eszközözök árfolyammozgása közötti összefüggésnek. Ennek a kapcsolatnak a mérésére a

korrelációs, illetve kovarianca mátrixok használata igen elterjedt módszer. Közismert, hogy a

korrelációs együttható –1 és 1 közötti értéket vehet fel. Szélsıséges értékek esetében a

vizsgált eszközök között tökéletes korreláció figyelhetı meg, míg 0 esetében az

árfolyammozgások korrelálatlanok. Azt azonban igen fontos kihangsúlyozni, hogy 0

korreláció nem feltétlenül jelenti azt, hogy a vizsgált eszközök teljesen függetlenek

egymástól. Ez az állítás általában a valószínőségi változók közötti összefüggéseket

általánosan tárgyaló kopula függvények bevezetése során közvetlenül igazolható.

A kovariancia mátrix – hiányosságai ellenére25 ii – igen széles körben elterjedt

különbözı eszközök közötti kapcsolat szorosságának meghatározásához. Az eszközök

árfolyammozgása közötti tökéletlen korreláltság ugyanis lehetıvé teszi a pénzügyi kockázat

csökkentését a diverzifikációból kifolyólag. A kovariancia mátrix vizsgálatával arra a

megállapításra jutottak, hogy fejlett piacokon a pénzügyi eszközök árfolyamváltozását leíró

valószínőségi folyamatok jóval kevesebb számú közgazdasági faktorral leírhatóak26). Ebben a

szemléletben azokat a tényezıket tekintik faktornak, melyek az eszközök adott csoportjára

azonos hatással rendelkeznek. Ilyen értelemben tehát a valószínőségi folyamatot leíró

kovariancia mátrix a piacot jellemzı faktorok vizsgálatára redukálódik. Ebbıl adódóan tehát

komplex portfoliók esetében az igen bonyolult kovarinacia mátrix dimenziószáma

redukálható, ezáltal a becslés stabilitása, illetve hatékonysága is lényegesen javítható.

25 Valószínőségi változók közötti összefüggés általános leírására a jegyzetekben rövid összefoglaló található.ii

26 A klasszikus portfolióelméleti modell, a CAPM például egyfaktoros modellnek tekinthetı, mivel a modellben
a várható hozamot a portfolió piaci ingadozásokkal szembeni érzékenysége határozza meg. Az APM modellek
több faktort is tartalmazhatnak, melyek alapvetıen a gazdaságra jellemzı makroökonómiai mutatókkal
kapcsolatosak.
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7. Fontosabb statisztikai módszerek a VaR becslésére

A kereskedési könyvi tıkekövetelmény meghatározása során a VaR központi

jelentıségő, hiszen belsı modellek esetében ezt a mutatót szükséges felhasználni, melynek

becslésére viszont igen sokféle módszer létezik. A VaR a korábbi fejezet értelmében adott

portfolió hozamának, mint valószínőségi változó eloszlásának ismeretében határozható meg.

Ez a feladat a portfoliót alkotó eszközök komplexitásától, valamint a rendelkezésre álló

informatikai infrastruktúrától és az elemzés jellegétıl függıen többféle úton is teljesíthetı. Az

elemzésben igen nagy könnyőséget – a folyamat modellezésében megválasztható

eloszlástípusokkal összefüggésben annál nagyobb korlátot – jelentı parametrikus módszerek

esetében a kiindulást annak feltételezése jelenti, hogy a megfigyelt változó viselkedése

meghatározott eloszláscsalád segítségével írható le, jellege pedig az eloszlást jellemzı néhány

paraméter segítségével rögzíthetı. Más módszerek esetében az alaptermékek eloszlásának

ismeretében igen komplex portfoliók ármozgása is modellezhetı a Monte-Carlo szimulációk

segítségével. Ezen kívül igen frappáns megoldásként a múltbeli hozamadatok segítségével

meghatározható az adott portfolió empirikus eloszlásfüggvénye, melybıl az eloszlásra

vonatkozó mindenféle kényszerítı feltételezés nélkül hajtható végre az elemzés a historikus

szimuláció módszertanának megfelelıen. E módszertanoknak igen széles körő irodalma van,

és ez a terület jelenleg is igen dinamikusan fejlıdik (Hamid (1998), J.P. Morgan (1996),

Jorion (1999)). A következı rész ezen módszerekre – különös hangsúllyal a parametrikus

modellekre – vonatkozóan igyekszik rövid bemutatást nyújtani.

A fejezet végén az ismertetett statisztikai módszerek, illetve kockázati mérıszámok

összehasonlításra kerülnek piaci idısorok felhasználásával. Az elemzés célja alapvetıen az,

hogy bemutassa, a kereskedési könyvre vonatkozó elıírásokban szereplı kockáztatott érték

nem elégséges a kockázatok becslésére, amennyiben a vizsgált folyamatokhoz tartozó

eloszlások vastag szélőek és egymástól különbözıek.

7.1. Parametrikus módszerek

Az eloszlás becslése parametrikus módszerek esetében a feltételezett eloszláscsalád

paramétereinek meghatározásán keresztül, egy konkrét eloszlásra való szőkítés által

valósítható meg.
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7.1.1. Normális eloszlás

Egy egyszerő feltevés értelmében a hozam normális eloszlásnak megfelelıen

viselkedik, ami lehetıvé teszi a variancia-kovariancia módszer (J.P. Morgan (1996), Jorion

(1999)) alkalmazását. Az eloszlás paraméterei, a várható érték és a szórás – a múltbeli

adatokból - viszonylag egyszerően becsülhetıek, melyek segítségével megadható a VaR.

Számos kutató azonban arra a következtetésre jutott, hogy az ezen a feltevésen alapuló

modellek túlságosan sok hibát eredményeznek, hiszen az utótesztelések során a

megbízhatósági szintnél (1-ε) jóval nagyobb – szignifikánsan eltérı - arányban adódott a

VaR-nál nagyobb veszteséghányad. Ez a megfigyelés azt sugallja, hogy a nagy veszteségek

valószínősége jóval nagyobb, mint ami a normális eloszlás esetében adódik. Az eloszlás széle

tehát feltételezhetıen vastagabb, mint a Gauss görbén alapuló modellek esetében. Ez a

feltevés több elemzés során is alátámasztásra került, és fat-tail jelenségnek hívják (Longin

(2001), Mantegna és Stanley (2000)).
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3. ábra: A BUX és az S&P500 QQ diagramjai27

Többféle módszer létezik egy feltételezett eloszlás és a valószínőségi változóra

vonatkozó mintavétel során nyert tapasztalati eloszlás viszonyának vizsgálatára. A QQ

grafikonok elemzése egy igen szemléletes módja a korábban említett illeszkedésvizsgálatnak.

A módszerrel a historikus (vagy empirikus) eloszlás és a minta alapján becsült elméleti (vagy

feltételezett) eloszlás összehasonlítása történik, mivel a görbén két eloszlásra vonatkozóan az

27 Az elemzés az 1995.06.30-2002.02.07 közötti napi hozamadatok alapján készült.
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azonos percentilishez tartozó értékek kerülnek megjelenítésre. Amennyiben az elméleti

eloszlás jól közelíti az empirikus eloszlást, nyilvánvaló, hogy eredményül közelítıleg egyenes

adódik. Abban az esetben ugyanis, ha a feltételezett eloszlás megfelelıen írja le a

valószínőségi változó viselkedését, a hozamértékekhez az eloszlásfüggvényekbıl számított

valószínőségek közel megegyezıek. Ennek természetesen a fordítottja is igaz az

eloszlásfüggvények inverzére. Az 3. ábrán az S&P500 és a BUX index napi hozamadataira

számított QQ grafikonok találhatók, ahol elméleti eloszlásként stacionárius normális eloszlás

került felhasználásra. Szembetőnı, hogy a nulla körüli tartományban a görbék mindkét

változó esetében közel egyenesnek adódtak. Ez S&P500 esetén –0,02-ig, míg a BUX esetében

kb. –0,015-ig igaz. Ezen küszöbértékek után azonban nagyon éles az eltérés az empirikus és a

normális eloszlások között, mivel a görbe meredeksége lényegesen csökken. Ez azt jelenti,

hogy nagy veszteségek (kis valószínőségek) esetében a normális eloszlás jóval kisebb

valószínőséget ad, mint ami az empirikus eloszlásból következik. Ez az eredmény különösen

kedvezıtlen, mivel a kockázati számítások szempontjából éppen az eloszlás széle, azaz a kis

valószínőségekhez tartozó rész a meghatározó.

7.1.2. Sztochasztikus volatilitású modellek

A megfigyelések szerint a pénzügyi termékek volatilitása idıbeli klaszterezettséget

mutat, azaz heves ingadozások és nyugalmasabb periódusok váltogatják egymást. Ez a

megfigyelés is jelzi, stacionárius normális eloszlás helyett célszerő lehet sztochasztikus

volatilitású modellek használata, és egyszerőbb esetben megtartható a marginális normalitás

feltétele (pl. Riskmetrics módszertan). Az eloszlásszórásának becslésére ilyen esetekben igen

elterjedtek a GARCH(p,q) típusú modellek, melyek t idıpontra az alábbi módon

definiálhatóak:
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σt az eloszlás szórásának becslése t-ben,

Xt a vizsgált valószínőségi változó megfigyelt értéke t-ben (pénzügyi alkalmazások

esetén a korábban megismert logaritmukus hozam/veszteség),

β, V, λi, δj a GARCH(p,q) modell paramétereit jelölı skalárok.28.

28 Több eszköz együttes vizsgálata esetében a kovariancia mátrix (C(t) ) tetszıleges i,j elemére felírható a fenti
folyamat:
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Jól látható, hogy az így meghatározott volatilitás idıben változó a kifejezésben szereplı

együtthatók értékeitıl, illetve a realizált hozamoktól függıen. Amennyiben a fenti modellt

úgy specifikáljuk, hogy a hozamadatok nagyobb súllyal szerepeljenek a kifejezésben (aλi

paraméterek jóval meghaladják aδj-ket), a volatilitás-becslésben hamarabb tükrözıdnek az

aktuális piaci viszonyok. Ez azonban azt is jelenti, hogy a volatilitás-becslés sokkal

instabilabb, hiszen egyedi idıpontokhoz tartozó hozamértékek jelentıs súlyt képviselnek a

számításban, ezáltal a hozamszint ingadozásának jelentıs hatása van a becslés esetében.

Ellenkezı esetben ugyan a becslés stabilitása jobban biztosított, viszont az aktuális állapotok

késleltetve és jelentısen tompítottan jelentkeznek. Ezek a paraméterek egyébként konkrét

(p,q) modellre vonatkozóan statisztikailag is becsülhetıek múltbeli idısor alapján a

maximum-likelihood módszertan segítségével (Hull (1999)). A pénzügyi idısorok esetében

igen elterjedt, etalonnak is tekintett RiskMetrics módszertanban egy speciális GARCH(1,1)

folyamat segítségével történik a becslés a következık szerint:

7.2. ( ) 2
1

2
1

2 1 −− −+= ttt Xλλσσ .

Több piacra elvégzett számítás szerint aλ=0,94 bizonyult a legjobb paraméterválasztásnak

(J.P. Morgan (1996)). Ezen túlmenıen az általános GARCH(1,1) módszer is igen népszerő,

ami abban különbözik az elızıtıl, hogy egy konstans tag is megjelenik a számításban,

amelyben a volatilitás hosszú távú átlagos értéke tükrözıdik.29

A variancia-kovariancia módszer esetében a hozamok egyedi és összesített eloszlására

vonatkozó lokális normális eloszlást feltételezünk. Ez azt jelenti, hogy a hozamok szórása,

illetve kovarianciája sztochasztikus, a hozamok egyedi, illetve együttes eloszlása viszont adott

idıpontban normális eloszlásnak megfelelıen viselkedik. Köztudott, hogy ez az eloszlástípus

a várható értékek és a kovariancia mátrix segítségével egyértelmően megadható, ezért az ilyen

jellegő elemzéseket parametrikus VaR néven illetik. A hozameloszlás paramétereinek

ismeretében ugyanis egyértelmően meghatározható tetszıleges percentilishez (illetve

megbízhatósági szinthez) tartozó VaR érték. Ilyen formában az egy portfoliót alkotó elemi
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Tetszıleges (t+k) jövıbeli napra vonatkozóan az alábbi becslés adható a szórásnégyzetre:
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k
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Érdemes megfigyelni, hogy a Riskmetrics módszertan esetében (V=0, (λ + δ) = λ+ (1-λ) =1) a jövıre vonatkozó

becslés megegyezik a t idıpontbeli értékkel.βV > 0  esetébenλ + δ < 1, ezért: ( ) VEiml kt
k

=+∞→

2σ .
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termékek (i) korrelációs mátrixának segítségével az alábbi módon adható meg az együttes

hozameloszlás szórásnégyzete30:

7.3. ( )wtCwH T
St =)(2σ , ahol:

w a portfolió összetételét jellemzı súlyvektor,

C (t) a korrelációs mátrix (t-ben).

A fenti módszertan igen kényelmesen használható a portfóliók kockázatának elemzésére,

illetve különbözı alportfoliók önmagukban (stand-alone) vett VaR-jainak kiszámítására.

Természetesen az ilyen módon meghatározott kockázati mutató igen fontos érték, ugyanakkor

a különbözı alportfoliók közötti diverzifikáció miatt torzított képet adhat a valóságos

kockázati hozzájáruláshoz. Ebben a témakörben számos publikáció fellelhetı, melyek átfogó

bevezetıt nyújtanak a koherens kockázati allokáció elméletébe (Hallerbach). Ez a

problémakör gyakorlati szempontból is igen fontos, hiszen a kockázati szinttıl függ a

szükséges gazdasági tıke mértéke. Ebbıl kifolyólag helyes kockázati allokáció segítségével

az alportfóliók tıke-hozzájárulása is megadható, ilyen formában pedig ezen alportfoliók

teljesítményértékelése is megvalósítható. A variancia-kovariancia módszer számos elınye

ellenére igen komoly alkalmazhatósági korlátokkal is rendelkezik. Olyan termékek esetében

ugyanis, melyek értéke az alaptermék árától nem lineárisan függ (pl.: opciók esetében) ez a

módszer csak igen komoly kiigazításokkal használható31, melyek eredményeként elveszik a

korábban igen kedvezınek tartott egyszerőség. Egy másik igen fontos észrevétel a hozamok

eloszlására vonatkozik. Korábban ugyanis részletesen kifejtésre került, hogy a normális

eloszlásnak megfelelı közelítés nem megfelelı a VaR számítás szempontjából kritikus

eloszlásszéleken, ugyanis az extrém események valószínősége lényegesen nagyobb, azaz a

hozamok vastag szélő eloszlással rendelkeznek.

Pénzügyi idısorok esetében alapvetı megfigyelés, hogy az árfolyamok ingadozása

klaszterezettséget mutat. Az ilyen jellegő viselkedés modellezésének kiváló eszköze a

különbözı ARCH, illetve annak általánosítását jelentı (GARCH, HARCH) folyamatok. A

szélsıséges változások szempontjából igen fontos eredmény, hogy az ilyen típusú modellek

esetében is közelítıleg meghatározható az idıfüggetlen eloszlás szélének viselkedése.

Embrechts (1997) által közölt bizonyítás szerint ugyanis a pont folyamatok (point process)

elmélete alapján például az ARCH modellek Pareto típusú eloszlást követnek. Ez a

30 A várható értéket általában nullának szokták tekinteni a vizsgált idıtartam (pl.: napi ingadozások értékelése)
rövidségébıl kifolyólag.
31 Opciók esetében például a Black-Scholes képlet eredményeként elıálló karakterisztikának megfelelıen
transzformálva az alaptermék árfolyamát, világos, hogy az eredeti eloszláshoz képest igen eltérı eloszlás adódik.
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tulajdonság pedig rokon vonást mutat a Lévy eloszlásokkal, illetve ebbıl következıen az

ilyen típusú modellekkel is lehetséges vastag szélő eloszlások elemzése.

7.1.3. Extrém értékek vizsgálata

Az elızı bekezdés üzenete, hogy a kockázati számítások szempontjából sajnos a

normális eloszláson alapuló modellek nem kellıen pontosak a hozameloszlás széleinek

vastagsága miatt. Számos módszer született a vastag szélő eloszlások leírására, ezek a

modellek azonban jóval több számítást igényelnek, és egy összetett portfolió hozamának az

alaptermékek statisztikája alapján történı becslése sem olyan nyilvánvaló. Az extrém

értékeken alapuló megközelítés elınye abból a körülménybıl adódik, hogy a statisztikai

számítások során a teljes hozam adatsor helyett a szélsıséges értékek kerülnek felhasználásra.

A felismerés fontossága abban rejlik, hogy például 99%-os megbízhatósági szinthez tartozó

VaR számítása szempontjából az eloszlás 1% körüli tartománya a kritikus, ami viszont a

várakozások szerint csak az adatok néhány százalékát érinti. Ez merıben eltérı megközelítés

a hagyományos eloszlásillesztésekhez képest. A normális eloszláson alapuló RiskMetrics (J.P.

Morgan (1996)) módszer esetében például a szórás becslése során a napi hozamértékek súlya

exponenciálisan csökken az eltelt idı függvényében függetlenül a hozam értékétıl. Ebbıl

kifolyólag a tényleges eloszlás szempontjából kritikus szélsıséges értékek súlya rendkívül

kicsi lehet, ami viszont azt eredményezheti, hogy az illesztés az eloszlás VaR számítás

szempontjából kevésbé kritikus tartományára történik.

Az extrém értékekkel kapcsolatos modellek (Embrechts (1997), Embrechts (2000),

Stankovics (2001)) egyik csoportja a blokk-maximum módszeren alapul. A modell alapötlete

az adatsor meghatározott elemszámú blokkokra való osztása. A statisztikai számításokhoz a

blokkok maximális veszteségei kerülnek felhasználásra. Ezen extrém értékek határeloszlását a

Fisher-Tippet tétel segítségével lehet meghatározni. A módszernek az a kompromisszuma,

hogy a blokkméret növelésével a blokkmaximumok egyre jobban közelítik az általánosított

extrém érték eloszlást, ugyanakkor a rendelkezésre álló adatmennyiség a blokkok számának

növekedésébıl kifolyólag egyre csökken. Ez utóbbi körülmény a becslés pontosságának

szempontjából igen kedvezıtlen.

Az eloszlásszélek becslésének egy másik módszere az eredeti hozamadatokon alapul,

az adatsor blokkokra való bontása nélkül. A vastag szélő eloszlásokra vonatkozó feltevés

szerint az eloszlásfüggvény (F(t)) széle exponenciális helyett hatványosan lecsengı. Ez a

feltétel az alábbi módon definiálható:
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Ezen feltétel mellett a vastag szélő eloszlások az alábbi képlettel közelíthetıek

aszimptotikusan:

7.5. F(X) ≈ 1 – aX-α, X → ∞ esetén,α > 0.

Az elmélet szerint a hozamadatok egy küszöbszámot meghaladó értékei kerülnek

felhasználásra, és Xi a csökkenı sorrendbe állított veszteség (negatív hozam) adatsor i-ik

elemét jelöli. A Hill módszer szerint az eloszlás aszimptotikus viselkedését leíró kitevı az

alábbi formulával becsülhetı:
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A módszer értelmében az Xm –nél nagyobb veszteségértékek felhasználásával történik

az eloszlás paraméterének becslése. A modell nehézségét az m küszöbindex becslése jelenti.

A korábbi módszerek eléggé heurisztikusnak tőnnek, ugyanis az m meghatározása az 










α
1̂

,m

görbe vizuális elemzésén alapul. A grafikon alapján meg kell becsülni azt a tartományt, ahol

α
1̂

stabilnak tekinthetı és a becslés torzítása, illetve varianciája kiegyensúlyozott. Ezen

módszer alapján történı küszöbindex-választás sajnos igen önkényesnek tekinthetı, ami

jelentıs ingadozást jelenthet az eloszlás közelítésében. Létezik azonban egy olyan eljárás,

amivel lehetséges a küszöbindex numerikus becslése, és a korábban említett ingadozás

megszőntetése (Dacorogna at al., Danielsson at al., Danielsson és Vries, Dupire(1998)). A

modell a bootstraping eljárást használja, melynek során az eredeti adatsornál kisebb

elemszámú minták kerülnek mintavételezésre ismétléses módszerrel. A kapott mintákból egy

statisztika minimalizálásának segítségével megadható a küszöbindex. A módszer igen

összetett és számításigényes, ugyanakkor a teljes adatsor (a küszöbindexig) felhasználásra

kerül, és az önkényesség is ki lett küszöbölve.

A dolgozat szempontjából igen nagy jelentısége van vastag szélő eloszlások esetében

annak, hogy az extrém értékek elmélete alapján lehetséges az eloszlások aszimptotikus

jellegének meghatározása. A stabil eloszlásokra jellemzı Pareto, azaz hatványfüggvény

jellegő aszimptotikus viselkedés ( F(x) ~ x-1/α ) esetében az extrém értékek használatának

alapvetı célkitőzése az eloszlást jellemzı α paraméter meghatározása. A Hill becslés
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értelmében a becsült eloszlásszélhez tartozó, a vizsgált n elemő idısorból (Xi, i=1,...,n, most

|Xi| > |X i-1|) k darab legszélsıségesebb hozam- (illetve veszteség-) adat segítségével az alábbi

módon lehet becsülni a keresett paramétert:
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Daniellson at al. (1999) módszerének értelmében a rendelkezésre álló idısor alapján

bootstrapping eljárással becsülni lehet a Hill becslésben szereplı k paraméter optimális

értékét. A közölt eljárás teljesen konzisztens megoldást nyújt az extrém veszteségek

modellezésére, hiszen az független bármiféle kezdeti eloszlásszél-index becsléstıl, illetve a k

paraméter önkényes megválasztásától.

A Hill becslésben szereplı k küszöbindex megválasztásánál két egymással erısen

ellentétes hatást szükséges mérlegelni. Az alapvetı problémát az jelenti, hogy a k index

növelésével, az elemszám bıvülésével a becslés hatékonysága javulhat, ugyanakkor

alacsonyabb veszteségek felhasználása esetében fennáll a veszélye, hogy az adott

veszteségszint már nem a vizsgálni kívánt eloszlásszélhez tartozik. Ebbıl adódóan viszont a

becslés torzíthat, hiszen a feltételezett hatványfüggvény jellegő viselkedés csak

aszimptotikusan érvényes. A becslés hibáját, illetve torzítását ezért szükséges kiegyensúlyozni

az optimális k meghatározásánál. A javasolt módszer alapján az eredeti adarsorból n1, illetve

n2=n1
2/n nagyságú minták véletlenszerő ismétléses vételezésével az n1, illetve n2 elemszámú

mintasorozatok esetében meghatározható az optimális k1*, illetve k2* érték, melyek esetében a

bootstrapping eljárással elıállított minták alapján azα(k) sztenderd hibája a legkisebb. Ennek

érdekében technikai okokból definiálásra kerül egy M(k) becslés az alábbi képletnek

megfelelıen:
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Daniellson at al. (1999) által közölt levezetés alapján belátható, hogy a következı

statisztika aszimptotikusan 0 várható értékő normál eloszlást követ:

M(k)/(2α(k)) - α(k).

Ebbıl kifolyólag tehát M(k)/(2α(k)) azα paraméter torzítatlan becslését adja. Azon k

esetében konzisztens a becslés tehát, amikor az alábbi várható érték minimális:

( ) ( )( )( )222 kkM α− .
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A fenti statisztika meghatározása céljából n1<n elemő minták kerülnek

mintavételezésre ami alapján a várható érték becsülhetı k1 függvényében. A minimumhoz

tartozó k1* érték egy konverziós faktor segítségével az n elemő eredeti mintára is

meghatározható. Amennyiben n2=n1
2/n elemő mintákra is kiszámításra kerül az optimális k2*,

a kapott eredmények segítségével torzítatlan becslés a k értékre vonatkozóan az alábbi módon

kapható meg:
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Az így kiszámított k indexérték alapján pedig megkapható azα paraméter optimális becslése

a Hill becslıfüggvény segítségével. 

Az eloszlásszélα paraméterének ismeretében az alábbi módon lehet becsülni az

eloszlásfüggvényt. A korábbiak szerint az eloszlásfüggvény asszimptotikus közelítése esetén

az Xv, és Xw–nél nagyobb veszteségek valószínősége közelítıleg: 1 - FX(Xv) = εv ≈ aXv
-α,

illetve 1- FX(Xw) = εw ≈ aXw
-α. A két valószínőség hányadosából az alábbi képlet adódik:

7.7. Xv ≈ Xw
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A fenti kifejezésbıl Xw = Xm esetén becsülhetı a veszteség eloszlása Xv > Xm-re az

alábbi módon 
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A portfolió VaR-ja ezután már könnyen megadható egy tetszıleges megbízhatósági

szinthez (1-ε):

7.9. VaR(ε) = 1ˆ −
xF (1-ε)

Az eloszlásfüggvény szélének ismerete nagy elıny nemcsak a pontosabb VaR

számítás szempontjából, hanem a VaR értéknél nagyobb veszteségek tulajdonságainak a

tanulmányozására is.
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7.2. Monte-Carlo szimuláció

Számos módszer létezik, melyek segítségével a portfolió komplexitásából, pl. exotikus

derivatív ügyletek birtoklásából adódó nemlineáris jelleg mindenféle kényszerő közelítés

nélkül is modellezhetı. A Monte-Carlo szimuláció (Dupire (1998), J.P. Morgan (1996),

Jorion (1999)) segítségével például nemlineáris portfolióelemek esetében is lehetséges az

együttes eloszlás meghatározása. Az alaptermékekre meghatározott valószínőségi folyamatok

szimulálásával ugyanis a portfolió értékének eloszlásfüggvénye becsülhetı. A módszer abból

az alapvetı statisztikai megközelítésbıl adódik, hogy egy alapsokaság sajátságai, mint például

az eloszlásfüggvény, véletlen mintavételezés útján becsülhetıek. A veszteség

eloszlásfüggvényének (F(X)) ismeretében például a VaR számításhoz adottε szignifikancia

szinthez a megfelelı percentilis meghatározása szükséges, melynek becslése az empirikus

eloszlásfüggvény (Φ(X)) segítségével történhet. Az X valószínőségi változó empirikus

eloszlásfüggvénye a rendelkezésre álló n elemő minta esetében az alábbi módon határozható

meg adott X0 esetében (Bronstejn (1987)):
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A fenti mennyiség eloszlása az X0-hoz tartozó F-1(X0) = (1-ε) valószínőségő binomiális

eloszlás segítségével jellemezhetı. 32 Az empirikus eloszlásfüggvény konvergencia

tulajdonságai a nagy számok Bernoulli-féle törvénye segítségével viszonylag egyszerően, igaz

elég konzervatív módon tanulmányozhatóak:

7.11. ( )( ) δ
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XP , ahol:

Φ(X0) az n elemő minta alapján meghatározott empírikus eloszlásfügvényt,

(1-ε) a VaR számításhoz felhasznált biztonsági szintet,

δ pedig az empírikus valószínőség függvényξ-t meghaladó becslési hibájának valószínőségét

(annak felsı korlátját) jelöli.

32 Excelben a (BINOM(n,k,ε)) függvénnyel érhetı el ez az eloszlástípus.
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Ilyen értelemben a VaR számításhoz tartozóε esetében a becsléstıl elvárt pontosság (ξ)

mellett meghatározható az a minimális mintaméret, amely felett a becslési hiba valószínősége

kisebb, mint a választott szignifikancia szint (δ)33.

Az ilyen módon elıálló, a hozamokra vonatkozó szimuláció számától függı

pontossággal meghatározott empírikus eloszlásfüggvénybıl tehát közvetlenül megkapható a

VaR. Természetesen ehhez az alaptermékek statisztikai viselkedésének ismerete

nélkülözhetetlen. A jelleg biztosítása történhet múltbeli idısorból, illetve valamilyen

(általában normális) eloszlástípus feltételezésvel történı véletlenszerő mintavételezéssel. Ez

utóbbi különösen összetett pozíciók értékelése során lehet hasznos, amikor az alaptermékek

hozamának nemlineáris összefüggései is megjelennek.

A Monte Carlo szimuláció adott pénzügyi instrumentum árfolyammozgásának

eloszlásának, valamint az eloszlás paramétereinek múltbeli adatok alapján elıállított

statisztikai becslésének felhasználásával történik. Tegyük fel, hogy adott részvény esetében,

mely éves hozamának volatilitása 10%, és az éves várható hozamemelkedése 7%. Monte

Carlo szimuláció segítségével azt szeretnénk megvizsgálni, hogy a részvényhozamra

vonatkozó normális eloszlás feltételezése esetében, napi hozamváltozások esetében milyen

lehetséges jövıbeli árfolyampályák adódhatnak, illetve meghatározott idıtávon az idıszak

végére vonatkozó részvényárfolyam eloszlása milyen.

Markov folyamatok esetében a jövıben bekövetkezı árfolyamváltozás nem függ a

múltbeli árfolyamértékektıl, ezáltal a napi hozamok egymástól független normális eloszlással

modellezhetıek a korábban közölt éves várható érték, illetve szórásértékek megfelelı napi

szintre történı átskálázásával. A jövıbeni napi hozamok tehát az 1/250 *7% várható értékkel,

illetve (1/250)^0,5 * 10% volatilitású normális eloszlással jellemezhetıek. Ezen feltételek

esetében az árfolyamváltozás 10 napos idıtartamra vonatkozóan modellezhetı, egymást

követı, független normális eloszlásnak megfelelı sorolással. Ezen módszertan alapján tehát

különbözı szcenáriók állíthatóak fel az árfolyamra, illetve a 10 napos árfolyamváltozásra

vonatkozóan. Az így kapott empírikus eloszlás pedig a sorolások számának növekedésével

egyre jobban közelíti az árfolyamváltozás elméleti eloszlást.
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7.3. Historikus elemzés

Az elızı megoldás segítségével a nemlinearitás kezelhetınek tőnt, az alaptermékek

eloszlására azonban meg kellett tartani valamilyen eloszlástípusnak (pl.: normál) megfelelı

megkötést, illetve a rendelkezésre álló adatsorból kellett véletlen mintavételezéssel az

empirikus eloszlást elıállítani. Historikus módszerek alkalmazásával (J.P. Morgan (1996),

Jorion (1999)) azonban a vizsgált portfolió a múltbeli árfolyamadatok alapján közvetlenül

kerül kiértékelésre. Ez a megközelítésmód igencsak emlékeztet a Monte-Carlo szimulációk

esetében bemutatott gondolatmenethez azzal a különbséggel, hogy a termékek

veszteségeloszlásának szimulációja helyett a tényleges múltbeli adatokból összeállított minta

kerül felhasználására.

A múltbeli adatok alapján meghatározott empirikus hozam- (illetve veszteség-)

eloszlás használható a kockázati szint méréséhez. Ezzel a módszerrel az eloszlásfüggvény

idıfüggetlen (azaz stacionárius) viselkedésének meghatározása történik, ami statisztikailag

teljesen korrekt megoldásnak tőnik. Ez a megközelítés azonban – a stacionaritásából adódóan

– nem képes a volatilitás, azaz a kockázat klaszterezettségének rekonstrukciójára, ezért

kevésbé volatilis idıszakokban igen konzervatív becslést ad a kockázatra vonatkozóan, ami

viszont túlzott mértékő tıkekövetelmény meghatározásához vezethet. Itt fontos megjegyezni,

hogy azon modellek viszont, melyekkel idıfüggı eloszlásfüggvények modellezhetıek, nem

képesek hírtelen felbukkanó extrém változások elırejelzésére, ebbıl kifolyólag célszerő lehet

stacionárius empirikus eloszlások feltételezése és a historikus módszer használata.

7.4. VaR, CVaR kapcsolata

A VaR és a CVaR számítására ismertetett módszertanokkal felvértezve jogos igény

lehet a két mérték közötti kapcsolat kvantitatív jellemzése is, mely segíthet különbözıségük

megértésében is, illetve érzékeltethetı, hogy különbözı alapfeltevések esetében miként

változik a mutatók viszonya. Ez a rész arra kísérel meg választ adni, hogy gyakorlati

szempontból mikor lehet fontos a két mennyiség, illetve kockázati jellemzés jósága közötti

különbség szem elıtt tartása.

Normális eloszlás esetében a VaR igen könnyen számítható, ugyanakkor a CVaR

meghatározása általában jóval számításigényesebb numerikus módszerrel történhet. Sztenderd

normális eloszlás esetében az alábbi képletnek megfelelı közelíthetés adható (Embrechts

(2000), Longin(2001)):
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7.12. CVaR≈ VaR +
VaR

1

2

1
.

A fenti képlet jellegébıl adódóan tehát Gauss eloszlás esetében a CVaR és VaR

különbsége csökken a VaR növekedésével, a veszteségek pedig a VaR környékére

koncentrálódnak, hiszen a CVaR közelítı kifejezésében szereplı 2. tag tart nullához a VaR

növelésével. Ebbıl kifolyólag normális eloszlás esetén a VaR-nál nagyobb veszteségek

várható értéke közelít a VaR-hoz, az alábbiak szerint:

7.13.
22

1

VaRVaR

VaRCVaR ≈−
.

A vastag szélő eloszlások vizsgálatával – az extrém veszteségek nagyobb

valószínőségébıl adódóan – eltérı eredmény adódik. Ilyen esetekben az eloszlásszél

modellezésével az alábbi egzakt kifejezés adódik a CVaR értékére vonatkozóaniii ( HF ′ = fH):

7.14. CVaR =
1−

+
α
VaR

VaR .

A végeredmény üzenete teljesen ellentétes az elızı esetben levont következtetéssel. A

CVaR értékét a VaR-on kívül az eloszlásα paramétere határozza meg, továbbá a VaR

növekedésével a CVaR, és VaR relatív távolsága állandó, ami csupán azα-tól függ:

7.15.
VaR

VaRCVaR−
=

1

1

−α

A CVaR és VaR különbsége tehát vastag szélő eloszlások esetében jelentıs maradhat

a VaR növekedése esetén is. A VaR-nál nagyobb veszteségek koncentrálódása nem figyelhetı

meg a VaR növekedésével, ami az extrém veszteségek, és a portfolió kockázatának értékelése

szempontjából rendkívül fontos. Egy másik igen fontos következtetés két vastag szélő

eloszlás összehasonlításával kapcsolatosan vonható le. Két különbözı eloszlás esetében,

ugyanolyan megbízhatósági szintre számolt VaR értékek egyezısége esetében ugyanis, az

eloszlások α paramétereitıl függıen, a VaR értékek egyezısége ellenére a CVaR-ok

lényegesen eltérhetnek. Ez a fejlemény igen jól mutatja a VaR számítás – gyakorlati

szempontból is igen fontos – hiányosságát. A VaR szerint ugyanis azt gondolnánk, hogy a két

portfolió kockázata megegyezik, ugyanakkor a VaR-nál nagyobb veszteségek várható értéke

lényegesen különbözik. Ez utóbbi viszont azt sugallja, hogy a kockázati szintek ilyen

esetekben igencsak eltérnek egymástól.

Normális eloszláson alapuló modellek esetében igen egyszerően belátható az alábbi

összefüggés:



79

7.16.
 +

−
=−

σ
m

VaR

VaRCVaR

VaR

VaRCVaR

SN

SNSN iv,

ahol m ésσ a normális eloszlás paramétereit, míg az SN a sztenderd normális

eloszláshoz tartozó értékeket jelöli. A fenti kifejezés értéke 99%-os megbízhatósági szint

esetében (ε=1%) az alábbi módon közelíthetı:

7.17.
VaR

VaRCVaR− ≈ 0,146 - 0,063 *
σ
m v.

Amennyiben a várható értéket nullának tekintjük (ami napi hozamok esetében

általában szokásos), gyakorlatilag a standard normális eloszlásnál bemutatott eredményt

adódik, hiszen a CVaR csupán 15%-kal magasabb. Ebbıl azt a következtetést vonhatjuk le,

hogy normális eloszlás esetében az extrém veszteségek nem hordoznak túl nagy kockázatot.

Ha az eloszlás vastag szélő, a növekményt az eloszlásszélα paramétere határozza meg. Minél

vastagabb az eloszlásszél (minél kisebb azα), annál kockázatosabb a portfolió, és annál

nagyobb a CVaR és VaR értékek relatív távolsága. Amennyiben tehát a hozameloszlás vastag

szélő, a VaR számítás nem eléggé informatív a kockázatról, hiszen a nagy veszteségek

gyakoriságán túl azok nagysága is fontos.

7.5. Piacok megítélése különbözı kockázati mértékekkel és statisztikai

módszerekkel

A pénzügyi folyamatok különbözı típusú modelljeivel, illetve kockázati

mértékekeivel felvértezve kézenfekvınek tőnik annak vizsgálata, hogy a különbözı piacok

kockázati megítélését az elemzés alapfeltevései hogyan befolyásolják. Ebben a fejezetben a

magyar, a közép-európai, és az amerikai piacot jellemzı egy-egy részvényindex kockázati

szintjét hasonlítom össze piaci idısorok alapján. Korábban a QQ grafikonok segítségével is

alátámasztásra került, hogy az S&P500 és a BUX indexek eloszlásai vastag szélőek (7.1.1.

fejezet). A CESI-re elvégzett statisztikai számítások is hasonló eredményre vezettek. Ebbıl

kifolyólag tehát megállapítható, hogy az elemzéshez felhasznált részvényindexek esetében a

varianca-kovarianca módszeren alapuló számítások várhatóan nem kellıen pontosak, mivel a

VaR elemzés szempontjából kritikus tartományban – az eloszlás végeinél – az empirikus

eloszlás lényegesen eltér a normális eloszlástól és ez sztochasztikus volatilitás mellett is

igaznak bizonyult. Azt is fontos megjegyezni, hogy ebbıl az eltérésbıl adódóan a VaR-nál

nagyobb veszteségek várható értékének a VaR-tól való eltérése igen jelentıs lehet. Ilyen
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esetekben – a korábbiak alapján – a VaR nem ad elég információt a kockázati szintrıl, hiszen

az csupán az extrém veszteségek gyakoriságát és a veszteségek várható felsı korlátját adja

meg a választott megbízhatósági szint mellett. Mint láttuk, normális eloszlás esetében ez nem

jelent problémát, hiszen az extrém veszteségek a VaR környékén koncentrálódnak. Vastag

szélő eloszlások esetében viszont a VaR értékénél nagyobb veszteségek várható értéke

lényegesen meghaladhatja a VaR-t, ezért az extrém veszteségek hordozta kockázat mérésére

kiválóan alkalmas CVaR-t is érdemes megvizsgálni.
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4. ábra: a BUX index hozameloszlásának becslése variancia-kovarianca (VK) és Hill módszerrel. A

karikák a historikus adatok alapján számolt eloszlást mutatják.34

Az eloszlásvég parametrikus becslése alapján a 7.1.3. fejezetben bemutatott módszer

segítségével meghatározott elméleti eloszlások a 4. ábrán láthatóak. A grafikon szerint az

extrém értékek alapján történt számítás segítségével az eloszlás széle is igen pontosan

becsülhetı, ami természetesen a kockázati elemzések szempontjából igen fontos. Ezen

túlmenıen a VaR-nál nagyobb veszteségek eloszlása azt mutatja, hogy a széleken a

veszteségeloszlások karakterisztikája is lényegesen eltérı a két index esetében. Ez az

eredmény viszont merıben eltér a normális eloszlás esetére vonatkozó következtetésektıl,

hiszen ilyenkor a VaR-on túli veszteségek a VaR környékére koncentrálódnak, sıt láttuk,

hogy a szórás növekedésével a CVaR és VaR relatív távolsága is egyre kisebbnek adódik. A

34 Az összevetés során az iparágban oly népszerő, a hozameloszlásokat lokálisan normális eloszlásúnak
feltételezı variancia-kovariancia módszer, valamint az extrém mozgások pontosabb leírását lehetıvé tevı, a
becslében – más EVT módszertanokkal ellentétben – szubjektív tényezıt nem alkalmazó Hill módszer került
felhasználásra.
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Hill módszernél viszont azt tapasztaljuk, hogy a BUX esetében egyrészt nagyobb a VaR,

viszont a VaR-on túli veszteségek eloszlása is lényegesen elnyúltabb. Ezért valószínő, hogy a

VaR nem elégséges a két index kockázatának jellemzésére, hiszen a veszteség várható felsı

korlátjának különbözıségén túlmenıen az extrém veszteségek nagysága is lényegesen eltér.

S&P500 BUX CESI
VaR CVaR (CVaR-VaR)

VaR
VaR CVaR (CVaR-VaR)

VaR
VaR CVaR (CVaR-VaR)

VaR
1 nap
VK 2,56% 2,94% 0,15 2,93% 3,37% 0,15 3,17% 3,63% 0,15
Hill 3,01% 4,1% 0,36 6,3% 14% 1,22 4,24% 7,18% 0,69
(Hill/VK) 1,18 1,39 2,15 4,15 1,34 1,98

10 nap
VK 7,83% 9,03% 0,15 8,57% 9,97% 0,16 9,98% 11,44% 0,15
Hill 5,54% 7,54% 0,36 22,35% 49,67% 1,22 10,89% 18,46% 0,69
(Hill/VK) 0,71 0,83 2,61 4,98 1,09 1,61

1. táblázat: az S&P500, BUX és CESI részvényindexekre számított VaR és CVaR értékek variancia-

kovariancia (VK) és Hill módszerrel.Hill módszer esetében a CVaR értékek között jóval nagyobb különbség

figyelhetı meg. (A részeredmények részletes ismertetése a végjegyzetben található.vi)35

Az 1. táblázat tartalmazza a variancia-kovariancia módszer és az extrém értékeken

alapuló számítás (Hill módszer) segítségével meghatározott VaR és CVaR értékeket. A

számításokat napi, és a kereskedési könyvben elıírt, 10 napos tartási periódusra vonatkozóan

végeztem el. A variancia-kovariancia módszerrel számolt VaR alapján az S&P500 adódott a

legkisebb, míg a CESI a legnagyobb kockázatúnak. A CVaR számítás szerint minden esetben

a VaR-nál kb. 15%-kal nagyobb érték adódott, így az extrém értékek várható értékére

vonatkozóan nincs lényeges eltérés az indexek között. Továbbá, a normális eloszlásra

vonatkozó várakozásnak megfelelıen a VaR-nál nagyobb kockázatok mindhárom index

esetében a VaR környékére koncentrálódnak. Ez teljesen összhangban van azzal a korábbi

következtetésünkkel, hogy a CVaR számításnak nincs jelentısége a variancia-kovariancia

módszer esetében. Noha a variancia-kovariancia módszerrel számított VaR értékek eltérıek, a

35 A statisztikai számításokat az 1995. 06. 30-tól 2002. 02. 07-ig terjedı idıszakra végeztem. A variancia-
kovariancia VaR számításához a volatilitás meghatározása az exponenciálisan súlyozott mozgó átlagszámítás
segítségével történt (λ=0,94) és a 2002.02.07-én becsült érték került felhasználásra. A Hill módszernél a
küszöbindex becslése bootstraping eljárással MS Excel-ben (Visual Basic felhasználásával) valósítottam meg.
Az elemzés során a kereskedési könyvi tıkekövetelmény meghatározása során elıírt 10 napos és emellett a
bankszektorban igen elterjedt 1 napos idıhorizonton is elvégeztem az összehasonlítást. A 10 napos értékeket az
eloszlásokra jellemzı skálatörvények alapján a napi adatokból számítottam (napi árfolyammozgások esetében az
autokorreláció általában már elhanyagolható - 0. fejezet). Hosszabb idıhorizont választása esetében ugyan a
kapott értékek skálázása elkerülhetı, mivel az árfolyammozgások eloszlása közvetlenül modellezhetı. A
rendelkezésre álló adatminta nagysága ilyenkor viszont csökken (10 napos idıhorizont esetében tizedére), hiszen
autokorrelálatlan mintához egymást követı, nem átfedı árfolyamváltozásokat szükséges felhasználni.



82

VaR-t meghaladó veszteségek nagy valószínőséggel a VaR-hoz közeli értéknek adódnak. Ez

teljesen eltérı attól a következtetéstıl, ami a Hill módszer esetében adódott. Azon túlmenıen

ugyanis, hogy a két VaR jelentısen eltér egymástól, a BUX index esetében a VaR-t

meghaladó veszteségek mértéke jóval nagyobb. Az 1. táblázat a Hill módszer használatával

kapott VaR és CVaR értékeket is tartalmazza. A VaR számítás szerint az S&P500 index

kockázata a legkisebb, míg a BUX indexé a legnagyobb. A CVaR értékek az S&P500

esetében a legkisebbek, míg a BUX indexre a legnagyobbak, ami megegyezik a VaR

használatával felállított sorrenddel. A CVaR értékek VaR-hoz viszonyított növekménye

viszont lényegesen eltérı a három index esetében. Az S&P500 esetében ugyanis 36%-kal

nagyobb a CVaR, míg a BUX esetében 122%-kal. Érdemes megjegyezni, hogy ezek az

értékek lényegesen nagyobbak, mint a variancia-kovariancia módszer esetében kapott 15%.

Ezekbıl a számításokból tehát arra a következtetésre juthatunk, hogy nem csupán a 99%-os

biztonságú veszteséglimit növekedett, hanem a VaR-on túli veszteségek is lényegesen

nagyobbak a BUX indexre az extrém értékeken alapuló számítás alapján. Ez a fejlemény

pedig azt sugallja, hogy az egyes piacok kockázati megítélése lényegesen eltér a különbözı

kockázati mutatók esetében.

BUX – S&P500 CESI – S&P500
VaRBUX

VaRS&P500

CVaRBUX

CVaRS&P500

VaRCESI

VaRS&P500

CVaRCESI

CVaRS&P500

1 nap
VK 1,04

(0,59;1,59)
1,05

(0,59;1,59)
1,18

(0,82;1,88)
1,17

(0,82;1,88)
Hill 2,09 3,42 1,41 1,75
10 nap
VK 1

(0,53;1,54)
1,01

(0,54;1,56)
1,22

(0,84;1,97)
1,21

(0,84;1,96)
Hill 4,03 6,59 1,97 2,45

2. táblázat: az S&P500, BUX és CESI részvényindexekre számított VaR és CVaR értékek összehasonlítása

variancia-kovariancia (VK) és Hill módszer esetén36

A 2. táblázatban két-két index VaR és CVaR értékeit, azaz kockázati szintjeit

hasonlítom össze különbözı statisztikai módszerek esetében. A variancia-kovariancia

módszer alapján a VaR értékek összevetésével a BUX index átlagosan 4%-kal magasabb

kockázatúnak adódott napi hozamok tekintetében, mint az S&P500. Látható, hogy a VaR és

CVaR mérıszámokkal történt összevetés között nincsen lényeges eltérés. A különbség sokkal

36 Az összefüggések hosszabb idıtávon történı megfigyelése érdekében a VK esetében az elemzés készítésekor a
legfrissebb, az azt megelızı 1 éves idıszakra számított arányoknak az átlaga került feltüntetésre. (Zárójelben a
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nagyobb a Hill módszer esetében, hiszen a BUX VaR-ja közel kétszer nagyobbnak adódott az

S&P500-hoz képest. A korábbiakkal összhangban tehát a normális eloszláson alapuló

eredmény lényegesen torzít a vastag szélő eloszlás illesztéseként kapott eredménnyel

összehasonlításban. A CVaR arányokban is a várakozásoknak megfelelıen lényeges eltérés

van a két különbözı módszerrel számított értékek között. Napi hozamok esetében ugyanis a

BUX CVaR-ja Hill módszerrel közel 3,5-ször nagyobb, mint az S&P500 esetében. A

variancia-kovariancia és a Hill módszerek közötti különbség a VaR és CVaR arányokban 10

napos hozam esetében még nagyobbnak adódik. Ezek az eredmények egyrészt megerısítik azt

a korábbi következtetést, mely szerint a hozameloszlások normalitásának feltételezése

pontatlan közelítése a tényleges eloszlásnak. Másrészt ugyanakkor rávilágítanak a VaR

számítás egy nagyon fontos hiányosságára is. A szélsıséges veszteségek gyakorisága alapján,

a VaR értékekbıl ugyanis arra következtethetünk, hogy a BUX kockázata közel kétszer

akkora, mint az S&P500 esetében. Az extrém, VaR-nál nagyobb veszteségek nagysága

(CVaR) viszont azt mutatja, hogy ennél a két index kockázata sokkal jobban eltér. A Hill

módszerrel kapott CVaR és VaR arányainak összehasonlítása alapján ugyanis a CVaR szerint

a BUX kockázata napi hozam esetében az S&P500-hoz képest közel 60%-kal nagyobb, mint a

VaR esetében. A CVaR által kimutatott többletkockázat 10 napos hozam esetében is kb. 60%-

kal nagyobb a VaR-hoz képest, ami egyébként logikusan következik a 6.1. fejezetben a Hill

módszer esetében a CVaR számítására bemutatott képletbıl.

A CESI esetében is hasonló eredményre jutottam, habár itt a két módszer és a két

mérıszám között is lényegesen kisebb eltérés adódik. A variancia-kovariancia módszer

eredményétıl eltérıen a CESI és az S&P500 VaR és CVaR arányai napi hozam esetében

ugyanis átlagosan csak 19%, illetve 50%-kal nagyobbak a Hill módszer esetében. A CVaR

számítás alapján a CESI és az S&P500 napi hozamának kockázati különbsége nagyobb, mint

a VaR esetében, azonban ez mindössze 24%-os eltérést jelent a Hill módszer alkalmazásával.

Ebben a fejezetben bemutatott elemzésem alapján rámutattam a VaR számítás egy

nagyon fontos hiányosságára a magyar, a közép-európai és az amerikai részvénypiacok

vonatkozásában. Az extrém, VaR-nál nagyobb veszteségek nagysága (CVaR) ugyanis azt

mutatja, hogy a részvényindexek kockázati szintje sokkal jobban eltér, mint amire a VaR

esetében következtethetünk. Ebbıl adódóan pedig azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a

BUX és a CESI vonatkozásában az extrém események lényeges többletkockázatot hordoznak,

minimum és maximum értékek találhatóak.) A részeredmények részletes ismertetése a végjegyzetben található
(vi).



84

melynek leírására a kockázati különbségek lényeges alulbecslésébıl adódóan a VaR számítás

nem kielégítı. A kereskedési könyv belsı modellre vonatkozó elıírásai ugyanakkor pontosan

a VaR számításon alapulnak, melynek igen súlyos hiányosságait sikerült empirikus úton

rámutatnom.

Alátámasztható tehát, hogya veszteségeloszlás vastag széle miatt a magyar és a közép

európai piac esetében a VaR alkalmazása nem elégséges a kockázati szint pontos

meghatározásához.

1. Tézis: A kereskedési könyv jogszabályi tıkekövetelményének meghatározásához

választható belsı modellek esetében a VaR-t kell használni a kockázati szint

számszerősítésére. Az eloszlás szélét jellemzı αααα paraméterek különbözısége esetén

azonban a VaR értékek nem összehasonlíthatóak, ezért a magyar és a közép európai

piacokat képviselı BUX és CESI részvényindexek esetében a VaR nem megfelelı a

kockázati szintek jellemzésére. Ebbıl kifolyólag a jogszabályi tıkekövetelmény

meghatározása korrekcióra szorul.
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8. Statisztikai becslések hiányos idısorok esetében

A korábbi fejezetekben bemutatott, kockázati szintet mérı statisztikai módszerekkel

kapcsolatosan megállapításra került, hogy a matematikai modellezés leegyszerősítı

jellegébıl, a modellhibákból adódóan a végeredményt fenntartással szükséges kezelni. Ilyen

jellegő óvatosság nyilvánul meg a szabályozó által bevezetett korrekciós tényezıben is,

melyet alkalmazni szükséges a tıkekövetelmény statisztikai módszerekkel történı

meghatározása során. Ezen túlmenıen a statisztikai számításhoz felhasznált múltbeli

idısorokat tartalmazó adatbázisokban is lehetnek különbözı jellegő hibák, illetve

hiányosságok, melyek szintén torzított becslést eredményezhetnek. A statisztikai számítások

szempontjából általában lényeges probléma, hogy a historikus adatsorok hiányosak lehetnek,

ami többféle okra vezethetı vissza. Technikai problémákon túlmenıen ugyanis a különbözı

pénzügyi piacok eltérı nyitva tartása miatt is hiányozhatnak adatok. Ebben a részben

igyekszem bemutatni a hiányzó adatok képviselte problémakört, hiszen ilyen esetekben

kérdéses, hogyan lehet a rendelkezésre álló adatok mellett minél hatékonyabb becslést adni.

Ismertetetésre kerül továbbá néhány elterjedtebb statisztikai módszer az ilyen jellegő

adathiányok pótlására. Az Expectation-Maximization (EM) módszer egy igen fejlett iteratív

statisztikai modell a hiányzó adatok becslésére, melyet a szakirodalomban elıszeretettel

ajánlanak pénzügyi idısorok esetében is (J.P. Morgan (1996), Morgan(2002)). Stacionárius

normális eloszlás esetében ez a modell viszonylag könnyen megvalósítható, szeretnék

azonban rámutatni, hogy ez a megszorítás számos problémát is felvet, majd végül ismertetem

ajánlásaimat ezek kiküszöbölésére. Ez a fejezet a korábbi részekhez képest sokkal technikaibb

jellegőnek ígérkezik a hiányos adatsorok elemzésének igen összetett jellegébıl adódóan.

8.1. Adathiány típusok

Ideális esetben olyan idısorok használhatóak, melyek minden esetben (T idıpont) az

összes termékre (N) vonatkozóan tartalmaznak adatot. Az ilyen mintákat egy T*N-es

mátrixban (Xi,j) lehet megjeleníteni, melynek T db sora az N különbözı termék azonos

idıponthoz tartozó értékeit tartalmazza. Hiányos idısorok esetén érdemes egy Ri,j (response)

mátrixot is definiálni, mely i-ik sorának j-ik eleme 0, amennyiben Xi,j hiányzik, ellenkezı

esetben pedig 1 (Little és Rubin (2002)). Az adathiány mechanizmusa – a hiánypótlás

szempontjából - a válaszmátrix elemeinek feltételes valószínőségével írható le. Ez az érték

annak a valószínőségét adja meg, hogy bizonyos idıpontban adott termékre vonatkozóan

létezik-e adat a konkrét idısor esetében. ( P(Rij =1 | X ) = P(Rij =1 | Xobs,Xmis ), ahol Xobsa
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megfigyelt adatokat, míg Xmis a hiányzókat jelöli). A feltételes valószínőség viselkedésétıl

függıen különbözı adathiány-típusok definiálhatóak. Amennyiben az adathiány

valószínősége minden Xi,j-re ugyanaz, illetve csupán a megfigyelt értékektıl függ, teljesen

véletlen, illetve véletlen hiányról van szó. Hiányzó értékektıl is függı valószínőségek

esetében a hiányzás nem véletlen. Ez utóbbi folyamat statisztikai elemzése a hiányzásra

vonatkozó újabb feltevéseket igényel, amit elméletileg további adatgyőjtéssel szükséges

ellenırizni. A továbbiakban olyan folyamatokról lesz szó, melyek esetében a hiányzás

legalább véletlen. Ez a feltétel teljesen ésszerőnek tőnik, hiszen az adatok rendelkezésre

állását (hiányzását) alapvetıen a piacok nyitvatartási rendje határozza meg. (Kivételt esetleg

olyan termékek jelenthetnének, melyek kereskedhetıségét befolyásolja az adott napi

árfolyamváltozás, amint azt a részvénypiaci szabályok általában elıírják.) Ez a feltevés azért

is fontos, mert az adathiányzásra vonatkozó ellenırzés megvalósítása pénzügyi idısorok

esetében nem igazán lehetséges.

8.2. Módszertanok hiányos adatok imputálására

Ebben a fejezetben röviden ismertetésre kerül néhány módszer a hiányzó adatok

problémájának kezelésre (Little és Rubin (2002)). Az elsı kettı módszer viszonylag

egyszerőbb, míg az utolsó kettı igen szofisztikált útja az adat imputációnak.

1. A legegyszerőbb változat (teljes esetek módszere) szerint azok a megfigyelések,

melyek esetében legalább egy érték hiányzik, egyszerően elhagyhatóak a statisztikai mintából.

Ez a megközelítés egyszerő ugyan, de nem tesz lehetıvé hatékony becslést, hiszen kisebb

adathalmaz kerül felhasználásra. Mivel eltérı termékekre vonatkozóan különbözı

idıpontokban hiányozhatnak értékek, ezért jelentıs lehet az elhagyott esetek száma. Ezt a

problémát tovább fokozza, hogy a napi hozam például két egymást követı kereskedési nap

záróárfolyamából számolódik. Így egyetlen árfolyamadat azt eredményezheti, hogy két napra

vonatkozóan hiányzik hozamérték. Ezen kívül a becslés torzító is lehet, amennyiben a teljes

esetek lényegesen eltérnek a hiányosoktól.

2. A rendelkezésre álló esetek módszere szerint minden olyan eset felhasználható, ami

rendelkezésre áll az adott elemzéshez. Akkor például, ha két termék (X1, X2) közül az elsıre

kevesebb adat van, mint a másodikra, a két termékre az átlaghozam, illetve a hozamok szórása

az összes rendelkezésre álló adatból számítható. A 2. esetében tehát mindkét mennyiség

becsléséhez több adat használható. A két termék közötti kovariancia számításához

rendelkezésre álló adatokat viszont a kevesebb adattal rendelkezı termék korlátozza. A
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módszer hátránya az, hogy különbözı mennyiségek becsléséhez eltérı nagyságú minta kerül

felhasználásra, valamint a tapasztalatok szerint ez a módszer nem jelent lényeges javulást az

elızı módszerhez képest.

3. A kitöltéses módszerek alkalmazása során a hiányzó adatokat helyettesíteni

szükséges különbözı technikák segítségével. Az így kiegészített idısorok már úgy

használhatóak fel a további elemzésekhez, mintha a behelyettesítések tényleges megfigyelt

értékek lennének. A hiányzó adatok becslésére többféle módszer létezik. Egyszerő megoldást

jelent a hiányzó értékek adott termékre számított átlaghozamával történı helyettesítése. Ez a

módszer egyszerősége mellett számos hátránnyal jár, hiszen csökkenti az adott termék

varianciájának becslését. A különbözı termékek közötti korrelációt is csökkenti a módszer,

hiszen a behelyettesített értékek definíció szerint függetlenek a többi változótól. Ez a

megoldás általában rosszabb becslést ad az eloszlásra, mint a teljes esetek módszere.

Bonyolultabb módszerek alkalmazása során regressziós modell segítségével becsülhetı a

hiányzó adatok. Ez a megoldás lényegesen fejlettebb, mint a korábban bemutatott, hiszen a

becslés – a többváltozós regresszióból adódóan – a változók közötti korreláció, illetve az

adathiány idıpontjához tartozó ismert hozamértékek alapján történik. Ugyanakkor azzal, hogy

a becsült adatok a továbbiakban ugyanúgy kerülnek felhasználásra, mintha ténylegesen

megfigyelt értékek lettek volna, a minta varianciájának alulbecslése történik. Még

komplexebb módszerekkel elvileg lehetséges ezen variancia-növekedés modellezése is, ami

ugyebár abból adódik, hogy a hiányzó értékek nem ismertek, hanem helyettesítettek.

4. Becsléses módszerek esetében egy iteratív eljárás segítségével közelíthetıek az

eloszlás paraméterei, illetve a hiányzó értékek a legnagyobb valószínőség elvének

alkalmazásával. Az Expectatio Maximization (EM) módszer alkalmazás során elsı lépésben a

mintára vonatkozó likelihood (valószínőség) függvény várható értékének37 meghatározása

történik a valószínőségi változók eloszlásparamétereire vonatkozó kiindulási becslés esetében,

majd az így kapott valószínőség függvényt maximalizáló paraméterek kiszámítása

következik. Az új eloszlásfüggvény ismeretében újabb becslést adható a likelihood

függvényre, majd meghatározható az azt maximalizáló eloszlást. Ezt a folyamatot addig

szükséges folytatni, amíg az újabb iterációval bekövetkezı változás az eloszlás

paramétereiben nem szignifikánsvii.

37 Az átlagolásra intuitíve azért van szükség, mivel a mintavétel után (a posteriori) a likelihood függvény még
mindig tartalmaz olyan valószínőségi változót, melynek értéke nem került behelyettesítésre, hiszen a hiányzó
adatok nem ismertek.
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8.3. Az EM módszer normális eloszlás esetében

A gyakorlatban – a pénzügyi világban megszokott módon– hiányos pénzügyi

árfolyamadatsorok esetén a hozamra (illetve logaritmikus hozamra) általában normális

eloszlást tételeznek fel. Természetesen ez a megközelítés jelentısen torzít, amint az már

korábban bemutatásra került, ennek ellenére számos igen neves szakirodalom, köztük az

etalonnak tekintett RiskMetrics módszertan is ezt ajánlja. Ugyanakkor a normális eloszlás

számos kedvezı tulajdonságát ki lehet használni, ami lehetıvé teszi a hiányzó adatok pótlását,

illetve az eloszlás paramétereinek kényelmes meghatározását. A korábbiak alapján megadható

olyan összefüggés, ami az elemzéshez használt likelihood függvény alsó korlátjaként

viselkedik (Aldrich, Firth). A vizsgált eloszlás becsült paraméterei pedig ezen korlátot jelentı

összefüggés maximalizálásával kaphatóak meg, mellyel egy pontosabb függvény állítható elı.

Ezt az összefüggést ismételten maximalizálva egy újabb, pontosabb becslés kapható az

eloszlás paramétereire vonatkozóan. Ez tehát azt jelenti, hogy az eredeti likelihood függvény

helyett a hiányzó adatokat is tartalmazó sőrőségfüggvény várható értékét maximalizáló

eloszlásparaméterek meghatározása történik, azzal a feltevéssel, hogy a hiányzó értékek a

korábbi iteráció során meghatározott paramétereknek megfelelı eloszlást követik.

Normális eloszlás esetében a várható értékek (µ) és a kovariancia mátrix (Σ) a keresett

paraméterek, melyek becslései általában a likelihood függvény maximalizálásával kaphatóak

meg. Hiányos adatsorok esetében azonban nem határozható meg ilyen módon a becslés, mivel

a likelihood függvény hiányzó értékeket is tartalmaz. Az EM módszerrel viszont az általános

esetre vonatkozó becslés – valamilyen kiindulási paraméterérték melletti - várható értékébıl

meghatározható az eloszlásparaméterek pontosabb becslése, amit a kívánt pontosság eléréséig

lehet finomítani. A feladat tehát minden iterációs lépésben a várható értékre és szórásra kapott

becslıfüggvények várható értékeinek meghatározása. Stacionárius normális eloszlás és

független mintavételezés esetében az alábbi formulákkal becsülhetıek ezek a paraméterek:

8.1. ( )( ) jitj
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Elsı lépésben tehát elı kell állítani a fenti statisztikák kiindulási eloszlásbecslés (

( )kkk Σ=Θ ,µ ) melletti várható értékét.viii

Az így kapott kifejezésekben a rendelkezésre álló adatokon kívül a hiányzó értékek

valamint páronkénti szorzatuk feltételes várható értéke áll. Ezek a mennyiségek a normális

eloszlású valószínőségi változók feltételes eloszlására vonatkozó tétel segítségével könnyen



89

meghatározhatóak. Jelölje Xobs,t a t-ben megfigyelt adatokat, míg a hiányzókat Xmis,t.

Belátható, hogy Xmis,t feltételes eloszlása Xobs,t értékek esetében a lábjegyzetben található

módon adható meg :ix

A kovariancia definíciójának segítségével pedigx már könnyen meghatározhatóak a fentebbi

statisztikák várható értékei, melyek egy pontosabb becslést szolgáltatnak a vizsgált eloszlás

paramétereire:

8.2.
Kobsi

k
i X

Θ

+ = µµ ˆ:ˆ 1 ,
kobsji

k
ji X

Θ

+ Σ=Σ ,
1

,
ˆ:ˆ .

Mint az már korábban említetésre került, kiinduláskor a teljes esetek módszerével kapott

paraméter-becsléseket célszerő felhasználni, majd minden egyes iterációval javítható ez a

becslés a teljes adatsor figyelembe vételével.

8.4. Adat imputáció pénzügyi idısorok esetében

Ebben a fejezetben néhány igen fontos felvetésre világítok rá a hiányos pénzügyi

idısorok használatával kapcsolatosan (Soczo (2002d), Soczo (2003)). A hiányzó

árfolyamadatok hozamadatok eloszlása segítségével becsülhetıek, egyetlen árfolyamadat-

hiány azonban két hozamadat hiányzását indukálja. A hiányzó árfolyamadat kiszámításához

viszont elégséges egyetlen hozamadat becslése, hiszen abból rekonstruálható a hiányzó

árfolyamadat, amivel viszont meghatározható a másik hiányzó hozam. Javaslom viszont az

árfolyamadatoktól való elvonatkoztatást, hiszen a kockázati számításokhoz a hozamadatokat

és azok eloszlását használjuk. E megfontolás szerint tehát minden hiányzó hozamadatot

szükséges becsülni, az árfolyamadatok reprodukálásától pedig célszerő eltekinteni.

Érdemes az adatimputációval kapcsolatosan egy másik– jóval összetettebb –

kérdéskört is megvizsgálni. Az EM modell eddig ugyanis stacionárius normális eloszlás

esetében került bemutatásra. Statisztikai elemzések azonban – mint azt már korábban

ismertettem - rávilágítottak ezen feltevés hibás voltára. Sztochasztikus volatilitás modellek

segítségével (normális eloszlás megırzésével) ugyanis jóval pontosabban modellezhetıek az

árfolyamváltozások. Ilyen modellekre azonban az EM módszer gyakorlati alkalmazhatósága

nem tőnik triviális feladatnak az eloszlásparaméterek idıfüggése miatt.

Az adat imputálási módszertanok tanulmányozása során arra a következtetésre

jutottam, hogy a szakirodalomban – pénzügyi idısorok esetére ajánlott – módszertan

alkalmazása nem megfelelı. Ez alapvetıen abból adódik, hogy az árfolyamingadozás

volatilitása idıben nem állandó, ezáltal a hozameloszolás sem tekinthetı stacionáriusnak. Ez a
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tény viszont ellentmondásban van az Expectation - Maximization módszer szakirodalomban

bemutatott módon történı alkalmazásával, hiszen ott az elemzés stacionáris normális eloszlás

feltételezése mellett történik.

2. Tézis: A kerekedési könyv jogszabályi tıkekövetelményének meghatározására

választható variancia-kovariancia módszer esetében, hiányos, sztochasztikus volatilitású

pénzügyi idısorokra helytelenül, stacionárius normális eloszlás feltételezésével

alkalmazzák széles körben az Expectation-Maximization módszert.

Az expectation – maximization módszer alkalmazása tehát a szakirodalom által

ajánlott módon nem megfelelı pénzügyi idısorok esetében, tehát a 2. tézis alátámasztásra

került. Ebben a fejezetben javaslatot teszek az alkalmazás módosítására, melyben a

hozameloszlás lokális normalitása mellett, a volatilitás ingadozása esetén konzisztens becslés

adható hiányos adatsorok esetében. Ezen kívül célra vezetı lehet az Expectation –

Maximization módszer kidolgozása stacionárius vastag szélő eloszlások esetére.

Javaslom sztochasztikus volatilitású modellek esetében is az EM módszertan

alkalmazását, hiszen ilyenkor is lehetséges a hiányzó értékekre becslést adni a korábban

bemutatott technikával, a feltételes eloszlások tanulmányozásával. Adott napra vonatkozó

kovariancia mátrix meghatározásához ilyen esetekben is becsülhetıek a hiányzó

hozamadatok, illetve azok különbözı kombinációinak várható értékei. A kiindulási adatokból

meghatározható a várható érték és a kovariancia mátrix, ami most idıtıl függı (E-lépés).

Ezen értékek segítségével viszont egy pontosabb becslés adható az eloszlás paramétereire (M-

lépés). A különbséget ennél a módszernél az jelenti, hogy különbözı idıpontokra

vonatkozóan az eloszlás paraméterei eltérnek. Ezt a folyamatot igen jól lehet szemléltetni a

pénzügyi idısorokra vonatkozóan rendkívül elterjedt GARCH(1,1) modell esetében

(Emrechts (1997), Hull (1999), Mantegna és Stanley (2000)). Ilyenkor ugyanis a kovariancia

mátrix az alábbi módon becsülhetı:

8.3. ( ) ( ) ( ) ( )
1,11 −−− Σ++=Σ

tjitjtitij XXV δλβ , ahol:

Σij a portfoliót alkotó eszközök kovariancia mátrixa,

X i az i-ik eszköz logaritmikus hozamát (veszteségét) reprezentáló valószínőségi

változó,

β, V, λ, δ a modell paraméterei (skalár jellegő mennyiségek).

A hiányzó (Xi)t-re a fenti kifejezésben meghatározott számítások elvégzéshez szükséges

mennyiségek a normális eloszlás esetében ismertetett feltételes eloszlások paramétereinek 8.3.
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fejezetben bemutatott módon történı meghatározásával kaphatóak meg. Természetesen ezen

GARCH modell választásánál szerencsés helyzet áll elı, hiszen a feltételes eloszlás

paramétereibıl triviálisan adódnak a szükséges becslések. Fontos azonban rámutatni, hogy

elméletileg a változók együttes eloszlásának ismeretében a változók tetszıleges

kombinációjának, illetve transzformációinak várható értéke becsülhetı, ami azonban igen

összetett számítás lehet. Ez a feladat – amennyiben analitikus eredmény nem adható – Monte-

Carlo szimuláció segítségével is megoldható.

A pénzügyi folyamatok esetében stacionaritás feltételezésével a Lévi típusú eloszlások

is használhatóak, ezért ez az eloszlástípus egy másik út lehet a stacionárius normális eloszlás

feloldására. Noha a szakirodalomban eddig nem sikerült megfelelı támpontot találni Levi

eloszlás melletti adatpótlásra, esetleg a késıbbiekben érdemes lenne megvizsgálni annak a

lehetıségét, hogy ilyen eloszlástípusok esetében az EM módszer segítségével hogyan

becsülhetıek az eloszlás paraméterei, illetve a hiányzó értékek.
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9. A kereskedési könyvi szabályozás

Korábbi részekben már részletesen is ismertetésre került, hogy a pénzügyi

intézmények portfoliója, illetve pénzügyi tevékenységük igen komoly mértékő kockázatot

hordozhat magában, melynek jelentıs hatása lehet a gazdaság egészére is. Ebbıl kifolyólag a

törvényhozásnak is igen komoly érdeke tehát, hogy a kockázatvállalás mértéke szabályozásra

kerüljön, melynek szintje, illetve mértéke minden piaci szereplı számára megnyugtató kell

legyen. Az 5. fejezetben bemutatásra került, hogy – nemzetközi szinten – a 90-es években

igen komoly elırelépés történt a piaci kockázatokkal kapcsolatos szabályozás terén. A

rendkívül nagy mértékő veszteségekbıl okulva – az ilyen típusú bukásokat elkerülendı –

ugyanis elıbb a sztenderd módszer, majd a belsı modellekkel kapcsolatos szabályozás

született meg (244/2000 korm. rend., Basle Committee (1996)). Ezen módszerek esetében a

kereskedési könyvvel (tehát a spekulatív, rövidtávra létesített nyitott pozíciókkal) kapcsolatos

kockázatok számszerősítése, illetve a választott kockázati szintnek megfelelı minimális

biztonsági tıketartalék meghatározása a cél. A két megközelítés közötti különbséget az

jelenti, hogy a belsı modell esetében a bankok saját statisztikai elemzés alapján is

meghatározhatják a tıkekövetelményt. Ez a lehetıség abból a nagyon fontos felismerésbıl

származik, hogy sztenderd eszközökkel nem lehetséges a diverzifikáció jelenségének, illetve a

pénzügyi termékek, valamint piacok egyediségének figyelembe vétele. A 90-es évek derekára

számos bank igen fejlett kockázatmérı eszközöket dolgozott ki, ebbıl kifolyólag célszerőnek

tőnt ezen intézmények számára a saját modellek alapján történı kockázatmérés

engedélyezése. Természetesen a felügyeleti szervek igen komoly vizsgálatnak vetik alá az

engedélyezés elıtt az alkalmazott módszertant, illetve folyamatosan ellenırzik az eredmények

helyességét. Ezen a ponton célszerőnek tőnik a két módszer összehasonlítása a magyar piacra

vonatkozóan annak érdekében, hogy megállapítható legyen, tıketartalék szempontjából

melyik választás tőnik kedvezıbbnek. Azt várnánk ugyanis, hogy a sztenderd módszerrel

kapott eredmények lényegesen magasabbnak adódnak, mivel sztenderd eszközökkel nem

lehet pontosan kalibrált modellt alkotni. Ebbıl kifolyólag ilyen esetben konzervatív becslés

tőnne indokoltnak a kockázati szintre vonatkozóan. Belsı modellek esetében viszont a

statisztikai-matematikai elemzést lehetıvé tevı infrastruktúra kiépítése jelentette többlet

befektetési igény, valamint a pontosabb mérés jutalmazásaként alacsonyabb eredményt

jósolnánk elméleti megfontolások alapján. A következı részekben egy ilyen jellegő elemzést

ismertetek, illetve bemutatom az ebbıl adódó következtetéseimet.
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9.1. Sztenderd módszer

A sztenderd módszer kidolgozásával a szabályozó célja egy olyan elıírás

megteremtése volt, ami általánosan, különbözı fejlettségi szintő bankok számára is

viszonylag kis erıfeszítés árán implementálható. Ebbıl kifolyólag el kellett tekinteni a

komplex matematikai eszközök használatától, és olyan sarokszámokat kellett megadni a

különbözı kockázattípusok jellemzésére, melyek kellıen konzervatívak, ugyanakkor az

üzletelést sem lehetetlenítik el esetleges túl magas tıkekövetelmény meghatározása miatt. Ez

a triviálisnak tőnı feladat nem is olyan könnyő, hiszen a kockázatokkal kapcsolatosan számos

olyan jelenség van, ami megnehezíti a sztenderdizált megközelítést. Ezen a ponton csak utalni

szeretnék a korábban már részletesen tárgyalt diverzifikáció jelenségre, illetve a pénzügyi

termékek egyedi jellegére.

A szabályozó hatóság természetesen kénytelen a korábban taglalt ellentmondások

jelentette akadályok ellenére is rendeleteket alkotni, hiszen kevésbé szofisztikált

pénzintézetek számára is szükséges elıírásokat megfogalmazni a pénzügyi biztonság

megteremtése, illetve a merészebb ügymenetbıl adódó esetleges átmeneti (legalábbis a

bankcsıdig tartó) versenyelıny megszüntetése érdekében. Ebbıl kifolyólag a kereskedési

könyvre vonatkozó szabályozásban sztenderd mutatók segítségével is történhet a kamat és

árfolyamkockázatnak, mint piaci kockázatoknak megfelelı tıkekövetelmény meghatározása.

Ezek a kockázattípusok általános (a piac egészére jellemzı) és egyedi kockázatokra

bonthatóak. Az általános kamat és árfolyamkockázat meghatározása belsı modellekkel is

elvégezhetı, melynek részletesebb bemutatása a következı fejezetben olvasható. A sztenderd

módszerre vonatkozó pontos leírás megtalálható a hivatkozott rendeletben, néhány mondatban

azért érdemes ezeket összefoglalni. Részvények esetében általánosságban az mondható, hogy

a részvénypozíciónak megfelelıen a kockázati súly egységesen 8%-ban kerül meghatározásra.

Kötvények esetében az egyedi kockázatokra a lejáratig hátralevı idıtıl és a kötvény

minıségétıl függıen definiálódik a kockázati súly.

Származtatott ügyletek esetében a hagyományos megközelítésnek megfelelıen az

eredeti pozíciót alapügyletekre kell bontani. Ez általános esetben arbitrázsmentesség

feltételezése mellett az eredeti pozíció alapügyletekbıl történı szintetizálása segítségével

kapható meg (Hull (1999), Jorion (1999), Száz (1999), Jarrow és Turnbull (1996)). Egy long

forward (határidıs vételi) ügylet például úgy állítható elı alapügyletek segítségével, hogy a

határidıs ügyletnek megfelelı mennyiségő részvény vásárlása történik a vételárnak megfelelı

mennyiségő kölcsönbıl. Ebbıl kifolyólag a határidıs ügylet lejártakor lesz egy
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részvénypozíció, és a kölcsönnek megfelelı fizetési kötelezettség (a vételár+hitelkamat).

Belátható, hogy csak abban az esetben nincs lehetıség kockázatmentes profit realizálására, ha

a forward ár egyenlı a kölcsönbıl származó fizetési kötelezettséggel. Ellenkezı esetben

ugyanis, ha a forward ár ennél magasabb (alacsonyabb) érdemes(1) a prompt piacon

részvényt vásárolni (eladni) a vételárnak megfelelı kölcsönt felvenni (betétet elhelyezni),

valamint a(2) forward piacon részvényt eladni (vásárolni), és a forward ügylet lejártakor a

részvényt határidıs áron eladni (vásárolni), a vételárból a kölcsönt visszafizetni, (a részvényt

a betétbıl megvásárolni). Ebben az esetben az eladási ár, valamint a kölcsön és kamatai (a

betét és kamatai, valamint a vásárlási ár) különbözetét lehet nyereségként realizálni. A

határidıs eladási ár ugyanis magasabb volt, mint a felvett kölcsön és kamatai (illetve a

határidıs vételi ár alacsonyabb, mint az elhelyezett betét és kamatai). Ilyen esetekben tehát a

spot piacon nı a részvény iránti kereslet és ebbıl kifolyólag az árfolyama, a határidıs piacon

pedig a kínálata, ezért a határidıs ár csökken (a másik esetben értelemszerően fordított

irányúak a hatások). Ezek a folyamatok tehát az azonnali és a határidıs árfolyamok között

korábban megfogalmazott összefüggés teljesülésének irányába mutatnak, persze ez csak a

tranzakciós költségeknek megfelelı hibaszintig, illetve a piacok likviditásának erejéig teljesül.

9.2. Belsı modell

A kereskedési könyvi piaci kockázatok sztenderd módszer szerinti

tıkekövetelményének meghatározását követıen a Bázeli Bizottság is felismerte statisztikai

alapú kockázatkezelı rendszerek alkalmazásának fontosságát. Piaci adatok ugyanis a fejlett

országokban viszonylag könnyen hozzáférhetıek, melyek számossága is általában megfelelı

az elemzésekhez. Mivel a 90-es évek közepére számos fejlett piaci kockázatkezelı módszer

kifejlesztetésre került, ezért célszerőnek tőnt ezek alkalmazását is lehetıvé tenni. Ezek az

eszközök ugyanis jóval pontosabban tudják a kockázatokat számszerősíteni, mint a sztenderd

módszer. A törvényhozás alapvetı szkepticizmusát a matematikai statisztikai módszerekre

vonatkozóan nem volt könnyő áttörni, ami a matematikai modellek eredményének

konzervatív használatában is megnyilvánul. Ezt a körülményt már számos bírálat érte

túlságosan szigorú volta miatt, melyet majd részletesen is megvizsgálok – többek között – a

magyar piacra vonatkozóan.

A belsı modell koncepciójának megfelelıen az alábbi feltételek alapján számított

kockáztatott érték használható fel a tıkekövetelmény meghatározására:

- a tartási periódus 10 nap,
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- megbízhatósági szint 99%,

- a statisztika alapjául szolgáló adatbázisnak legalább 1 év hosszúságúnak kell

lennie,

- a matematikai modellt negyedévente felül kell vizsgálni.

A piaci kockázati tıkekövetelmény meghatározása során 10 napos tartási periódust

szükséges alapul venni, az eszközök likvidációjához szélsıséges szükséges idıtartamot is

figyelembe véve. Ezen kívül a jogszabály értelmében látszólag igen magas, 99%-os

biztonsági szintet határoz meg. Érdemes azonban rámutatni, hogy az alkalmazott

megbízhatósági szint alapján olyan eseményt vizsgálunk (illetve kerülhetünk el), amely

legalább 25-ször történik meg egy évtizedben. A jogszabályoktól ellenben azt várnánk, hogy

egy évtized alatt legfeljebb egyszeri elıfordulásra törekednek. Ebbıl tehát az következik,

hogy az alkalmazott valószínőségi szint és az elkerülni kívánt események nem igazán vannak

összhangban.

A szabályozó óvatosságát jól jelzi, hogy az ilyen módon kalkulált kockáztatott értéket

még meg kell szorozni legkedvezıbb esetben 3-mal38, hogy a tényleges tıkekövetelmény

mértéke megállapításra kerüljön.

9.2.1. Alkalmazható módszerek

A rendeletben – a korábban is ismertetett – variancia-kovariancia, Monte-Carlo

szimuláció és a historikus elemzésnek megfelelı módszertanok kerültek engedélyezésre.

Mindhárom típus esetében relatív hozamok (az adott kereskedési napi, illetve az azt megelızı

árfolyamok relatív változása) logaritmusának39 modellezése történik. A historikus módszer

esetében a vizsgált portfolió múltbeli kiértékelése történik, és az ilyen módon meghatározott

hozam idısor empirikus eloszlása alapján számítható a VaR érték. Ez a módszer igen

közkedvelt, hiszen az eloszlásra vonatkozó minden korlátozó feltételezés nélküli becslés

adható. Ez a körülmény – mint az már korábban részletesebben is bemutatásra került –

különösen az eloszlás szélének tanulmányozása szempontjából lényeges. Ami hátrány ennél a

módszernél, hogy stacionárius eloszlást feltételez, amellyel viszont nem lehetséges a

38 A korrekciós tényezı mértéke függ a modell jóságától, és maximálisan 4-et vehet fel.
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r , hiszen ez esetben Pt alulról korlátos. Részvények, devizák

esetében a piaci árfolyam, míg kamatozó termékek esetében a különbözı lejáratokhoz tartozó diszkonttényezı
használatos.
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volatilitás klaszterezettségének modellezése, ahogyan az a 7.3. fejezetben is már említésre

került.

Az elıbbi szakaszokban számos olyan statisztikai módszer bemutatásra került

elınyeivel és hátrányaival, melyek segítségével mérhetı a kockázati szint. A bemutatott

szempontok alapján és a korlátok ismeretében, a pénzintézet feladata szofisztikáltságától és

preferenciájától függıen a módszertan kiválasztása, hiszen a rendelet értelmében bármely

használható a három közül.

9.2.2. Pénzügyi termékek kezelési módja

Részvények, devizák esetében közvetlenül a múltbeli árfolyamadatok segítségével

lehetséges a hozameloszlás vizsgálata, hiszen ilyen jellegő pozíciók esetében a hozam a piaci

árban bekövetkezı relatív változás.

Kötvények esetében jóval bonyolultabb az elemzés, hiszen ezek általában több

idıponthoz tartozó kifizetéseket jelentenek. Ebbıl adódóan egy kötvényben több elemi

termék is ötvözıdik. Másik probléma, hogy ezen elemek jellege folyamatosan – a futamidı

rövidülésével – változik, ezért a kötvénypozíciók elemzése igen összetett feladat. Alapvetı

feladat a kötvénytípusokhoz tartozó hozamgörbe használata, amely különbözı idıpontokra

vonatkozóan adja meg a piaci adatok alapján adódó hozamot. E pontok közül azonban a

kereskedett kötvények csupán néhány lejárathoz tartozót tartalmaznak. Az elemzés

szempontjából az is nehézséget jelent, hogy egy kötvényhez több hozamgörbe pont is tartozik,

ugyanakkor a kereskedési adatokból csupán egy piaci ár adódik. Ez a probléma a hozamgörbe

modellezésével orvosolható (Anderson at al. (1997), Makara). A legelterjedtebb módszer

köbös spline-okkal történı interpoláció, amikor a hozamgörbe különbözı szakaszaira

harmadfokú polinomok illesztése történik (Bronstein (1987)). A görbének kellıen simának

kell lennie, ezért a polinomok találkozási pontjánál az elsı, illetve második deriváltaknak is

meg kell egyezniük40. A spline interpoláció segítségével tehát lehetséges a kötvények piaci

adataiból a különbözı pénzáramokhoz tartozó hozamokon keresztül a hozamgörbe

meghatározása. Az alábbi ábra magyar állampapírokra számított hozamgörbét mutat. A görbe

alakjában a jövıbeli inflációs várakozásokon túlmenıen a különbözı lejáratokhoz tartozó

elvárt reálhozam is tükrözıdik, mely hatások együttesen ezt a jellegzetes, hosszabb idıtávokra

történı nominális csökkenést adják.41

40 Ezen kitétel alapján tehát a simaságot biztosítandó a görbe deriváltja is folytonosan deriválható.
41 Természetesen megállapítható, hogy az infláció hatása sokkal jelentısebb, hiszen hosszabb idıtávra
közgazdaságilag magasabb kompenzáció, azaz reálhozam indokolt.
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5. ábra: A magyar állampapírokra meghatározott hozamgörbe 42

Kamatozó termékek esetében fontos kérdés annak eldöntése, hogy milyen módon -

kamaton vagy diszkonttényezın keresztül - történjen az elemzés. Logikus felvetés lehet a

kamat melletti elkötelezettség, hiszen a lejárat közeledtével a piaci érték tart a névértékhez

(ezáltal a diszkonttényezı közelít 1-hez). A VaR számítás szempontjából azonban a piaci

érték a lényeges, hiszen a kereskedés során az abban bekövetkezı változás jelenti a tényleges

hozamot, ezért kötvények esetében is cél a piaci ár modellezése. Ebbıl kifolyólag a

kamatszint használata problémás lehet, hiszen egy kötvényportfolió esetében a különbözı

lejáratokhoz tartozó kamatok közötti korreláció árfolyamváltozásban történı megjelenítése

nem lehetséges. A gyakorlatban tehát a diszkonttényezık modellezése jelenthet megoldást.

Ezen kívül egy másik igen jelentıs problémakörrel is érdemes foglalkozni, amely adott

hozamgörbe idıbeli változásával kapcsolatos. Kérdéses ugyanis, hogy kamatozó termékek

esetében mi az alaptermék, melynek historikus értékeibıl VaR számolható. A kötvények,

illetve az azokhoz tartozó pénzáramok esetében láttuk, hogy ezek napról napra változnak,

hiszen futamidejük folyamatosan csökken. Megoldást jelenthet a hozamgörbe rögzített

lejáratokhoz (referencia pontok) tartozó diszkonttényezıinek vizsgálata, hiszen ezek

futamidejük rögzítettségükbıl adódóan nem változtatják jellegüket. A referencia pontokra

tekintetében a kiválasztott pontok számától függıen finomodhat az elemzés felbontása, illetve

növekedhet a számítási és az adatbázis igény. E két körülményt kiegyensúlyozva szükséges a

vizsgált pontok számát meghatározni, melyek általában sőrőbben helyezkednek rövidebb
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futamidık esetében. Ezzel kapcsolatosan egy további problémára is érdemes rávilágítani,

hiszen a kötvényportfoliókhoz tartozó pénzáramok lejárati ideje általában jelentısen eltérhet a

választott referenciapontokétól. Ebbıl adódóan minden egyes pénzáramot célszerő

szétbontani a két legközelebbi futamidejő referenciaponthoz tartozó pozícióra olyan módon,

hogy a szétbontást követıen a variancia összeg egyenlı legyen a kérdéses lejárathoz tartozó,

két legközelebbi referenciaponthoz tartozó varianciákból lineáris interpolációval számított

értékkel. Ez a módszertan elsısorban a parametrikus VaR, illetve Monte-Carlo szimulációk

esetében elınyös. Az elemzéshez ugyanis az alaptermékek eloszlás paramétereinek ismerete

szükséges, ami viszont korlátot jelent a felhasználható különbözı lejárati idejő tényezık

számát illetıen. Historikus módszerek esetében a múltbeli hozamgörbék ismeretében

tetszıleges idıpontban kiértékelhetı bármely kötvényportfolió pozíciós adatai, illetve lejárati

struktúrája alapján, és az ilyen módon elıállított múltbeli idısor segítségével becsülhetı a

kockázati szint.

Származtatott ügyletek esetében célravezetı megoldás – a sztenderd módszerhez

hasonlóan – az alapügyletekre történı felbontás. Másik lehetséges út az alaptermék ára

alapján az ügylet közgazdasági alapon pénzügyi modellekkel történı kiértékelése, illetve

múltbeli adatsor szintetizálása, és az ilyen módon történı elemzés. Ez utóbbi megoldás

elsısorban a historikus módszerek esetében lehet hasznos. Parametrikus VaR számításhoz

célszerőbb az elıbbi módszert választani.

9.3. A belsı modellek és a sztenderd módszer idısoros összehasonlítása

A statisztikai modellekkel szembeni konzervatívizmusból adódóan a belsı modellek

eredményét jelentısen módosítani szükséges. Ezen túlmenıen a sztenderd módszerben

meghatározott súlyokkal kapcsolatosan is felmerülhet a kérdés, hogy melyik módszer

eredményez kisebb tıkekövetelményt. Intuitíve azt várnánk, hogy sztenderd módszer esetében

általában magasabb érték adódik, mint a statisztikai alapon nyugvó, tehát a tényleges

kockázatot jobban számszerősítı modellek esetében. Fejlett piacokra elvégzett elemzések

alapján azonban a belsı modellek esetében jóval magasabb követelmény adódott, ezért azt

várnánk, hogy a magyar piac esetében – a piac magasabb volatilitásából kifolyólag – ez az

intuitív várakozásunkkal ellentétes eltérés még jelentısebb (Soczo(2002c)).

42 A hozamgörbe számítás a Magyar Államadósságkezelı Központ által 2000.05.24-én közölt, magyar
állampapírokra vonatkozó legjobb vételi ajánlatok alapján készítettem.
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A két módszer esetében két különbözı portfoliót definiáltam (lásd 3. tábla), melyek

egy alacsonyabb, illetve egy magasabb kockázati profilt reprezentálnak. Az elsı portfolió

közel 80%-ban rövidebb futamidejő magyar állampapírokat, illetve 20%-ban magyar

részvényeket tartalmazott. Várakozásom szerint kockázatvállalási szempontból ez egy igen

konzervatív jellegő befektetés. A másik portfolió közel 85% részvényt és 15% hosszabb

futamidejő állampapírt tartalmazott, ami viszont nyilvánvalóan egy jóval magasabb

kockázatot képvisel.

1. portfolió 2. portfolió
Kötvények

(Kincstárjegy, DKJ)
82,4% 14,4%

Átlagos lejárati idı 11,7 hó 77,8 hó
Kötvények típusainak száma 6 4

Részvények 17,6% 85,6%
Részvények típusainak száma 5 10

3. táblázat: A vizsgált portfoliók összetétele az eszközök 2000. január 4-i piaci értéke alapján43
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6. ábra: Az 1. portfolióra meghatározott tıkekövetelmény sztenderd és belsı módszer esetében

A 6. és az 7. ábrán a sztenderd és a belsı módszer segítségével a két portfolióra

meghatározott tıkekövetelmények összehasonlítása szerepel44. Az elsı, kevésbé

43 1. portfolió: A000615B95, A000724J98, A010212D98, A020412H99, D000614, D001227 (állampapír),
valamint BORSODCHEM, MATAV, MOL, OTP, RABA (részvény).
2 portfolió: A021231D92, A040701A89, A070812C98, A090212B99 (állampapír), valamint BORSODCHEM,
EGIS, GARDÉNIA, GRABOPLAST, MATÁV, MOL, OTP, RABA, RICHTER GEDEON, TVK (részvény).
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kockázatosnak vélt portfolió esetében látható, hogy a belsı módszerrel lényegesen magasabb

kockázati szint került meghatározásra, a két módszer közötti különbség átlagosan 4,58

százalékpont a portfolió értékében a belsı módszer javára. Ez a különbség 1,6-szor nagyobb,

mint a sztenderd módszer által meghatározott átlagos tıkekövetelmény, ami azt jelenti, hogy

egy belsı módszert használó pénzintézetnek átlagosan 160%-kal több tıkét kellene képeznie

az elsı portfolió esetében. A portfolió kockázati forrásai a részvényeknek tulajdonítható

árfolyamkockázat, illetve a kötvényekhez köthetı kamatkockázat. A sztenderd módszer

esetében – a bevezetı rész értelmében – 8% került megállapításra, míg a kamatkockázat

kompenzálására átlagosan 0,71%-kal kellett rendelkezni. Belsı modell esetében ez az arány

(az árfolyam és kamatkockázat közötti esetleges diverzifikációtól eltekintve) 29,3% volt

részvények, illetve 2% kötvények esetében. A másik, jóval kockázatosabbnak gondolt

portfolió esetében ezek a különbségek lényegesen magasabbnak adódtak, ugyanis az átlagos

különbség a teljes portfolióra 21,2 százalékpont, ami közel 3-szor nagyobb, mint a sztenderd

módszer tıkekövetelménye.
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7. ábra: A 2. portfolióra meghatározott tıkekövetelmény sztenderd és belsı módszer esetében

A tıkekövetelmények, illetve a két különbözı módszerrel meghatározott értékek

különbségei lényegesen nagyobbnak bizonyultak a második portfolióra. A nagyobb

tıkekövetelmény a magasabb kockázati szintben keresendı, ugyanis a második esetben

44 Az összehasonlítás 2000. január 4-tıl április 28-ig történt, az elemzés a Postabank és Takarékpénztár Rt.
Varitron kockázatkezelı rendszerével készült, 1 éves adatsor alapján. Az elemzéshez felhasznált idısor hossza
teljesíti a kereskedési könyvi tıkekövetelmény meghatározására vonatkozó kritériumot, hiszen a múltbeli
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lényegesen nagyobb volt a részvények aránya. Ezen kívül a portfolióban szereplı kötvények

lejárata is lényegesen hosszabb, ami szintén a kockázatot növeli. A sztenderd módszerben

mindkét jelenség kezelıdik, hiszen részvények esetében jóval magasabb a kockázati súly,

mint állampapírok esetében. Ezen kívül hosszabb futamidejő kamatpozíciókra is szigorúbbak

az elıírások, ebbıl adódóan a második portfolióban található kötvényekre átlagosan 1,3%-kal

több a tıkekövetelmény a portfolió értékében kifejezve. A statisztikai alapokon nyugvó belsı

modell esetében ezek a trendek jóval drasztikusabban jelentkeznek, hiszen kötvények

esetében az átlagos különbség 24%-nak adódott, ami jóval nagyobb a sztenderd módszer

esetében kapott eredménynél. Ez a nagymértékő változás a portfolióban szereplı kötvények

átlagos futamidejének különbségének tudható be, hiszen a második esetben ez az érték közel

7-szer nagyobb. Hosszabb futamidı esetében ugyanis lényeges nagyobb a kockázat abból

adódóan, hogy több idı áll rendelkezésre olyan események bekövetkezésére, melyek

jelentısen befolyásolhatják a pozíció értékét. Ezen kívül egy másik módszertani oka is van a

hosszabb futamidıhöz tartozó pozíciók nagyobb volatilitásának. A lejárati idı növekedésével

ugyanis egyre kevesebb a hozamgörbe adott szakaszának meghatározásához rendelkezésre

álló információ, ebbıl adódóan a statisztikai becslés hibája is lényegesen nagyobb. E két hatás

eredményeként az adódott, hogy az elsı portfolió esetében a kötvények átlagos volatilitása

0,12%, míg a második portfolió esetében, amely 10 éves futamidejő állampapírokat is

tartalmazott 1,21%. Ez a különbség egy nagyságrendnyi volatilitás ugrást jelent, ami a

sztenderd módszerben nem tükrözıdik, hiszen a kötvényekre meghatározott tıkekövetelmény

csupán háromszorosára nıtt.

Részvények esetében az elsı portfolióra 1,7% volt az átlagos volatilitás, míg 1,46% a

másikra. Ezek az értékek a részvényportfolió egészére kerültek meghatározásra, ezért az

egyes részvények közötti diverzifikáció is figyelembe van véve. Mivel a második portfolió

több fajta részvényt is tartalmazott, ezért a magasabb szintő diverzifikációból adódóan a

második portfolió esetében alacsonyabb volatilitás érték adódott erre az alportfólióra, noha a

teljes portfolió kockázata magasabb. Ezzel indokolható, hogy a második portfolió esetében a

részvényekre vonatkozóan arányaiban kevesebb a tıkeigény. A következı táblázatban a két

portfolióra a sztenderd módszer és a belsı modell alapján meghatározott eredmények

összehasonlítása található.

megfigyelési idıszak legalább 1 év. A kockázatmérı rendszerben napi hozamadatok alapján történt a mérés, és a
gyökös szabálynak megfelelıen történt a 10 napos VaR meghatározása.
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1. portfolió 2. portfolió
Átlagos CC részvényekre (SM) 8% 8%
Átlagos CC kötvényekre (SM) 0,71% 2%

Átlagos CC a teljes portfolióra (SM) 2,84% 7,2%
Átlagos CC részvényekre (IM) 37,34% 32,1%
Átlagos CC kötvényekre (IM) 2,72% 26,7%
Átlagos CC a teljes portfolióra (IM) 7,42% 28,4%
Átlagos diverzifikációs kedvezmény (IM) 5,25% 24,09%
Átlagos volatilitás részvényekre 1,7% 1,46%
Átlagos volatilitás kötvényekre 0,12% 1,21%

4. táblázat a sztenderd módszer (SM) és a belsı modell (IM) által meghatározott tıkekövetelmények (CC),

illetve volatilitások összefoglalása.

A kereskedési könyvi tıkekövetelményre vonatkozó jogszabályi elıírások a sztenderd

módszer mellett lehetıvé teszik belsı, statisztikai alapú modellek használatát is. Az elızetes

várakozás az lenne, hogy a szofisztikáltabb módszer választása esetén alacsonyabb

tıkekövetelmény adódik. Ezt viszont jelentısen ellensúlyozhatja a magyar pénzügyi piac,

valamint a közép európai-térség fejlıdı jellegébıl adódó magas volatilitás. A kereskedési

könyvre vonatkozó jogszabályi tıkekövetelmény meghatározása során a pénzintézetek

szempontjából alapvetı fontosságú a sztenderd módszer és a belsı modell közötti választás

esetében, hogy melyik lehetıség esetében adódóik kisebb tıkekövetelmény. A magyar piacra

vonatkozóan két fiktív portfolióra elvégzett számítás alapján az adódott eredményül, hogy a

vizsgált idıszakra a sztenderd módszer szerint számított tıkekövetelmény lényegesen

alacsonyabbnak bizonyult a belsı módszerrel meghatározottnál.

3. Tézis: Az elemzéshez felhasznált, magyar részvényekbıl és állampapírokból álló

portfoliók esetében a kereskedési könyv jogszabályi tıkekövetelményének kiszámítására

választható sztenderd módszer és belsı modell fejlett tıkepiacok viselkedése alapján

kialakított paraméterezése nem megfelelı a jogszabályalkotó szándékának

szempontjából. A sztenderd módszer esetében ugyanis az elemzések szerint lényegesen

alacsonyabb tıkekövetelmény adódott.

A 3. tézisben megfogalmazott állítás alapvetıen a magyar piac magas volatilitásából,

valamint a belsı módszer esetében alkalmazandó drasztikus korrekciós tényezıbıl adódik. Ez

a megállapítás igen kedvezıtlen szabályozói szempontból. Az elızetes szándékok szerint

ugyanis a kockázatokra érzékenyebb módszer használata kívánatos, ami viszont a belsı

modellhez kapcsolódó jóval magasabb tıkekövetelménybıl kifolyólag nem kerül motiválásra.
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Burucs (2002) a 2001, és a 2002-es évre feltételezhetıen az OTP Bank kereskedési

portfoliójára vonatkozón közöl egy rövid összehasonlítást a sztenderd és a belsı módszerrel

számított tıkekövetelményekre. Megállapítása szerint a volatilitás idıbeli klaszterezettségét is

leíró parametrikus módszerrel számított VaR alapján 2001 második negyedévében a sztenderd

módszerrel számított tıkekövetelmény nagyobbnak bizonyult a piaci hozamok és a

devizaárfolyamok alacsony volatilitásából kifolyólag. 2001 júliusát követıen a forint euróval

szemben rögzített árfolyamsávjának kiszélesítésével a volatilitás jelentısen növekedett, majd

2002 elsı hónapjaira ismét mérséklıdött. Ennek eredményeként a statisztikai alapon számított

tıkekövetelmény is csökkent. Közel stabil portfolió esetében a sztochasztikus volatilitású

VaR modellek által meghatározott VaR becslés folyamatos ingadozása figyelhetı meg. Ezzel

szemben historikus módszer esetében, stacionárius hozameloszlás feltételezésével (tehát

hosszabb távú árfolyamingadozásokat vizsgálva) a tıkekövetelmény ingadozása közel azonos

összetételő portfolió esetében nem bizonyult volna ilyen nagynak. A hozameloszlás

meghatározása szempontjából ugyanis az eloszlásszél a kitüntetett jelentıségő, melynek

becslésében az extrém események az eltelt idıtıl független súllyal kapnak szerepet.

A kapott éredmény, mármint a sztenderd módszerrel kapható alacsonyabb

tıkekövetelmény magyarázza azt is, hogy Magyarországon egyetlen, nemzetközileg igen

kiterjedt bankcsoport leánybankjának kivételével minden piaci szereplı a sztenderd módszert

választotta a jogszabályi tıkekövetelmény meghatározására. Annak ellenére ez figyelhetı

meg, hogy a legtöbb pénzintéztben a kereskedési könyv kockázatának, illetve kockázati

összetétlének elemzésére igen fejlett statisztikai alapú módszerek is használatosak.

9.4. Belsı modell és az extrém értékek

A belsı modellre vonatkozó szabályozás bemutatása során láthattuk, a hármas

szorzószámból kifolyólag a statisztikai eredményt jelentısen módosítani szükséges, hogy a

szabályozói tıkekövetelmény meghatározásra kerüljön. A következıkben ezt a korrekciót

statisztikai alapon is igyekszem megvizsgálni különbözı piacok vonatkozásában, hiszen ilyen

módon következtetés vonható le ezek alátámasztására, illetve bírálatára vonatkozóan.

9.4.1. Korrekciós tényezı, tartási periódus

A statisztikai modellek alkalmazásából származó hibaforrások ismeretében nem

véletlen, hogy a szabályozó kellı óvatossággal kezeli a VaR értékeket. A rendelet szerint
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ugyanis a számított VaR értéket még meg kell szorozni legalább hárommal annak érdekében,

hogy a megfelelı tıkekövetelmény elıálljon.

A szorzófaktor az Egyesült Államok és Németország delegációja között kialakult

kompromisszum eredményeként került meghatározásra (Brooks (2000)). A bizottsági ülések

során a németek rendkívül konzervatív politikát folytatottak, és 5-ös szorzótényezı rögzítését

javasolták, míg az ellentétes tábor tagjai jóval liberálisabb álláspontot képviseltek, ık ugyanis

a tıkekövetelményt egyszerően a modell által szolgáltatott értékben szerették volna

meghatározni. Ezen álláspontok kompromisszumaként az arany középútban, a 3-as

szorzószámban sikerült megegyezni. Ezek alapján tehát a szorzófaktor meghatározásában

inkább politikai megfontolások játszottak szerepet, ebbıl kifolyólag érthetı, hogy a kutatók

részérıl felmerült az igény e paraméter statisztikai jellegő indoklására is.

Mint láttuk egy viszonylag kézenfekvı megközelítés szerint a portfolió értékváltozása

normális eloszlást követ a közismert haranggörbének megfelelıen. A hozameloszlások vastag

széle miatt viszont a nagy veszteségek, illetve nyereségek valószínősége lényegesen nagyobb,

mint amit a normális eloszláson alapuló modell jelez. Ebbıl kifolyólag az ilyen típusú VaR

számítások jelentısen torzíthatnak, mivel a nagy veszteségek valószínősége alábecsült. Egy

német statisztikus, Stahl (1997) közöl egy levezetést, melynek segítségével a korábban

említett szorzófaktor elméleti úton is indokolható. A számítás során egy általános, de véges

volatilitású eloszlás eredményeként elıálló VaR érték és a normális eloszláson alapuló VaR

összehasonlítása történik a Csebisev egyenlıtlenség alapján. Eredményként azt kapta, hogy

tetszıleges, véges volatilitású eloszlás esetében a két VaR érték hányadosa felülrıl korlátos,

ami természetesen függ a VaR számításhoz alkalmazott valószínőségi szinttıl. 99%-os

megbízhatósági szint esetében (1% a VaR-hoz képest szignifikánsan nagyobb veszteségek

bekövetkezési valószínősége) a két különbözı VaR érték hányadosa legfeljebb 4,29. Ez azt

jelenti, hogy amennyiben a fat-tail effektus jelentıs, a normális eloszláson alapuló számítások

alacsony VaR értéket eredményeznek, de a tényleges VaR a haranggörbén alapuló

számításoknál legfeljebb 4,29-szer nagyobb. Ebbıl adódóan a 3-as szorzófaktor, ami a

korábbiak értelmében valójában egy politikai vita eredményeként került meghatározásra,

kézenfekvı kompromisszumnak tekinthetı a normális eloszlás, és a szélsıségesen nagy fat-

tail effektus között.

A hatályos szabályozás értelmében a belsı modell esetében alkalmazandó korrekciós

tényezı értéke 3 és 4 között változhat attól függıen, hogy a választott modell milyen

pontosnak bizonyul. Megállapítottam, hogy a hazai piacon végzett számítások alapján,
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normális eloszláson alapuló módszer választása esetén, a korrekciós tényezı értéke

elfogadhatónak tekinthetı.

Ezen kívül a tényezı értékintervallumával kapcsolatosan egy igen fontos felvetésre is

rámutattam. A hozameloszlás VaR szempontjából kritikus tartományát pontosabban becslı

módszerek esetében a számított VaR érték lényegesen nagyobb lehet. Az eloszlásvég

parametrikus becslésével történt számítások 2,7-szeres növekedést eredményeztek a BUX 10

napos VaR értékének esetében. Ez a növekmény viszont jóval meghaladja a modell

pontosságából adódó maximális lehetséges csökkenést (33%) a korrekciós tényezıben. Ezek

alapján tehát a jelenlegi elıírások arra ösztönzik a pénzintézeteket, hogy – amennyiben

mégiscsak belsı modellel történik a tıkekövetelmény meghatározása - kevésbé pontos modell

kerüljön alkalmazásra. Ez teljesen ellentétes a szabályozó minél kifinomultabb modell

alkalmazására vonatkozó szándékával, mivel a korrekciós tényezı növelésébıl adódó

büntetés mértéke a hazai piacon nem elégséges a kevésbé pontos modell általi alulbecsülés

kompenzálására. Ebbıl kifolyólag tehát indokolt lehet a korrekciós tényezı értékének

változtatása jóval szélesebb tartományban annak érdekében, hogy a pénzintézetek pontosabb

modellek alkalmazására legyenek ösztönözve.

A kereskedési könyvre vonatkozó szabályozás értelmében a VaR szint

meghatározásában a megbízhatósági szint mellett a 10 napos tartási periódus szerepelt még

igen fontos követelményként. Normális eloszlás esetében a szórás ismeretében megadható a

hozam jövıbeni várható értékéhez viszonyított VaR egy egyszerő gyökös szabály

segítségével. Napi hozamok modellezése esetében a (várható értéktıl számított) VaR-t meg

kell szorozni a periódus napokban kifejezett hosszának négyzetgyökével. A vastag szélő

eloszlások esetében viszont lényegesen eltérı összegzési szabályt kell alkalmazni (6.1.

fejezet).45 Ebbıl kifolyólag bizonyos esetekben – az eloszlástól függıen – a tartási periódusra

vonatkozó kockáztatott érték számításnál a napi VaR-t egy kisebb számmal kell megszorozni,

mint ami a normális eloszlás esetén adódik. Ilyenkor a variancia-kovariancia módszer

esetében az idıtartamra való összegzés konzervatívnak tekinthetı a vastag szélő

eloszlásokhoz képest.

45 VaRT = VaRn * T1/α, ahol α a vastag szélő eloszlás aszimptotikus viselkedését leíró paraméter (0<α<2)

(Dacorogna at al., Danielsson at al. (1998)).

Ez az összefüggésα>2 esetén is közelítıleg igaz az eloszlás szélein, amennyiben azα értéke 2 közelében van és
a tartási periódus nem túl hosszú.
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9.4.2. Problémafelvetések a korrekciós tényezıvel kapcsolatosan

Az elızı fejezet értelmében statisztikai eszközökkel bizonyos mértékig alátámasztható

a korrekciós tényezı értékének megválasztása normális eloszláson alapuló és általános

eloszlást alkalmazó modellek összehasonlításából. A választás univerzális jellege ugyanakkor

jogosan bírálható, hiszen piaconként eltérı lehet a korrekció mértéke a hozameloszlások

szélének vastagsága függvényében. A fat-tail jelenségen alapuló modellek segítségével

ugyanis egy adott piacon számításokat lehet végezni arra vonatkozóan, hogy a hozameloszlás

mennyire különbözı a normális eloszlástól. Az eredményekbıl következtetni lehet a fat-tail

effektus jelentıségére, illetve a szükséges korrekcióra a normális eloszláson alapuló

modellekhez képest. Fejlett piacokra végzett számítások alapján a korrekciós tényezıt igen

sok bírálat érte túlságosan magas értéke miatt (Danielsson at al. (1998), Longin (2000)),

melynek vizsgálatát elvégeztem a magyar és a közép európai piacokra vonatkozóan és melyet

a következı fejezetben ismertetek. Ily módon a fejlett piacokra már többször megfogalmazott

bírálatot egy fejlıdı régió esetében is ellenırizni (vagy cáfolni) lehet.

A szorzófaktorra vonatkozó szabályozás értelmében pontatlan modellek esetében a

korrekciós tényezı növelése szükséges. A normális eloszláson alapuló modelleken kívül

azonban elméletileg léteznek módszerek, mint például az extrém értékeken alapuló

módszerek, amelyek sokkal pontosabban írják le a hozameloszlás VaR számítás

szempontjából kritikus tartományát. A szabályozás szerint viszont a korrekciós tényezı

minimális értéke ilyen modellek esetében is három, ami már nem támasztható alá az elızı

fejezetben közölt elmélettel. Stahl ugyanis a normális eloszlás feltételezésével számított VaR

szükséges módosítását indokolja általános, normálistól eltérı eloszlás esetében. Pontosabb

módszerek esetében viszont az extrém események jóval hatékonyabban vannak modellezve,

tehát ebben az esetben Stahl gondolatmenetét alkalmazva ilyen fokú korrekció indokolatlan.

A korrekciós tényezı értéktartományának megválasztása is felvet egy igen fontos

észrevételt (Soczo (2002)). A hibák számától függıen a szorzófaktor módosítása teljesen

jogos, mivel pontosabb modell a fat-tail effektus miatt nagyobb VaR-t ad eredményül. Kérdés

azonban, hogy a pontosságból adódó, kisebb korrekciós tényezı ellensúlyozni képes-e az

extrém események miatt megnövekedett VaR-t. E feltétel nem teljesülése esetében a számított

tıkekövetelmény értéke nagyobb lehet, mint a pontatlanabb modell esetében és a

pénzintézetek arra lehetnek ösztönözve, hogy a tıkekövetelményt alulbecsüljék, és

pontatlanabb, de a jogszabály által még megengedett modellt használják. A korrekciós

tényezı esetében a jelenlegi elıírások legfeljebb 33%-os növekedést tesznek lehetıvé a
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minimális 3-as értékhez képest, illetve pontatlan modellek esetében a 4-es szorzófaktorhoz

képest legfeljebb 25%-kal csökkenhet ez az érték. Ez a csökkenés a VaR mindössze 33%-os

növekedését képes kompenzálni, ami felett egy pontosabb modell alkalmazása célszerőtlen a

nagyobb tıkekövetelmény miatt. Korábban láttuk, hogy a VaR érték akár 4,29-szeresére is

növekedhet szélsıséges esetben a normális eloszláshoz képest, ami lényegesen nagyobb, mint

a korrekciós faktor csökkenésébıl származó megtakarítás. Ezért tehát a korrekciós tényezı

jelenlegi értékintervalluma a normális eloszlástól való eltérés rendkívül szők tartományában

ösztönöz pontosabb modell használatára.

9.4.3. A korrekciós tényezı vizsgálata piaci idısorok alapján

Az elızı fejezet értelmében tehát a belsı modellre vonatkozó szigorú megkötések a

korrekciós tényezık esetében bizonyos feltételek mellett alátámaszthatóak. Az ezzel

kapcsolatosan felvetett kérdések tanulmányozása érdekében az amerikai S&P500, a közép

európai CESI és a magyar BUX indexekre végeztem számításokat. A VaR értékek

meghatározása a variancia-kovariancia (normális hozameloszlás feltételezésén alapuló)

módszerrel, és az eloszlás széleinek parametrikus becslésével történt. Mint láthattuk, ez

utóbbi eljárás során a hozam szélsıséges értékei alapján történik az eloszlás aszimptotikus

viselkedésének modellezése. Ezen kívül ezzel a megoldással vastag szélő eloszlásokat is

vizsgálni lehet. A számításaim végeredményeit az 5. táblázat tartalmazza. Az S&P 500

indexre végzett számítások alátámasztották a külföldi szakirodalomban megfogalmazott

kritikát a korrekciós tényezı túl magas értéke miatt (Danielsson at al. (1998)). A vizsgálatok

során ugyanis eredményül az adódott, hogy a VaR fat-tail jelenségbıl adódó növekedése a

variancia-kovariancia módszer eredményének átlagosan mindössze 1,08-szorosa napi

hozamok esetében (és szélsıséges esetben is mindössze 1,64-szerese). Ebbıl kifolyólag

megállapítható, hogy a korrekciós tényezı értéke valóban nagyon túlzó, annál is inkább,

mivel ez az arány S&P500 10 napos VaR-ja esetében jóval 1 alá csökkent. A számítások

alapján teljesen más következtetés vonható le a BUX indexre vonatkozóan, mivel az extrém

értékeken alapuló számítások átlagosan 2,21-szer (napi), illetve 2,7-szer (10 napi) nagyobb

VaR értéket eredményeztek, mint ami a variancia-kovariancia módszer esetében adódott. (És

ezek szélsıséges esetben természetesen még magasabbnak bizonyultak). Ezek szerint

megállapítható, hogy az extrém események valószínősége és az eloszlásszél vastagsága

jelentıs, továbbá a hozameloszlás lényegesen eltér a Gauss görbétıl. Ebbıl kifolyólag

várhatóan a variancia-kovariancia modellek hibáinak száma jelentıs, ami a korrekciós

tényezı növelését indokolhatja. Ezáltal a korrekciós tényezı törvényileg elıírt értéke – a
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fejlett piacokra vonatkozó tapasztalatokkal ellentétesen - elfogadhatónak tekinthetı,

amennyiben a pénzintézet normális eloszláson alapuló módszert használ a tıkekövetelmény

meghatározásához. A közép-európai részvényindex esetében a fat-tail effektus rendkívül

mérsékelt, hiszen 10 napos VaR esetében a variancia-kovariancia eredmény átlagosan

mindössze 6%-os növelése indokolt, tehát a korrekciós tényezı – az S&P500-hoz hasonlóan –

ez esetben is igen magas.

S&P500 BUX CESI
VaR VaR VaR

1 nap
VK (átlag)
(min max)

2,95%
(1,84% 4,64%)

3,05%
(1,58% 4,93%)

3,36%
(2,09% 4,88%)

Hill 3,01% 6,3% 4,24%
Hill/VK (átlag)

(min max)
1,08

(0,65 1,64 )
2,21

(1,27 4)
1,31

(0,86 2,03)
10 nap

VK (átlag)
(min max)

8,99%
(5,53% 14,35%)

8,96%
(4,34% 14,86%)

10,61%
(6,59% 15,5%)

Hill 5,54% 22,35% 10,89%
Hill/VK (átlag)

(min max)
0,65

(0,38 1)
2,7

(1,5 5,1)
1,06

(0,7 1,65)

5. táblázat: a Variancia-Kovariancia (VK) és a Hill módszer alapján számított VaR értékek

összehasonlítása.46

A fejlıdı piacokon megfigyelhetı idınkénti igen nagy ingadozásokból adódóan jogos

az a várakozás, hogy a hozameloszlás széle igen vastag, továbbá a hozam normális eloszlástól

való eltérése lényegesen nagyobb, mint a fejlett piacok esetében. Az eltérés ilyen nagy

mértéke viszont meglepı. A 8. ábrán a BUX és az S&P 500 indexek volatilitása látható. Az

ábra alapján a BUX index volatilitása igen szélsıséges értékek között mozog, hiszen a

legkisebb és legnagyobb értékek hányadosa 13, és 6,1% a maximuma. Ez az érték az S&P

500 esetében lényegesen kisebb, mindössze 2,44%. A volatilitás maximuma 3,97% a CESI

esetében, ami szintén lényegesen kisebb, mint a BUX-nál.

46 A felhasznált adatok és módszertan részletei a vi. lábjegyzetben foglaltakkal megegyeznek. A Variancia-
Kovariancia módszer esetében a rendelkezésre álló idısor utolsó évére meghatározott átlagok, illetve
minimumok, maximumok kerültek feltüntetésre. A részeredmények részletes ismertetése a végjegyzetben
található (vi).
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8. ábra: a BUX és az S&P500 részvényindexek napi hozamának volatilitása.

A belsı modell esetében, mint láttuk, a tıkekövetelmény meghatározása során egy

korrekciós tényezıt szükséges alkalmazni. Abban az esetben, ha a variancia-kovariancia

módszer kerül alkalmazásra, Stahl (1998) szerint a korrekciós tényezı értékválasztása

bizonyos esetekben alátámasztható vastag szélő eloszlások esetében. A hatályos szabályozás

értelmében a belsı modell esetében alkalmazandó korrekciós tényezı értéke 3 és 4 között

változhat attól függıen, hogy a választott modell milyen pontosnak bizonyul.

Megállapítottam, hogy a hazai piacon végzett számítások alapján,normális eloszláson

alapuló módszer választása esetén, a korrekciós tényezı értéke elfogadhatónak tekinthetı.

4. Tézis: A kereskedési könyv jogszabályi tıkekövetelményének meghatározása során a

belsı modell esetében, variancia-kovarinaca módszer választásával a jogszabályilag

elıírt korrekciós tényezı elfogadhatónak tekinthetı a BUX részvényindexre

vonatkozóan, a részvényindex hozameloszlásának vastag széle miatt. Fejlett piacok

esetében ugyanakkor azt tapasztalták, hogy a korrekció mértéke túlságosan magas.

Ezen kívül a tényezı értékintervallumával kapcsolatosan egy igen fontos felvetésre is

rámutattam. A hozameloszlás VaR szempontjából kritikus tartományát pontosabban becslı

módszerek esetében a számított VaR érték lényegesen nagyobb lehet. Az eloszlásvég

parametrikus becslésével történt számítások 2,7-szeres növekedést eredményeztek a BUX 10

napos VaR értékének esetében. Ez a növekmény viszont jóval meghaladja a modell

pontosságából adódó maximális lehetséges csökkenést (33%) a korrekciós tényezıben. Ezek

alapján tehát a jelenlegi elıírások arra ösztönzik a pénzintézeteket, hogy – amennyiben
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mégiscsak belsı modellel történik a tıkekövetelmény meghatározása - kevésbé pontos modell

kerüljön alkalmazásra. Ez teljesen ellentétes a szabályozó minél kifinomultabb modell

alkalmazására vonatkozó szándékával, mivel a korrekciós tényezı növelésébıl adódó

büntetés mértéke a hazai piacon nem elégséges a kevésbé pontos modell általi alulbecsülés

kompenzálására. Ebbıl kifolyólag tehát indokolt lehet a korrekciós tényezı értékének

változtatása jóval szélesebb tartományban annak érdekében, hogy a pénzintézetek pontosabb

modellek alkalmazására legyenek ösztönözve.

5. Tézis: A BUX részvényindexre a kereskedési könyv jogszabályi tıkekövetelményének

meghatározásához belsı módszer esetében elıírt korrekciós tényezı intervalluma nem

egyensúlyozza ki a variancia-kovariancia módszer pontatlanságát.

A kockázati szint rendkívül nagy eltérésbıl arra is következtetni lehet, hogy a magyar

részvénypiac esetében a szisztematikus kockázatok hatása jelentıs, hiszen erıteljes

részvénypiaci diverzifikációt követıen is a volatilitás igen magasnak bizonyult. Az

exponenciálisan súlyozott mozgó átlagszámítás alkalmazásával a múltbeli adatok súlya

exponenciálisan csökken az eltelt idı függvényében. Ez azt eredményezi, hogy a BUX index

esetében megfigyelhetı rendkívül volatilis idıszak kisebb súllyal szerepel, és az utóbbi,

viszonylag nyugodtabb idıszak a meghatározó. Az extrém értékeken alapuló számítás során

viszont éppen a mozgalmasabb idıszakok – az eltelt idıtıl függetlenül – határozzák meg a

hozameloszlás szélét és a VaR-t, ami lényegesen hozzájárul a két módszer eredménye között

megfigyelt különbséghez.
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10. Statisztikai módszerek az újabb szabályozói törekvések tükrében

Dolgozatom megírásának idıpontjában a pénzügyi szférát leginkább a várhatóan

2007-ben bevezetésre kerülı, Bázel II néven ismert új nemzetközi egyezmény elıírásai

foglalkoztatják (Basle Committee (2003)). E dokumentum megszületését igen hosszas

elıkészítı munka elızte (elızi meg), egyrészt a piaci szereplık véleményeinek figyelembe

vételével (3 konzultációs anyag), másrészt a tervezet bevezetésének banki tevékenységekre,

illetve a tıkeszükségletre gyakorolt hatásainak vizsgálatával (3 hatástanulmány)

párhuzamosan. Az új szabályozás megalkotásán munkálkodó Bázeli Bizottság célja az volt,

hogy a banki folyamatokhoz, illetve portfoliókhoz minél kockázatérzékenyebb módon

történjen a különbözı kockázattípusok fedezéséhez szükséges szabályozói tıke

meghatározása. Ez a szándék piaci kockázatok esetében egy korábbi folyamat eredményeként

részben megvalósult, habár ez az elıírás számos kritikával illethetı. Láttuk ugyanis, hogy a

szabályozó lehetıvé teszi a sztenderd, illetve a belsı modell közötti választást, a

tıkekövetelmény viszont ez utóbbi módszer esetében lényegesen magasabbnak bizonyult. Ez

igen kedvezıtlen fejlemény, lévén a statisztikai alapon történı számítással sokkal jobban

kezelhetı a termékek, illetve piacok egyedi jellege, valamint a portfolió szemlélető

megközelítésbıl adódó diverzifikáció. Ezen kívül a választott kockázati mértékkel

kapcsolatosan is számos kritika megfogalmazásra került, lévén a VaR bizonyos esetekben

torzító lehet a kockázati megítélést illetıen.

Mint láttuk, a piaci kockázatokon kívül más típusú, igen jelentıs hatású kockázatokat

is kénytelenek a bankok bevállalni piaci tevékenységük, illetve jelenlétük érdekében. Ezek

egy részére (hitelkockázatok) vonatkozóan már a korábbi ajánlás is tartalmazott

iránymutatást, melyek koncepciójukban a piaci kockázatok esetében megismert sztenderd

módszerhez állnak közelebb. Ebbıl adódóan a hitel, illetve mőködési kockázatok esetében is

jogosan felmerülı igény az ilyen kockázattípusokhoz tartozó tıkeszükséglet minél

kockázatérzékenyebb módon történı meghatározása. A Bázeli Bizottság ebbıl kifolyólag igen

hosszas munka eredményeként megalkotta annak lehetıségét, hogy a bankok belsı minısítı

rendszerek, illetve statisztikai számítások alapján becsüljék meg a különbözı kockázati

mutatókat, melyekkel a jogszabályi tıkekövetelmény meghatározható hitelkockázat esetében

is. Fontos megállapítás, hogy míg piaci kockázatok esetében lehetıség van saját modell

használatára, addig hitelkockázatok esetében a legfejlettebb módszerek esetében is pusztán a

Bázeli Bizottság által meghatározott modell bemenı paramétereinek, a csıdvalószínőség, a
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csıdesemény esetén várható veszteség, illetve a kockáztatott kitettség becslésére van

lehetıség. A várakozások szerint ez az egyezmény egy átmeneti állapotot képvisel a saját

modell használatának megvalósítása felé vezetı úton a hitelkockázatokkal összefüggésben.

Ettıl függetlenül az is igen nagy informatikai feladatnak tőnik – legalábbis a közép-európai

régióban –, hogy a bankok olyan rendszerekkel rendelkezzenek, melyekben az ügyfél és a

tranzakciós adatok kellı részletességgel és minıséggel szerepelnek, amely a fejlettebb

módszereknek megfelelı tıkekövetelmény számítását lehetıvé teszi.

A hitelkockázatok elemzésének, illetve kezelésének módszertana rendkívül

szerteágazó és igen nagy matematikai kihívást jelent részben annak is tulajdoníthatóan, hogy

általában igen kevés adat áll rendelkezésre. Hiszen amíg tızsdei termékekrıl igen nagy

sőrőségő piaci idısorokhoz lehet hozzáférni, addig hitelek esetében csak az ügyletek egy

részénél (default), és általában rövidebb-hosszabb idı eltelte után lehetséges a

kockázatossággal összefüggı adatot nyerni.47 Több módszertan is kifejlesztésre került e

problémakör kezelésére, ugyanakkor merészség lenne azt állítani, hogy a téma teljesen

feltérképezésre, illetve megértésre került (CSFB (1997), Moody`s). Manapság is számos írás

kerül megjelentetésre, melyekben a különbözı módszerek továbbfejlesztésérıl lehet olvasni,

és érthetı módon ez a terület az új bázeli elvek kidolgozásával még inkább reflektorfénybe

került. Talán a terület igen dinamikus fejlıdésébıl, illetve a problémakör alapos körüljárása,

valamint megértésének szükségességébıl is adódik, hogy a tervezet ezen a szinten nem teszi

lehetıvé saját modellek használatát. Ettıl függetlenül, a belsı minısítı rendszeren alapuló

módszertan esetében lehetısége nyílik a pénzintézeteknek, hogy olyan mutatókat állítsanak

elı, melyek a portfolió kockázatát jóval pontosabban képesek mérni, mint ami a sztenderd

módszer esetében alkalmazott súlyokból adódik. A bank ugyanis saját ügyfélköre, illetve

hitelezési tapasztalata alapján állapíthatja meg ezeket az értékeket.

A szabályzat véglegesítését igen alapos elıkészületek elızték meg annak érdekében,

hogy a különbözı módszerek megfelelıen legyenek kalibrálva. A Bázeli Bizottság célja

ugyanis az, hogy a bankokat a fejlettebb modellek használatára ösztönözzék. Ezen kívül

kevésbé kockázatérzékenyebb módszerek esetében az óvatosság elve alapján célszerőbb a

kockázati szintet felül becsülni. Ezek a követelmények tehát azt szük ségeltetik, hogy

ugyanarra a portfolióra vonatkozóan a sztenderd módszer által megállapított tıkekövetelmény

általában nagyobbnak adódjon. A 2002. ıszén 43 ország 265 bankjának bevonásával elvégzett

47 Ez az állítás elsısorban olyan portfoliók esetében érvényes, melyek esetében jellemzıen nem áll rendelkezésre
tızsdei adat (részvény-, illetve kötvényárfolyam) a portfolióban szereplı vállalatokkal összefüggésben. A fejlıdı
régiók – és köztük Magyarország – esetében döntıen ez a körülmény a meghatározó.
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hatástanulmány alapján ezek a feltételek várhatóan teljesülni fognak, habár az eredmények a

banki tevékenységek specialitásától függıen igen jelentısen szórtak (PSZÁF (2003)). Ilyen

értelemben remélhetı, hogy nem fog megismétlıdni a piaci kockázatok szabályozásával

kapcsolatos ellentmondás, azaz az összetettebb módszert alkalmazó bankok nem

kényszerülnek magasabb tıke képzésére. Annak érdekében, hogy a helyi piacok sajátosságai

is tükrözıdjenek a szabályozásban, a tervek szerint az egyes országok bankfelügyeletei is

rendelkezni fognak jogkörrel bizonyos követelmények meghatározásában, illetve

módosításában.

Az új egyezmény hatályba lépését követıen várható a statisztikai alapú módszertanok

elıtérbe kerülése a piaci kockázatok vonatkozásában is, noha az elképzelések szerint ezek

használatához nem lesz elıírva, hogy a kereskedési könyvre vonatkozóan belsı módszer

alapján történjen a tıkekövetelmény meghatározása. A bankok ugyanis statisztikai alapon is

értékelhetik a hitelkockázatok fedezeteként kért ügyleteket, mellyel a várható hitelezési

veszteséget becsülhetik. Ezáltal tehát várható, hogy ezek a módszerek reneszánszukat fogják

élni, és végre a statisztikai alapú modellek szélesebb körben is elterjedhetnek a szabályozói

tıkekövetelmény meghatározása során. Ezen kívül a hitelkockázatok belsı módszerrel történı

mérése során számos olyan kritérium van, melyek teljesítése komoly statisztikai, illetve

matematikai módszereket igényel. Az ügyleteket ugyanis kockázati alapon különbözı,

kockázatilag homogénnek tekinthetı kategóriákba szükséges sorolni, a szabályozói

tıkekövetelmény meghatározásához szükséges kockázati paramétereit pedig visszaméréssel

szükséges meghatározni. Ez a szétbontás történhet szakértıi alapon is, de megfelelı nagyságú

múltbeli minta esetében statisztikai alapon is lehet olyan modelleket készíteni, melyekkel az

ügyletek osztályozhatóak. Ilyen típusú feladatokra bankok illetve nagy nemzetközi minısítı

cégek már korábban kidolgoztak modelleket.

Az új egyezmény legfejlettebb módszerei esetében is „csupán” a portfoliót alkotó

eszközök kockázati paramétereinek becslése megengedett hitelkockázatok esetében. Ezek a

számítások a bemenı adatai a szabályozás során meghatározott hitelkockázati modellnek.

Természetesen a bankok számára kézenfekvı lehetıség a szabályozásnak való megfelelés

érdekében létrehozott rendszerek, illetve az abból kinyerhetı adatok alapján a portfolió saját

modellel történı elemzése. Ez a párhuzamosság igen hasznos lehet a kockázatok minél

pontosabb meghatározása, illetve a megfelelı stratégiák kialakítása érdekében. Ez a lehetıség

egy kicsit emlékeztet a kereskedési könyvre vonatkozó szabályozás esetére, hiszen az

alacsonyabb tıkekövetelmény miatt vonzóbb lehet a sztenderd módszer választása, de ezzel
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párhuzamosan a bankok általában statisztikai módszereket is alkalmaznak. A tervezetben igen

komoly elıírásként szerepel, hogy a tıkekövetelmény meghatározásához használt

rendszereket a hitelezési folyamatok során is konzekvensen alkalmazni szükséges. Ezek az

elıírások különösen a hitelezési döntéshez, árazáshoz, céltartalékoláshoz kapcsolódnak,

melynek megfontolása a hosszú távú nyereséges mőködéshez is elengedhetetlenül szükséges.

Ezen túlmenıen azt is biztosítja a konkurens intézmények számára, hogy minden piaci

szereplı azonos peremfeltételekkel dolgozzon, ezáltal túlzott (és esetlegesen kompenzálatlan)

kockázat bevállalásának elkerülése nem vezet a piacról történı kiszoruláshoz.

Összességében elmondható, hogy az egyezmény tervezet egy igen komoly elırelépést

jelent a banki portfolió kockázatának szabályozói úton történı kockázatérzékenyebb

meghatározása érdekében. A tervezetet érı folyamatos kritikák ellenére is üdvözlendı a

Bázeli Bizottság szándéka, hiszen a bankrendszer biztonsága nem csak tulajdonosi, hanem

nemzetgazdasági érdek is.
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11. Összefoglalás

Disszertációmban a piaci kockázatok tekintetében a kereskedési könyvi szabályozás

elıírásait vizsgáltam a hazai és a közép-európai piacokra vonatkozó statisztikai elemzések

alapján. Az elemzés létjogosultsága annál inkább is indokolt, mivel a kereskedési könyvi

rendeletben két különbözı módszerrel is meg lehet határozni a tıkekövetelményt. Gazdasági

megfontolások alapján viszont nyilvánvaló, hogy a pénzintézetek azt a módszert választják,

melyek esetében a teljes költségük (tıkeköltség, valamint beruházási, illetve üzemeltetési

költségek) tartósan alacsonyabb szintő. Kérdés, hogy a módszerek kalibrációja, illetve az

elıírt feltételek hogyan szolgálják az összetettebb, ezáltal részletesebb elemzést lehetıvé tevı

belsı módszer alkalmazásának ösztönzését.

A dolgozatban a témakör elméleti megalapozása érdekében elıször a pénzügyi

közvetítıi szerepkört, valamint az eszköz-forrás menedzsment alapjait, illetve eszközeit

ismertetem a 2. és a 3. fejezetben. Ezt követıen a 4., és az 5. fejezetekben a banki

tevékenységgel kapcsolatos pénzügyi kockázatokat, azok mérséklése érdekében történt

szabályozói lépéseket, valamint a statisztikai módszerek szerepét, alapfeltevéseit ismertettem.

A, 6., 7. és 8. fejezetekben pedig számos kockázatelemzési modellt, valamint kockázati

mértéket ismertetek, valamint a hiányos adatok esetében ajánlott módszertanokat ismertetek.

A 9. fejezetben a kereskedési könyvi rendeletben szereplı sztenderd módszert és a belsı

modellt mutatom be.

A dolgozatban ismertetett kutatási tevékenységem alapján a következı

megállapításokra jutottam:

1. Extrém értékek hatása a kockázati megítélésre

Pénzügyi termékek esetében a kockáztatott érték (VaR) egy igen népszerő eszköz a

kockázati szint megítélésre. Belátható azonban a mutató azon lényeges hiányossága, hogy a

VaR-on túli veszteségekrıl nem ad elégséges információt. Kimutatható, hogy normális

eloszlás esetében a problémafelvetés nem szignifikáns, lévén ilyenkor a VaR-on túli

veszteségek a VaR környékére koncentrálódnak. A pénzügyi termékek esetében tapasztalható

vastag szélő eloszlások esetében viszont eltérı a helyzet, a szélsıséges változások lényeges

kockázatot hordozhatnak, amit a VaR-on túli veszteségek várható értékével jellemezhetünk

(CVaR).
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A dolgozatban megvizsgáltam, hogy az extrém értékek vizsgálata hogyan befolyásolja

különbözı részvénypiacok kockázati megítélését. Az elemzéseim rávilágítanak a VaR

számítás egy nagyon fontos hiányosságára is. A szélsıséges veszteségek gyakorisága alapján,

a VaR értékekbıl ugyanis azt a következtetést vontam le, hogy a BUX kockázata közel

kétszer akkora, mint az S&P500 esetében. Az extrém, VaR-nál nagyobb veszteségek

nagysága (CVaR) viszont azt mutatta, hogy ennél a két index kockázata sokkal jobban eltér.

Az extrém értékek modellezésével (Hill módszer) kapott CVaR és VaR arányainak

összehasonlítása alapján ugyanis a CVaR szerint a BUX kockázata napi hozam esetében az

S&P500-hoz képest közel 60%-kal nagyobb, mint a VaR esetében. Elemezésem kiterjedt a

CESI esetére is, mely során hasonló eredményre jutottam.

2. Kockázati becslések hiányos adatsorok esetében

Pénzügyi termékek kockázati szintjének megítélésében a múltbeli adatsorok elemzése

nyújthat támpontot. Számos okból kifolyólag viszont ezek az idısorok hiányosak lehetnek,

mely esetben a klasszikus statisztikai eszközök nem igazán alkalmazhatóak. Az adathiány

kezelésére számos módszertan létezik, a szakirodalomban pénzügyi idısorok esetében

elsısorban az EM (Expectation-maximization) módszertant ajánlják.

A hiányzó árfolyamadatok hozamadatok eloszlása segítségével becsülhetıek, egyetlen

árfolyamadat-hiány azonban két hozamadat hiányzását indukálja. A hiányzó árfolyamadat

kiszámításához viszont elégséges egyetlen hozamadat becslése, hiszen abból rekonstruálható

a hiányzó árfolyamadat, amivel viszont kiszámolható a másik hiányzó hozam.

Dolgozatomban javaslatot tettem az árfolyamadatoktól való elvonatkoztatásra, hiszen a

kockázati számításokhoz a hozamadatok és azok eloszlása használatos. E megfontolás szerint

tehát a hiányzó hozamadatokat szükséges becsülni, az árfolyamadatok reprodukálásától pedig

célszerő eltekinteni.

Dolgozatomban rámutattam az adat imputációval és az EM modell használatával

kapcsolatosan egy lényeges hiányosságára. A módszer ugyanis a pénzügyi szakirodalomban

csupán stacionárius normális eloszlás esetében került bemutatásra. A statisztikai elemzések

azonban rávilágítottak ezen feltevés hibás voltára. Sztochasztikus volatilitás modellek

segítségével (normális eloszlás megırzésével) ugyanis jóval pontosabban modellezhetıek az

árfolyamváltozások. Ilyen modellekre azonban az EM módszer gyakorlati alkalmazhatósága

nem tőnik triviális feladatnak az eloszlásparaméterek idıfüggése miatt. Javaslom azonban, a

dolgozatomban bemutatott módon ilyen esetekben is az EM módszer alkalmazását, hiszen
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ekkor is lehetséges a feltételes eloszlások használatával az adathiány problémájának

áthidalása.

A vastag szélő eloszlásokról kimutatható, hogy stacionárius esetben Levi eloszlást

követnek, ezért véleményem szerint ez az eloszlástípus egy másik út lehet a stacionárius

normális eloszlás feloldására. Noha a szakirodalomban eddig nem sikerült megfelelı

támpontot találni Lévi eloszlás melletti adatpótlásra, esetleg a késıbbiekben érdemes lenne

megvizsgálni annak a lehetıségét, hogy ilyen eloszlástípusok esetében az EM módszer

segítségével hogyan becsülhetıek az eloszlás paraméterei, illetve a hiányzó értékek.

3. A kereskedési könyvre vonatkozó módszerek összehasonlítása.

A jelenlegi, banki spekulatív pozíciókra vonatkozó kereskedési könyvi szabályozás

lehetıvé teszi sztenderd, illetve statisztikai módszereken alapuló belsı modellek használatát.

Megvizsgáltam, hogy különbözı összetételő, magyar részvény és kötvénypozíciókat

tartalmazó portfoliók esetében milyen a két különbözı módszer által meghatározott

tıkekövetelmény nagysága. A számítások szerint a belsı módszer esetében lényegesen

magasabb tıkekövetelmény adódott, a kockázatosabbnak vélelmezett portfolió esetében

majdnem 3-szoros. Ez a megfigyelés igen kedvezıtlen a fejlett kockázatkezelési módszertan

alkalmazásának szabályozói ösztönzése szempontjából. A statisztikai módszerek

használatának többlet erıforrás igényén túlmenıen ugyanis magasabb tıkekövetelmény is

sújtaná a pénzintézeteket. Ebbıl adódóan a módszertani szofisztikáltság nem kerül

jutalmazásra, így a pénzintézeteknek várhatóan nem éri meg statisztikai módszerek

alkalmazása a tıkekövetelmény meghatározása során.

4. Korrekciós tényezı

A hatályos kereskedési könyvi szabályozás értelmében a belsı módszer esetében, a

tıkekövetelmény meghatározása során a statisztikai eredményre vonatkozóan kötelezıen

alkalmazandó korrekciós tényezı értéke 3 és 4 között változhat attól függıen, hogy az

alkalmazott modell milyen pontosnak bizonyul. Megállapítottam, hogy a hazai piacon végzett

számítások alapján, normális eloszláson alapuló módszer választása esetén, a korrekciós

tényezı értéke elfogadhatónak tekinthetı. Ezen kívül a tényezı értékintervallumával

kapcsolatosan egy igen fontos felvetésre is rámutattam. A hozameloszlás VaR szempontjából

kritikus tartományát pontosabban becslı módszerek esetében a számított VaR érték ugyanis

lényegesen nagyobb lehet. Az eloszlásvég parametrikus becslésével történt számítások 2,7-

szeres növekedést eredményeztek a BUX 10 napos VaR értékének esetében. Ez a növekmény
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viszont jóval meghaladja a modell pontosságából adódó maximális lehetséges csökkenést

(33%) a korrekciós tényezıben. Ezek alapján tehát a jelenlegi elıírások arra ösztönzik a

pénzintézeteket, hogy – amennyiben mégiscsak belsı modellel történik a tıkekövetelmény

meghatározása - kevésbé pontos modell kerüljön alkalmazásra. Ez teljesen ellentétes a

szabályozó minél kifinomultabb modell alkalmazására vonatkozó szándékával, mivel a

korrekciós tényezı növelésébıl adódó büntetés mértéke a hazai piacon nem elégséges a

kevésbé pontos modell általi alulbecsülés kompenzálására. Ebbıl kifolyólag tehát indokolt

lehet a korrekciós tényezı értékének változtatása jóval szélesebb tartományban annak

érdekében, hogy a pénzintézetek pontosabb modellek alkalmazására legyenek ösztönözve.
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Összefoglaló

Disszertációmban a piaci kockázatokra vonatkozó kereskedési könyvi szabályozás
elıírásait vizsgáltam a hazai és a közép-európai piacok esetében statisztikai elemzések
alapján. Az elemzés létjogosultsága azért is indokolt, mivel a kereskedési könyvi rendeletben
két különbözı módszerrel lehet meghatározni a tıkekövetelményt. Gazdasági megfontolások
alapján ugyanis nyilvánvaló, hogy a pénzintézetek azt a módszert választják, mely esetében a
teljes költség (tıkeköltség, valamint beruházási, illetve üzemeltetési költségek) tartósan
alacsonyabb szintő. Kérdés, hogy a módszerek kalibrációja, illetve az elıírt feltételek hogyan
szolgálják az összetettebb, ezáltal részletesebb elemzést lehetıvé tevı belsı módszer
alkalmazásának ösztönzését.

1. Extrém értékek hatása a kockázati szint megítélésre vonatkozóan.
Pénzügyi termékek esetében a kockáztatott érték (VaR) egy igen népszerő eszköz a

kockázati szint megítélésre. Belátható azonban a mutató azon lényeges hiányossága, hogy a
VaR-on túli veszteségekrıl nem ad elégséges információt. A pénzügyi termékek esetében
tapasztalható vastag szélő eloszlások mellett viszont a szélsıséges változások lényeges
kockázatot hordozhatnak, amit a VaR-on túli veszteségek várható értékével jellemezhetünk
(CVaR). Dolgozatban megvizsgáltam, hogy az extrém értékek vizsgálata hogyan befolyásolja
különbözı részvénypiacok kockázati megítélését.

2. Kockázati becslések hiányos adatsorok esetében
Pénzügyi termékek kockázati szintjének megítélésében a múltbeli adatsorok elemzése

nyújthat támpontot. Számos okból kifolyólag viszont ezek az idısorok hiányosak lehetnek,
mely esetben a klasszikus statisztikai eszközök nem igazán alkalmazhatóak. Az adathiány
kezelésére számos módszertan létezik, a szakirodalomban pénzügyi idısorok esetében
elsısorban az EM (Expectation-maximization) módszertant ajánlják. Ez a módszer azonban
csupán stacionárius normális eloszlás esetében került bemutatásra, sztochasztikus volatilitású
modellek segítségével (normális eloszlás megırzésével) ugyanakkor jóval pontosabban
modellezhetıek az árfolyamváltozások.

3. A kereskedési könyvre vonatkozó módszerek összehasonlítása.
A jelenlegi, banki spekulatív pozíciókra vonatkozó kereskedési könyvi szabályozás

lehetıvé teszi sztenderd, illetve statisztikai módszereken alapuló belsı modellek használatát.
Megvizsgáltam, hogy különbözı összetételő, magyar részvény és kötvénypozíciókat
tartalmazó portfoliók esetében milyen a két különbözı módszer által meghatározott
tıkekövetelmény nagysága. A számítások szerint a belsı módszer esetében lényegesen
magasabb tıkekövetelmény adódott és ez a megfigyelés igen kedvezıtlen a fejlett
kockázatkezelési módszertan alkalmazásának szabályozói ösztönzése szempontjából.

4. Korrekciós tényezı
Megállapítottam, hogy a hazai piacon végzett számítások esetében, normális

eloszláson alapuló módszer választásával, a belsı modellekre vonatkozó korrekciós tényezı

értéke elfogadhatónak tekinthetı. Ezen kívül a tényezı értékintervallumával kapcsolatosan
egy igen fontos felvetésre is rámutattam. A jelenlegi elıírások ugyanis arra ösztönzik a
pénzintézeteket, hogy – amennyiben mégiscsak belsı modellel történik a tıkekövetelmény
meghatározása - kevésbé pontos modell kerüljön felhasználásra. Ez teljesen ellentétes a
szabályozó minél kifinomultabb modell alkalmazására vonatkozó szándékával, mivel a
korrekciós tényezı növelésébıl adódó büntetés mértéke a hazai piacon nem elégséges a
kevésbé pontos modell általi alulbecsülés kompenzálására. Ebbıl kifolyólag tehát indokolt
lehet a korrekciós tényezı értékének változtatása jóval szélesebb tartományban annak
érdekében, hogy a pénzintézetek pontosabb modellek alkalmazására legyenek ösztönözve.
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Summary in English

In my dissertation, I have investigated the regulation for calculating the capital
requirement of the Trading Book regarding the Hungarian and the Central European markets
based on statistical analysis. This kind of analysis is motivated since one of two methods
could be used for calculating the regulatory capital requirement. Based on economic
considerations, it is evident that financial institutions will use the methodology which results
in lower costs (capital plus investment and running costs) in the long run. The question is
whether the regulatory requirements motivate (enforce) the more sophisticated internal
models.

1. Effects of extreme values on the perception of risk
For financial instruments, the Value at Risk concept is a quite popular methodology

for measuring the risk level. It could be proven that this concept’s fault is that it does not
provide information about losses beyond the VaR. The distribution of financial instruments is
fat tailed; therefore extreme losses are quite relevant in these cases, which could be described
by the average value of losses beyond the VaR (it is referred as CVaR). I have investigated in
my paper, how the detailed analysis of the extreme losses affects the observed risk level of
different equity markets.

2. Risk estimation for time series with missing values
Historical time series could be used for measuring the risk level of financial

instruments. These time series could have missing values for different reasons and in these
cases the classical statistical tools can not be used. There are different methods for handling
missing data and mainly the Expectation Maximization method is recommended by the
financial literature. This method is developed only for stationary normal distribution, but
stochastic volatility distribution of financial time series has been proven.

3. Comparing methodologies for regulatory capital calculation of the Trading
Book

Current regulation for the capital requirement of the Trading Book with speculative
positions permits the standard method and internal model based on statistical tools. I have
investigated different portfolios consisting of Hungarian equities and T-bills what the level of
regulatory capital determined by both models is. According to my analysis, the capital
requirement was much higher for the internal model. This fact is quite embarrassing from the
regulators’ standpoint of motivating the usage of sophisticated tools.

4. The correction parameter
Investigating the Hungarian market for a statistical model based on normal

distribution, the value of the correction factor which should be used in case of internal model
is appropriate. Furthermore, another conclusion could be raised. Current regulatory
requirements motivate financial institutions that less accurate internal models would be
chosen.

This fact is quite contrary to the regulator’s intent to use more sophisticated models
since the increase in the value of correction factor is not enough in the Hungarian market to
compensate the balanced estimation of a less developed model. Therefore, the broadening of
the value interval of correction factor would be necessary so that financial institutions would
be motivated to use more accurate models.
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Short summary in English

Investigation of the methodologies defined by the regulation of the Trading Book’s

capital requirement

The motivation of regulating the financial institutions and its processes is really

evident considering the need for the stability of the economy and the whole financial system.

However, it is really important to investigate whether the legislation could be supported by

economic principles, furthermore mathematical and statistical analysis. In this dissertation, the

focus is on the Hungarian regulation of the Trading Book’s capital requirement which is

based on the Basle Committee’s recommendation. Conclusions are reported based on

statistical analysis and comparison with the prescription of the referred regulation.
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Jegyzetek

i Markovi folyamatok

A piaci hatékonyság szempontjából lényeges szempont a különbözı pénzügyi eszközök hozamainak
idıbeli függetlensége. A korreláció, mint folytonos valószínőségi változók közötti lineáris kapcsolat mérésére
szolgáló igen elterjedt mutató alapján, különbözı idıtávokra számított autokorreláció, illetve autokovariancia
használható az idıbeli függetlenség tesztelésére. Autokorrelált változók esetében megkülönböztethetı rövid,
illetve hosszú távú korreláltság. Az elıbbi esetben adott eszköz egymástól különbözı távolságú idıpontjai
közötti kapcsolat igen hamar lecseng, és egy bizonyos idıtávon túl a változóértékek függetlennek tekinthetıek
(legalábbis a különbözı idıpontbeli értékek közötti lineáris összefüggés elhanyagolható). Ezt az idıtávot a
sztochasztikus folyamat memóriájának nevezik (τc), és az ennél hosszabb idıintervallumokra az alábbi
összefüggés teljesülése szükséges:

( ) ( )nnnnnnnn txtxftxtttxxxf ;;;,...,,;,...,, 11121121 −−−− = ,

ahol xi a vizsgált valószínőségi változó ti-ben megfigyelt értéket, f(A B) pedig B valószínőségi változó
feltételes eloszlását jelöli az A esemény megfigyelést követıen.

A fenti típusú sztochasztikus folyamatok esetében tehát a t1, t2, tn-1 idıpontokban megfigyelt x1, x2, ... ,
xn-1 esetén a még ismeretlen tn-beli xn valószínőségi változó eloszlása csak xn-1-tıl függ, ugyanis az alapfeltevés
szerint a vizsgált rendszer csupán rövidtávú memóriával rendelkezik. Az ilyen típusú folyamatokat Markov-
folyamatoknak is nevezik. Ilyen esetekben több egymást követı idıponthoz tartozó változóértékek együttes
eloszlását az alábbi sőrőségfüggvénnyel lehet jellemezni:
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A fenti eredmény alapján egy igen fontos következtetés adódik, hiszen a valószínőségi folyamat
leírásához elégséges az elsı- ( f(x1;t1) ), és másodrendő ( f(xn;tnxn+1;tn+1) ) feltételes valószínőségsőrőség
függvények ismerete, magasabb rendő összefüggések meghatározása pedig szükségtelen.

A pénzügyi folyamatok markovi jellegének bizonyítása érdekében tehát szükséges megvizsgálni, hogy
különbözı idıtávokra vonatkozóan milyen mértékő az árfolyammozgások kölcsönhatásának erıssége. Ezt a
pénzügyi idısor alapján meghatározott autokorrelációs függvény segítségével, valamint a rendszert jellemzı

memória vizsgálata alapján lehet elvégezni. Abban az esetben, ha az adott folyamathoz tartozó korreláció hamar
lecseng, a rendszert jellemzı memóriához tartozó idıtávnál hosszabb idıszakokra a folyamat markovinak
tekinthetı. Ilyen esetekben a korábbiak szerint a folyamat leírása az elsı, illetve másodrendő feltételes
valószínőségek meghatározása alapján lehetséges. Empirikus vizsgálatok alapján különbözı eszközök
logaritmikus hozamának autokorrelációs függvénye igen gyorsan lecseng, és a rendszerre jellemzı memória
idıtartama jóval kevesebb, mint egy kereskedési nap (Mantegna és Stanley(2000)).

A pénzügy folyamatok markovi jellege lényegében konzisztens a piaci hatékonyság gyenge formájával.
Ennek értelmében tehát a pénzügyi eszközök jövıbeli árfolyamával kpacsolatos egyetlen releváns információ a
jelenlegi árfolyam, és független attól, hogy a múltban hogyan alakultak az árfolyamok. Ebbıl kifolyólag a
jövıbeli árfolyam egy valószínőségi eloszlással jellemezhetı változó. Ennek eredményeként a múltba tekintı

technikai elemzések aligha kecsegtetnek átlagon felüli hozamokkal.

A pénzügyi folyamatok leírása szempontjából fontos kitérni a magasabb rendő korrelációs
összefüggések tárgyalására is. Abból ugyanis, hogy a vizsgált mennyiség különbözı idıpontokhoz tartozó
értékei közötti korreláció elhanyagolható, még nem következik, hogy az idıbeli változások ténylegesen
függetlenek is egymástól. Számos tanulmány készült arra vonatkozóan, hogy az árfolyamok nemlineáris
függvényei (például az árfolyamváltozás négyezete) sokkal hosszabb távú emlékezettel rendelkezik. Ez az
eredmény azt sugallja, hogy az árfolyamváltozáson túlmenıen egy másik valószínőségi folyamat is létezik, ami a
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volatilitással, azaz az árfolyam változékonyságával kapcsolatos. A volatilitás becslése gyakran egy
meghatározott idıtávra számított szórással történik, melynek számítása során ugyebár felhasználásra kerül az
árfolyamadatok négyzetének összege. Az S&P500 volatilitásbecslése alapján meghatározott autokorrelációs
függvény (Cizaeu at al. (1997)) értelmében a volatilitásban hosszú távú korreláció is megfigyelhetı. A
volatilitásra vonatkozó valószínőségi folyamat egyébként azt is jelenti, hogy az árfolyamváltozás nem
stacionárius folyamat, lévén a volatilitás, illetve szórás nem állandó. Ebbıl következıen az árfolyamváltozás
legfeljebb aszimptotikusan stacionárius, vagyis az eloszlás állandósága csak hosszú idıtávon érvényesül.

ii Valószínőségi változók függıségének reprezentálása kopula függvényekkel

Pénzügyi elemzések során különbözı pénzügyi eszközök együttes viselkedésének igen nagy jelentısége
van, hiszen a pénzügyi befektetık törekednek arra, hogy minél diverzifikáltabb portfolióval rendelkezzenek.
Ebbıl kifolyólag tehát az egyes termékek egyedi kockázati jellegén túlmenıen a teljes portfolió
nyereségeloszlása is lényeges. A tradícionális pénzügyi elméletekben (mint például a CAPM, vagy a Markowitz-
féle várható érték; szórás elmélet) a korreláció számítás jelenteti az összeköttetést különbözı eszközök kockázati
szintjének vonatkozásában. A korreláció általános elterjedésében a pénzügyi eszközök árfolyammozgására
vonatkozó többváltozós normális eloszlás feltételezése is jelentıs szerepet játszott. Amennyiben ugyanis a
termékek egyedi, illetve együttes eloszlása normális, a korrelációs együtthatók segítségével közvetlenül
meghatározható egy adott portfolió eloszlását jellemzı paraméterkombináció. A pénzügyi termékek eloszlásának
normális jellege rövidtávon igencsak kérdéses az eloszlások megfigyelt vastag szélébıl kifolyólag. Mindamellett
származtatott ügyletek esetében elıfordulhat az alaptermék árfolyamától való nemlineáris függés, ami még az
alaptermék normál eloszlásának esetében is biztosítaná a származtatott ügylet nem gauss-i eloszlását. Ezen kívül
Emrechts (2002) arra is rámutatott, hogy az egyedi termékek esetleges lineáris eloszlása (azaz több termék
árfolyammozgását leíró valószínőségi folyamat határoszlása) nem garancia arra, hogy az együttes eloszlás is
normális jellegő.

Valószínőségi változók közötti kapcsolat leírására a korrelációnál jóval kifinomultabb eszköz szükséges,
melyben a kopula függvény bevezetése alapvetı fontosságú. A kopulák (Benedek at al. (2002), Embrechts
(2002)) lényegében valószínőségi változók együttes eloszlásfüggvénye alapján meghatározhatóak, azzal a
megkötéssel, hogy az egyedi változókra vonatkozó határeloszlás sztenderdizált és megegyezı. A kopula
függvény valószínőségi változók peremeloszlása és együttes sőrőségfüggvénye közötti kapcsolatot jellemzi.
Ebben a formában a változók egyedi jellege és együttes viselkedése különválasztható. A valószínőségszámítás
kritériumainak megfelelı függetlenség esetén a kopula függvény egyszerően az egyedi valószínőségi változók
határeloszlásának szorzatából állítható elı.

A kopula függvényekkel a kovariancia mátrixszal összehasonlításban jóval összetettebb módon
lehetséges kezelni a valószínőségi változók közötti kapcsolatot. Ez a kedvezı tulajdonság ugyanakkor azzal is
együtt jár, hogy a kopula függvényben megjelenített kapcsolat szemléltetése korántsem olyan kézenfekvı

feladat, mint a kovariancia mátrix egyes elemein keresztül a megfelelı változópárok közötti lineáris kapcsolat
szorosságának megjelenítése. Természetesen fontos emlékezni, hogy a kovariancia mátrix használatának – az
egyszerő és igen szemléletes alkalmazhatóság mellett – vitathatatlanul igen komoly ára van, amennyiben
pontosabb elemzés végrehajtása a feladat.

iii A H valószínőségi változóhoz (hozam)ε valószínőség esetén a CVaRε az alábbi módon definiálható VaRε

felhasználásával: CVaRε = ( )εVaRHHM −<− . A feltételes várható érték H valószínőségi változó

sőrőségfüggvényével ( ) ( ) ( ) 
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A fenti kifejezés normális eloszlás esetében 99%-os megbízhatósági szint mellett (ε=1%; VaRSN,1% ≈2,326;
CVaRSN,1%≈2,668):

σ
m

063,0146,0 −≈ .

vi A Hill módszerrel történı becslés eredményeként az alábbi értékek adódtak, melyek alapján a VaR és CVaR
becsülhetı. A modell paraméterei mellett a becsléshez felhasználható formula is szerepel a megfelelı

egyenlethivatkozások feltüntetésével.
Hill módszer (Bootstrap) S&P500 BUX CESI

Average 0,04% 0,10% 0,00%
M 39 124 65

1/α 0,2646 0,5500 0,4099
ε 1,00% 1,00% 1,00%
N 1663 1643 1633
Xm 2,41% 2,07% 2,41%

(7.8.)  VaR1d (ε)= (m / n / ε ) ^ (1/α)*X m 3,01% 6,30% 4,24%

(7.14.) CVaR1d (ε)= VaR1d + VaR1d/(α-1) 4,10% 14,00% 7,18%

(CVaR1d (ε) - VaR1d (ε)) / VaR1d (ε) 35,97% 122,24% 69,47%

(6.2.)  VaR10d (ε) = VaR1d * 10 ^ (1/α) 5,54% 22,35% 10,89%

(7.14.) CVaR10d (ε)= VaR10d + VaR10d/(α-1) 7,54% 49,67% 18,46%

(CVaR10d (ε) - VaR10d (ε)) / VaR10d (ε) 35,97% 122,24% 69,47%

Variancia Kovarianca módszer esetében a mellékelt táblázatok mutatják a vizsgált idıszakra számított szórás,

valamint Var és CVaR értékeket:

BUX εεεε = 1%
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TIME STAMP Average Riskmetrics σσσσ    Var 1d Var10d CVar 1d CVar10d

2001.02.08 0,12% 1,58% -3,55% -10,41% -4,09% -12,10%
2001.02.09 0,12% 1,59% -3,59% -10,54% -4,13% -12,25%
2001.02.12 0,12% 1,55% -3,48% -10,19% -4,00% -11,84%
2001.02.13 0,12% 1,50% -3,38% -9,87% -3,89% -11,48%
2001.02.14 0,12% 1,48% -3,33% -9,72% -3,83% -11,31%
2001.02.15 0,12% 1,44% -3,23% -9,39% -3,71% -10,93%
2001.02.16 0,11% 1,70% -3,84% -11,35% -4,41% -13,17%
2001.02.19 0,11% 1,65% -3,72% -10,97% -4,28% -12,73%
2001.02.20 0,12% 1,61% -3,62% -10,67% -4,17% -12,39%
2001.02.21 0,11% 1,79% -4,05% -12,05% -4,66% -13,97%
2001.02.22 0,11% 1,78% -4,03% -11,99% -4,64% -13,90%
2001.02.23 0,11% 1,73% -3,92% -11,62% -4,50% -13,47%
2001.02.26 0,11% 1,72% -3,88% -11,51% -4,47% -13,35%
2001.02.27 0,11% 1,67% -3,76% -11,13% -4,33% -12,91%
2001.02.28 0,11% 1,62% -3,66% -10,81% -4,21% -12,55%
2001.03.01 0,11% 1,58% -3,55% -10,47% -4,09% -12,16%
2001.03.02 0,11% 1,53% -3,45% -10,16% -3,97% -11,80%
2001.03.05 0,11% 1,57% -3,53% -10,40% -4,06% -12,08%
2001.03.06 0,11% 1,52% -3,42% -10,06% -3,94% -11,69%
2001.03.07 0,11% 1,48% -3,34% -9,78% -3,84% -11,37%
2001.03.08 0,11% 1,46% -3,29% -9,63% -3,78% -11,20%
2001.03.09 0,11% 1,43% -3,21% -9,38% -3,69% -10,91%
2001.03.12 0,11% 1,42% -3,20% -9,36% -3,68% -10,89%
2001.03.13 0,11% 1,38% -3,11% -9,07% -3,58% -10,55%
2001.03.14 0,11% 1,68% -3,80% -11,27% -4,36% -13,06%
2001.03.19 0,11% 1,64% -3,70% -10,96% -4,25% -12,71%
2001.03.20 0,11% 1,60% -3,62% -10,70% -4,16% -12,42%
2001.03.21 0,11% 1,70% -3,85% -11,45% -4,43% -13,27%
2001.03.22 0,10% 1,82% -4,13% -12,36% -4,75% -14,31%
2001.03.23 0,11% 1,92% -4,37% -13,09% -5,02% -15,15%
2001.03.26 0,11% 1,98% -4,50% -13,50% -5,18% -15,63%
2001.03.27 0,11% 1,93% -4,39% -13,15% -5,05% -15,23%
2001.03.28 0,11% 1,92% -4,35% -13,04% -5,00% -15,09%
2001.03.29 0,11% 1,88% -4,26% -12,75% -4,89% -14,76%
2001.03.30 0,11% 1,82% -4,13% -12,35% -4,75% -14,30%
2001.04.02 0,10% 1,79% -4,06% -12,13% -4,67% -14,05%
2001.04.03 0,10% 1,83% -4,16% -12,45% -4,78% -14,42%
2001.04.04 0,10% 1,78% -4,04% -12,07% -4,64% -13,98%
2001.04.05 0,11% 2,17% -4,93% -14,86% -5,66% -17,18%
2001.04.06 0,11% 2,10% -4,78% -14,40% -5,49% -16,65%
2001.04.09 0,11% 2,05% -4,66% -14,01% -5,35% -16,20%
2001.04.10 0,11% 2,06% -4,70% -14,12% -5,40% -16,33%
2001.04.11 0,11% 2,03% -4,61% -13,84% -5,30% -16,01%
2001.04.12 0,11% 1,97% -4,47% -13,39% -5,13% -15,50%
2001.04.13 0,11% 1,91% -4,34% -12,98% -4,99% -15,03%
2001.04.17 0,11% 1,85% -4,20% -12,55% -4,83% -14,54%
2001.04.18 0,11% 1,89% -4,28% -12,79% -4,92% -14,81%
2001.04.19 0,11% 1,87% -4,24% -12,66% -4,87% -14,66%
2001.04.20 0,11% 1,81% -4,11% -12,25% -4,72% -14,19%
2001.04.23 0,11% 1,79% -4,06% -12,11% -4,67% -14,03%
2001.04.24 0,11% 1,74% -3,94% -11,72% -4,53% -13,59%
2001.04.25 0,11% 1,69% -3,82% -11,33% -4,39% -13,14%
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2001.04.26 0,11% 1,64% -3,70% -10,97% -4,26% -12,73%
2001.04.27 0,11% 1,60% -3,61% -10,69% -4,15% -12,40%
2001.05.02 0,11% 1,58% -3,58% -10,58% -4,11% -12,28%
2001.05.03 0,11% 1,54% -3,48% -10,28% -4,01% -11,93%
2001.05.04 0,11% 1,52% -3,43% -10,12% -3,95% -11,75%
2001.05.07 0,11% 1,49% -3,35% -9,87% -3,86% -11,46%
2001.05.08 0,11% 1,46% -3,29% -9,66% -3,78% -11,22%
2001.05.09 0,11% 1,45% -3,27% -9,62% -3,76% -11,17%
2001.05.10 0,11% 1,50% -3,39% -9,98% -3,90% -11,60%
2001.05.11 0,11% 1,48% -3,34% -9,85% -3,85% -11,44%
2001.05.14 0,11% 1,46% -3,29% -9,69% -3,79% -11,26%
2001.05.15 0,11% 1,42% -3,19% -9,38% -3,67% -10,90%
2001.05.16 0,10% 1,44% -3,24% -9,53% -3,73% -11,08%
2001.05.17 0,11% 1,44% -3,24% -9,53% -3,73% -11,07%
2001.05.18 0,11% 1,40% -3,14% -9,22% -3,62% -10,71%
2001.05.21 0,11% 1,42% -3,20% -9,39% -3,68% -10,92%
2001.05.22 0,11% 1,43% -3,21% -9,41% -3,69% -10,94%
2001.05.23 0,11% 1,47% -3,30% -9,72% -3,80% -11,29%
2001.05.24 0,11% 1,42% -3,21% -9,41% -3,69% -10,93%
2001.05.25 0,11% 1,38% -3,11% -9,11% -3,58% -10,60%
2001.05.28 0,11% 1,35% -3,04% -8,90% -3,50% -10,35%
2001.05.29 0,11% 1,31% -2,95% -8,60% -3,39% -10,01%
2001.05.30 0,11% 1,28% -2,86% -8,32% -3,29% -9,68%
2001.05.31 0,11% 1,28% -2,88% -8,36% -3,31% -9,73%
2001.06.01 0,11% 1,26% -2,81% -8,17% -3,24% -9,51%
2001.06.05 0,11% 1,22% -2,73% -7,91% -3,14% -9,21%
2001.06.06 0,11% 1,19% -2,66% -7,69% -3,06% -8,97%
2001.06.07 0,11% 1,18% -2,64% -7,63% -3,04% -8,90%
2001.06.08 0,11% 1,15% -2,56% -7,38% -2,95% -8,61%
2001.06.11 0,10% 1,14% -2,55% -7,34% -2,93% -8,56%
2001.06.12 0,10% 1,16% -2,59% -7,47% -2,98% -8,71%
2001.06.13 0,10% 1,12% -2,51% -7,22% -2,89% -8,43%
2001.06.14 0,10% 1,21% -2,70% -7,85% -3,11% -9,14%
2001.06.15 0,10% 1,18% -2,65% -7,69% -3,05% -8,96%
2001.06.18 0,10% 1,17% -2,62% -7,59% -3,02% -8,84%
2001.06.19 0,10% 1,14% -2,55% -7,35% -2,93% -8,57%
2001.06.20 0,10% 1,11% -2,48% -7,16% -2,86% -8,35%
2001.06.21 0,10% 1,09% -2,44% -7,03% -2,81% -8,20%
2001.06.22 0,10% 1,14% -2,55% -7,39% -2,94% -8,61%
2001.06.25 0,10% 1,13% -2,54% -7,33% -2,92% -8,54%
2001.06.26 0,10% 1,10% -2,46% -7,09% -2,83% -8,27%
2001.06.27 0,10% 1,10% -2,46% -7,07% -2,83% -8,25%
2001.06.28 0,10% 1,07% -2,39% -6,86% -2,75% -8,00%
2001.06.29 0,10% 1,07% -2,39% -6,86% -2,75% -8,01%
2001.07.02 0,10% 1,04% -2,31% -6,62% -2,67% -7,73%
2001.07.03 0,10% 1,01% -2,24% -6,39% -2,58% -7,47%
2001.07.04 0,10% 1,00% -2,22% -6,32% -2,55% -7,38%
2001.07.05 0,10% 0,98% -2,19% -6,22% -2,52% -7,27%
2001.07.06 0,10% 0,96% -2,13% -6,04% -2,45% -7,06%
2001.07.09 0,10% 1,00% -2,22% -6,32% -2,56% -7,39%
2001.07.10 0,10% 1,06% -2,36% -6,76% -2,72% -7,90%
2001.07.11 0,10% 1,11% -2,48% -7,14% -2,85% -8,33%
2001.07.12 0,10% 1,08% -2,42% -6,98% -2,79% -8,14%
2001.07.13 0,10% 1,05% -2,35% -6,75% -2,71% -7,88%
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2001.07.16 0,10% 1,02% -2,28% -6,52% -2,62% -7,61%
2001.07.17 0,10% 0,99% -2,21% -6,30% -2,54% -7,36%
2001.07.18 0,10% 0,96% -2,14% -6,08% -2,46% -7,11%
2001.07.19 0,10% 1,05% -2,34% -6,70% -2,69% -7,83%
2001.07.20 0,10% 1,05% -2,35% -6,74% -2,70% -7,87%
2001.07.23 0,10% 1,03% -2,29% -6,54% -2,63% -7,64%
2001.07.24 0,10% 1,01% -2,25% -6,42% -2,59% -7,50%
2001.07.25 0,10% 1,01% -2,25% -6,43% -2,59% -7,51%
2001.07.26 0,10% 0,98% -2,19% -6,25% -2,52% -7,30%
2001.07.27 0,10% 0,97% -2,16% -6,17% -2,49% -7,21%
2001.07.30 0,10% 0,96% -2,13% -6,04% -2,45% -7,06%
2001.07.31 0,10% 0,93% -2,07% -5,85% -2,38% -6,85%
2001.08.01 0,10% 0,91% -2,01% -5,66% -2,31% -6,63%
2001.08.02 0,10% 0,96% -2,12% -6,03% -2,45% -7,06%
2001.08.03 0,10% 0,93% -2,06% -5,82% -2,37% -6,81%
2001.08.06 0,10% 0,97% -2,15% -6,13% -2,48% -7,17%
2001.08.07 0,10% 0,94% -2,09% -5,91% -2,40% -6,92%
2001.08.08 0,10% 0,93% -2,06% -5,83% -2,37% -6,82%
2001.08.09 0,10% 0,92% -2,05% -5,80% -2,36% -6,78%
2001.08.10 0,10% 0,90% -1,99% -5,63% -2,29% -6,59%
2001.08.13 0,10% 0,92% -2,05% -5,82% -2,37% -6,81%
2001.08.14 0,10% 0,91% -2,02% -5,72% -2,33% -6,69%
2001.08.15 0,10% 0,90% -2,00% -5,65% -2,30% -6,61%
2001.08.16 0,10% 0,94% -2,08% -5,91% -2,40% -6,92%
2001.08.17 0,10% 0,91% -2,01% -5,70% -2,32% -6,68%
2001.08.21 0,10% 0,89% -1,98% -5,60% -2,28% -6,56%
2001.08.22 0,10% 0,87% -1,92% -5,41% -2,21% -6,34%
2001.08.23 0,10% 0,84% -1,86% -5,22% -2,14% -6,12%
2001.08.24 0,10% 0,81% -1,80% -5,03% -2,07% -5,90%
2001.08.27 0,10% 0,81% -1,78% -4,96% -2,05% -5,83%
2001.08.28 0,10% 0,78% -1,72% -4,79% -1,99% -5,63%
2001.08.29 0,10% 0,78% -1,71% -4,75% -1,97% -5,58%
2001.08.30 0,10% 0,75% -1,66% -4,58% -1,91% -5,39%
2001.08.31 0,10% 0,73% -1,61% -4,43% -1,86% -5,22%
2001.09.03 0,10% 0,74% -1,63% -4,50% -1,88% -5,30%
2001.09.04 0,09% 0,72% -1,58% -4,36% -1,83% -5,13%
2001.09.05 0,10% 0,73% -1,60% -4,39% -1,84% -5,17%
2001.09.06 0,10% 0,73% -1,60% -4,41% -1,85% -5,19%
2001.09.07 0,10% 0,72% -1,58% -4,34% -1,82% -5,11%
2001.09.10 0,09% 0,84% -1,86% -5,24% -2,14% -6,14%
2001.09.11 0,09% 1,28% -2,88% -8,49% -3,32% -9,86%
2001.09.12 0,09% 1,60% -3,62% -10,85% -4,16% -12,56%
2001.09.13 0,09% 1,78% -4,04% -12,15% -4,64% -14,06%
2001.09.14 0,09% 1,77% -4,04% -12,15% -4,64% -14,05%
2001.09.17 0,09% 1,73% -3,95% -11,87% -4,53% -13,73%
2001.09.18 0,09% 1,69% -3,85% -11,56% -4,42% -13,37%
2001.09.19 0,09% 1,68% -3,81% -11,43% -4,38% -13,22%
2001.09.20 0,09% 1,65% -3,75% -11,24% -4,31% -13,01%
2001.09.21 0,09% 1,79% -4,07% -12,28% -4,68% -14,19%
2001.09.24 0,09% 1,79% -4,09% -12,32% -4,69% -14,24%
2001.09.25 0,09% 1,92% -4,38% -13,22% -5,03% -15,27%
2001.09.26 0,09% 1,90% -4,34% -13,10% -4,99% -15,14%
2001.09.27 0,09% 1,85% -4,21% -12,68% -4,83% -14,66%
2001.09.28 0,09% 1,82% -4,15% -12,49% -4,77% -14,44%
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2001.10.01 0,09% 1,77% -4,02% -12,08% -4,62% -13,98%
2001.10.02 0,09% 1,76% -3,99% -11,98% -4,59% -13,87%
2001.10.03 0,09% 1,70% -3,87% -11,59% -4,45% -13,42%
2001.10.04 0,09% 1,71% -3,89% -11,67% -4,47% -13,50%
2001.10.05 0,10% 1,67% -3,79% -11,34% -4,36% -13,13%
2001.10.08 0,09% 1,64% -3,71% -11,08% -4,26% -12,84%
2001.10.09 0,09% 1,60% -3,63% -10,83% -4,17% -12,54%
2001.10.10 0,10% 1,55% -3,52% -10,48% -4,05% -12,14%
2001.10.11 0,10% 1,75% -3,96% -11,87% -4,56% -13,74%
2001.10.12 0,10% 1,77% -4,01% -12,03% -4,61% -13,92%
2001.10.15 0,10% 1,73% -3,92% -11,74% -4,50% -13,59%
2001.10.16 0,10% 1,68% -3,80% -11,37% -4,37% -13,17%
2001.10.17 0,10% 1,63% -3,70% -11,05% -4,25% -12,80%
2001.10.18 0,09% 1,60% -3,63% -10,83% -4,17% -12,54%
2001.10.19 0,09% 1,56% -3,53% -10,53% -4,06% -12,20%
2001.10.24 0,10% 1,58% -3,57% -10,63% -4,10% -12,32%
2001.10.25 0,10% 1,53% -3,46% -10,28% -3,97% -11,91%
2001.10.26 0,10% 1,65% -3,74% -11,16% -4,30% -12,93%
2001.10.29 0,10% 1,60% -3,63% -10,80% -4,17% -12,51%
2001.10.30 0,10% 1,63% -3,70% -11,04% -4,25% -12,79%
2001.10.31 0,10% 1,61% -3,66% -10,90% -4,20% -12,63%
2001.11.05 0,10% 1,59% -3,60% -10,71% -4,14% -12,41%
2001.11.06 0,10% 1,54% -3,49% -10,38% -4,02% -12,03%
2001.11.07 0,10% 1,50% -3,38% -10,03% -3,89% -11,64%
2001.11.08 0,10% 1,46% -3,31% -9,79% -3,81% -11,36%
2001.11.09 0,10% 1,43% -3,22% -9,53% -3,71% -11,06%
2001.11.12 0,10% 1,44% -3,25% -9,62% -3,74% -11,16%
2001.11.13 0,10% 1,53% -3,46% -10,25% -3,97% -11,89%
2001.11.14 0,10% 1,61% -3,64% -10,83% -4,18% -12,55%
2001.11.15 0,10% 1,57% -3,54% -10,51% -4,07% -12,19%
2001.11.16 0,10% 1,53% -3,45% -10,23% -3,97% -11,86%
2001.11.19 0,10% 1,48% -3,34% -9,89% -3,84% -11,48%
2001.11.20 0,10% 1,44% -3,24% -9,56% -3,73% -11,10%
2001.11.21 0,10% 1,39% -3,14% -9,26% -3,62% -10,76%
2001.11.22 0,10% 1,35% -3,05% -8,97% -3,51% -10,42%
2001.11.23 0,10% 1,35% -3,03% -8,90% -3,49% -10,34%
2001.11.26 0,10% 1,38% -3,10% -9,12% -3,57% -10,60%
2001.11.27 0,10% 1,39% -3,14% -9,26% -3,62% -10,75%
2001.11.28 0,10% 1,35% -3,05% -8,96% -3,51% -10,41%
2001.11.29 0,10% 1,31% -2,95% -8,66% -3,40% -10,06%
2001.11.30 0,10% 1,31% -2,94% -8,62% -3,38% -10,02%
2001.12.03 0,10% 1,27% -2,85% -8,33% -3,28% -9,69%
2001.12.04 0,10% 1,23% -2,76% -8,05% -3,18% -9,37%
2001.12.05 0,10% 1,27% -2,87% -8,38% -3,30% -9,74%
2001.12.06 0,10% 1,24% -2,79% -8,14% -3,21% -9,48%
2001.12.07 0,10% 1,25% -2,81% -8,20% -3,24% -9,55%
2001.12.10 0,10% 1,22% -2,73% -7,96% -3,15% -9,27%
2001.12.11 0,10% 1,20% -2,69% -7,81% -3,09% -9,10%
2001.12.12 0,10% 1,16% -2,60% -7,55% -3,00% -8,80%
2001.12.13 0,10% 1,14% -2,54% -7,37% -2,93% -8,59%
2001.12.14 0,10% 1,11% -2,47% -7,14% -2,85% -8,33%
2001.12.17 0,10% 1,07% -2,40% -6,90% -2,76% -8,05%
2001.12.18 0,10% 1,04% -2,32% -6,67% -2,68% -7,79%
2001.12.19 0,10% 1,01% -2,25% -6,44% -2,59% -7,52%
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2001.12.20 0,10% 0,98% -2,18% -6,22% -2,51% -7,27%
2001.12.21 0,10% 0,96% -2,14% -6,08% -2,46% -7,11%
2001.12.27 0,10% 0,94% -2,08% -5,90% -2,39% -6,90%
2001.12.28 0,10% 0,91% -2,01% -5,69% -2,32% -6,66%
2002.01.02 0,10% 0,88% -1,95% -5,49% -2,25% -6,44%
2002.01.03 0,10% 0,87% -1,92% -5,39% -2,21% -6,32%
2002.01.04 0,10% 1,02% -2,27% -6,50% -2,61% -7,59%
2002.01.07 0,10% 0,99% -2,20% -6,27% -2,53% -7,33%
2002.01.08 0,10% 0,96% -2,13% -6,05% -2,45% -7,08%
2002.01.09 0,10% 0,97% -2,16% -6,16% -2,49% -7,20%
2002.01.10 0,10% 1,08% -2,42% -6,94% -2,78% -8,10%
2002.01.11 0,10% 1,22% -2,74% -7,97% -3,16% -9,28%
2002.01.14 0,10% 1,32% -2,97% -8,70% -3,42% -10,11%
2002.01.15 0,10% 1,29% -2,90% -8,46% -3,33% -9,84%
2002.01.16 0,10% 1,27% -2,84% -8,30% -3,27% -9,66%
2002.01.17 0,10% 1,29% -2,89% -8,44% -3,33% -9,82%
2002.01.18 0,10% 1,25% -2,81% -8,18% -3,23% -9,52%
2002.01.21 0,10% 1,23% -2,75% -7,98% -3,16% -9,29%
2002.01.22 0,10% 1,20% -2,70% -7,82% -3,10% -9,11%
2002.01.23 0,10% 1,17% -2,61% -7,55% -3,01% -8,80%
2002.01.24 0,10% 1,17% -2,61% -7,55% -3,01% -8,80%
2002.01.25 0,10% 1,13% -2,53% -7,29% -2,92% -8,51%
2002.01.28 0,10% 1,19% -2,67% -7,72% -3,07% -9,00%
2002.01.29 0,10% 1,16% -2,60% -7,51% -2,99% -8,76%
2002.01.30 0,10% 1,13% -2,52% -7,27% -2,90% -8,48%
2002.01.31 0,10% 1,29% -2,90% -8,45% -3,33% -9,83%
2002.02.01 0,10% 1,25% -2,81% -8,17% -3,24% -9,51%
2002.02.04 0,10% 1,26% -2,82% -8,21% -3,25% -9,56%
2002.02.05 0,10% 1,38% -3,10% -9,11% -3,57% -10,58%
2002.02.06 0,10% 1,34% -3,02% -8,87% -3,48% -10,31%
2002.02.07 0,10% 1,30% -2,93% -8,57% -3,37% -9,97%

S&P 500 εεεε = 1%
TIME STAMP Average Riskmetrics σσσσ    Var 1d Var10d CVar 1d CVar10d

2001.02.08 0,06% 1,18% -2,68% -8,04% -3,08% -9,30%
2001.02.09 0,06% 1,19% -2,70% -8,13% -3,11% -9,40%
2001.02.12 0,06% 1,19% -2,70% -8,11% -3,10% -9,39%
2001.02.13 0,06% 1,17% -2,66% -8,00% -3,06% -9,25%
2001.02.14 0,06% 1,14% -2,58% -7,74% -2,97% -8,96%
2001.02.15 0,06% 1,12% -2,54% -7,61% -2,92% -8,82%
2001.02.16 0,06% 1,18% -2,69% -8,09% -3,09% -9,35%
2001.02.20 0,06% 1,22% -2,79% -8,40% -3,20% -9,72%
2001.02.21 0,06% 1,27% -2,90% -8,77% -3,33% -10,13%
2001.02.22 0,06% 1,23% -2,81% -8,49% -3,23% -9,82%
2001.02.23 0,06% 1,20% -2,74% -8,28% -3,15% -9,57%
2001.02.26 0,06% 1,24% -2,83% -8,55% -3,25% -9,88%
2001.02.27 0,06% 1,22% -2,78% -8,38% -3,19% -9,69%
2001.02.28 0,06% 1,23% -2,81% -8,50% -3,23% -9,82%
2001.03.01 0,06% 1,20% -2,73% -8,22% -3,13% -9,51%
2001.03.02 0,06% 1,17% -2,66% -8,02% -3,06% -9,27%
2001.03.05 0,06% 1,14% -2,60% -7,82% -2,99% -9,05%
2001.03.06 0,06% 1,13% -2,58% -7,76% -2,96% -8,97%
2001.03.07 0,06% 1,11% -2,52% -7,58% -2,90% -8,77%
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2001.03.08 0,06% 1,08% -2,45% -7,34% -2,81% -8,50%
2001.03.09 0,06% 1,21% -2,76% -8,35% -3,17% -9,65%
2001.03.12 0,05% 1,60% -3,66% -11,21% -4,20% -12,92%
2001.03.13 0,05% 1,59% -3,64% -11,15% -4,18% -12,85%
2001.03.14 0,05% 1,67% -3,83% -11,75% -4,40% -13,54%
2001.03.15 0,05% 1,62% -3,73% -11,42% -4,28% -13,16%
2001.03.16 0,05% 1,65% -3,78% -11,61% -4,34% -13,37%
2001.03.19 0,05% 1,65% -3,80% -11,64% -4,36% -13,41%
2001.03.20 0,05% 1,71% -3,93% -12,08% -4,51% -13,91%
2001.03.21 0,05% 1,72% -3,95% -12,13% -4,53% -13,98%
2001.03.22 0,05% 1,67% -3,83% -11,77% -4,40% -13,56%
2001.03.23 0,05% 1,69% -3,88% -11,91% -4,45% -13,72%
2001.03.26 0,05% 1,66% -3,81% -11,69% -4,37% -13,47%
2001.03.27 0,05% 1,72% -3,96% -12,15% -4,54% -13,99%
2001.03.28 0,05% 1,78% -4,08% -12,56% -4,69% -14,46%
2001.03.29 0,05% 1,73% -3,97% -12,19% -4,55% -14,04%
2001.03.30 0,05% 1,70% -3,89% -11,95% -4,47% -13,77%
2001.04.02 0,05% 1,67% -3,84% -11,79% -4,40% -13,58%
2001.04.03 0,05% 1,83% -4,22% -13,00% -4,84% -14,97%
2001.04.04 0,05% 1,78% -4,09% -12,60% -4,69% -14,51%
2001.04.05 0,05% 2,02% -4,64% -14,33% -5,33% -16,49%
2001.04.06 0,05% 2,02% -4,64% -14,35% -5,33% -16,51%
2001.04.09 0,05% 1,97% -4,52% -13,96% -5,19% -16,07%
2001.04.10 0,05% 2,02% -4,64% -14,31% -5,32% -16,47%
2001.04.11 0,05% 1,96% -4,50% -13,86% -5,16% -15,96%
2001.04.12 0,05% 1,93% -4,44% -13,67% -5,09% -15,74%
2001.04.16 0,05% 1,87% -4,31% -13,25% -4,94% -15,26%
2001.04.17 0,05% 1,83% -4,21% -12,95% -4,83% -14,92%
2001.04.18 0,06% 2,01% -4,62% -14,21% -5,30% -16,37%
2001.04.19 0,06% 1,97% -4,53% -13,93% -5,20% -16,04%
2001.04.20 0,06% 1,92% -4,42% -13,58% -5,07% -15,64%
2001.04.23 0,06% 1,90% -4,37% -13,43% -5,01% -15,46%
2001.04.24 0,05% 1,87% -4,29% -13,19% -4,92% -15,19%
2001.04.25 0,06% 1,85% -4,25% -13,06% -4,88% -15,05%
2001.04.26 0,06% 1,80% -4,13% -12,67% -4,74% -14,60%
2001.04.27 0,06% 1,78% -4,09% -12,54% -4,69% -14,45%
2001.04.30 0,06% 1,73% -3,96% -12,15% -4,55% -14,00%
2001.05.01 0,06% 1,71% -3,92% -11,99% -4,49% -13,82%
2001.05.02 0,06% 1,66% -3,80% -11,61% -4,36% -13,38%
2001.05.03 0,06% 1,65% -3,78% -11,55% -4,33% -13,32%
2001.05.04 0,06% 1,64% -3,75% -11,46% -4,30% -13,21%
2001.05.07 0,06% 1,59% -3,63% -11,10% -4,17% -12,80%
2001.05.08 0,06% 1,54% -3,52% -10,75% -4,04% -12,40%
2001.05.09 0,06% 1,50% -3,42% -10,44% -3,93% -12,04%
2001.05.10 0,06% 1,45% -3,32% -10,10% -3,81% -11,66%
2001.05.11 0,06% 1,42% -3,24% -9,88% -3,72% -11,40%
2001.05.14 0,06% 1,38% -3,15% -9,57% -3,61% -11,04%
2001.05.15 0,06% 1,33% -3,05% -9,26% -3,50% -10,69%
2001.05.16 0,06% 1,47% -3,35% -10,20% -3,85% -11,77%
2001.05.17 0,06% 1,42% -3,25% -9,88% -3,73% -11,41%
2001.05.18 0,06% 1,38% -3,15% -9,57% -3,62% -11,05%
2001.05.21 0,06% 1,39% -3,19% -9,67% -3,66% -11,16%
2001.05.22 0,06% 1,35% -3,09% -9,37% -3,55% -10,82%
2001.05.23 0,06% 1,37% -3,12% -9,48% -3,59% -10,95%
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2001.05.24 0,06% 1,33% -3,03% -9,19% -3,48% -10,61%
2001.05.25 0,06% 1,32% -3,01% -9,14% -3,46% -10,55%
2001.05.29 0,06% 1,29% -2,95% -8,95% -3,39% -10,34%
2001.05.30 0,06% 1,31% -3,00% -9,10% -3,44% -10,51%
2001.05.31 0,06% 1,28% -2,93% -8,87% -3,36% -10,24%
2001.06.01 0,06% 1,25% -2,84% -8,61% -3,27% -9,94%
2001.06.04 0,06% 1,21% -2,77% -8,37% -3,18% -9,67%
2001.06.05 0,06% 1,22% -2,78% -8,40% -3,19% -9,71%
2001.06.06 0,06% 1,21% -2,76% -8,34% -3,17% -9,64%
2001.06.07 0,06% 1,18% -2,69% -8,12% -3,09% -9,39%
2001.06.08 0,06% 1,17% -2,66% -8,03% -3,06% -9,29%
2001.06.11 0,06% 1,15% -2,62% -7,91% -3,01% -9,15%
2001.06.12 0,06% 1,12% -2,54% -7,66% -2,92% -8,85%
2001.06.13 0,05% 1,12% -2,55% -7,68% -2,93% -8,87%
2001.06.14 0,05% 1,17% -2,66% -8,05% -3,06% -9,30%
2001.06.15 0,05% 1,14% -2,59% -7,83% -2,98% -9,05%
2001.06.18 0,05% 1,11% -2,53% -7,63% -2,90% -8,82%
2001.06.19 0,05% 1,08% -2,46% -7,40% -2,82% -8,56%
2001.06.20 0,05% 1,07% -2,43% -7,31% -2,79% -8,45%
2001.06.21 0,05% 1,07% -2,44% -7,33% -2,80% -8,48%
2001.06.22 0,05% 1,06% -2,42% -7,29% -2,78% -8,43%
2001.06.25 0,05% 1,04% -2,37% -7,12% -2,72% -8,23%
2001.06.26 0,05% 1,01% -2,29% -6,89% -2,64% -7,97%
2001.06.27 0,05% 0,99% -2,24% -6,72% -2,57% -7,78%
2001.06.28 0,05% 1,00% -2,28% -6,84% -2,62% -7,91%
2001.06.29 0,05% 0,97% -2,21% -6,62% -2,54% -7,66%
2001.07.02 0,05% 0,97% -2,21% -6,63% -2,54% -7,67%
2001.07.03 0,05% 0,95% -2,15% -6,42% -2,47% -7,43%
2001.07.05 0,05% 0,97% -2,19% -6,57% -2,52% -7,61%
2001.07.06 0,05% 1,10% -2,51% -7,60% -2,89% -8,78%
2001.07.09 0,05% 1,08% -2,47% -7,44% -2,83% -8,60%
2001.07.10 0,05% 1,11% -2,53% -7,64% -2,90% -8,83%
2001.07.11 0,05% 1,07% -2,45% -7,40% -2,81% -8,55%
2001.07.12 0,05% 1,19% -2,71% -8,22% -3,12% -9,50%
2001.07.13 0,05% 1,16% -2,65% -8,03% -3,05% -9,27%
2001.07.16 0,05% 1,16% -2,64% -8,01% -3,04% -9,25%
2001.07.17 0,05% 1,15% -2,62% -7,93% -3,01% -9,16%
2001.07.18 0,05% 1,12% -2,56% -7,74% -2,94% -8,94%
2001.07.19 0,05% 1,10% -2,50% -7,56% -2,88% -8,73%
2001.07.20 0,05% 1,07% -2,43% -7,34% -2,80% -8,48%
2001.07.23 0,05% 1,11% -2,54% -7,67% -2,91% -8,86%
2001.07.24 0,05% 1,15% -2,63% -7,96% -3,02% -9,20%
2001.07.25 0,05% 1,18% -2,70% -8,18% -3,10% -9,45%
2001.07.26 0,05% 1,17% -2,68% -8,12% -3,08% -9,38%
2001.07.27 0,05% 1,14% -2,60% -7,87% -2,99% -9,09%
2001.07.30 0,05% 1,11% -2,52% -7,61% -2,89% -8,80%
2001.07.31 0,05% 1,08% -2,46% -7,43% -2,83% -8,58%
2001.08.01 0,05% 1,05% -2,39% -7,21% -2,75% -8,34%
2001.08.02 0,05% 1,02% -2,33% -7,01% -2,68% -8,11%
2001.08.03 0,05% 1,00% -2,28% -6,84% -2,62% -7,92%
2001.08.06 0,05% 1,01% -2,30% -6,92% -2,64% -8,01%
2001.08.07 0,05% 0,98% -2,24% -6,72% -2,57% -7,77%
2001.08.08 0,05% 1,04% -2,38% -7,18% -2,73% -8,30%
2001.08.09 0,05% 1,01% -2,31% -6,95% -2,65% -8,04%
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2001.08.10 0,05% 0,99% -2,26% -6,79% -2,59% -7,85%
2001.08.13 0,05% 0,96% -2,19% -6,57% -2,51% -7,60%
2001.08.14 0,05% 0,94% -2,13% -6,39% -2,45% -7,40%
2001.08.15 0,05% 0,93% -2,11% -6,32% -2,42% -7,31%
2001.08.16 0,05% 0,90% -2,05% -6,13% -2,35% -7,10%
2001.08.17 0,05% 0,97% -2,20% -6,62% -2,53% -7,65%
2001.08.20 0,05% 0,96% -2,18% -6,55% -2,50% -7,58%
2001.08.21 0,05% 0,97% -2,22% -6,69% -2,55% -7,73%
2001.08.22 0,05% 0,96% -2,19% -6,57% -2,51% -7,60%
2001.08.23 0,05% 0,93% -2,12% -6,38% -2,44% -7,38%
2001.08.24 0,05% 1,02% -2,33% -7,03% -2,68% -8,12%
2001.08.27 0,05% 1,00% -2,27% -6,85% -2,61% -7,92%
2001.08.28 0,05% 1,04% -2,36% -7,14% -2,71% -8,25%
2001.08.29 0,05% 1,04% -2,38% -7,19% -2,73% -8,30%
2001.08.30 0,05% 1,09% -2,50% -7,58% -2,87% -8,76%
2001.08.31 0,05% 1,07% -2,43% -7,37% -2,79% -8,51%
2001.09.04 0,05% 1,03% -2,36% -7,13% -2,71% -8,24%
2001.09.05 0,05% 1,00% -2,28% -6,90% -2,62% -7,98%
2001.09.06 0,05% 1,12% -2,56% -7,78% -2,94% -8,98%
2001.09.07 0,04% 1,18% -2,70% -8,23% -3,10% -9,49%
2001.09.10 0,04% 1,15% -2,64% -8,03% -3,03% -9,27%
2001.09.17 0,04% 1,67% -3,84% -11,85% -4,40% -13,63%
2001.09.18 0,04% 1,62% -3,73% -11,52% -4,28% -13,26%
2001.09.19 0,04% 1,62% -3,73% -11,54% -4,28% -13,27%
2001.09.20 0,04% 1,75% -4,04% -12,51% -4,63% -14,39%
2001.09.21 0,04% 1,76% -4,06% -12,60% -4,66% -14,49%
2001.09.24 0,04% 1,95% -4,50% -13,95% -5,16% -16,04%
2001.09.25 0,04% 1,90% -4,38% -13,60% -5,03% -15,63%
2001.09.26 0,04% 1,85% -4,26% -13,21% -4,89% -15,19%
2001.09.27 0,04% 1,81% -4,18% -12,94% -4,79% -14,89%
2001.09.28 0,04% 1,84% -4,23% -13,10% -4,85% -15,07%
2001.10.01 0,04% 1,78% -4,10% -12,70% -4,71% -14,61%
2001.10.02 0,04% 1,75% -4,04% -12,48% -4,63% -14,36%
2001.10.03 0,04% 1,77% -4,07% -12,57% -4,67% -14,47%
2001.10.04 0,04% 1,71% -3,95% -12,19% -4,53% -14,02%
2001.10.05 0,04% 1,66% -3,83% -11,80% -4,39% -13,59%
2001.10.08 0,04% 1,63% -3,74% -11,53% -4,29% -13,27%
2001.10.09 0,04% 1,58% -3,64% -11,21% -4,17% -12,91%
2001.10.10 0,04% 1,63% -3,75% -11,56% -4,30% -13,31%
2001.10.11 0,04% 1,62% -3,73% -11,50% -4,28% -13,24%
2001.10.12 0,04% 1,58% -3,63% -11,18% -4,17% -12,87%
2001.10.15 0,04% 1,53% -3,52% -10,83% -4,04% -12,47%
2001.10.16 0,04% 1,49% -3,43% -10,55% -3,94% -12,16%
2001.10.17 0,04% 1,52% -3,49% -10,76% -4,01% -12,39%
2001.10.18 0,04% 1,49% -3,42% -10,51% -3,92% -12,11%
2001.10.19 0,04% 1,45% -3,32% -10,21% -3,81% -11,76%
2001.10.22 0,04% 1,45% -3,33% -10,23% -3,82% -11,79%
2001.10.23 0,04% 1,41% -3,24% -9,95% -3,72% -11,46%
2001.10.24 0,04% 1,37% -3,14% -9,63% -3,60% -11,10%
2001.10.25 0,04% 1,37% -3,14% -9,62% -3,60% -11,09%
2001.10.26 0,04% 1,33% -3,05% -9,34% -3,50% -10,76%
2001.10.29 0,04% 1,42% -3,26% -10,00% -3,74% -11,52%
2001.10.30 0,04% 1,44% -3,31% -10,17% -3,79% -11,71%
2001.10.31 0,04% 1,39% -3,20% -9,85% -3,68% -11,34%
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2001.11.01 0,04% 1,46% -3,36% -10,33% -3,85% -11,89%
2001.11.02 0,04% 1,42% -3,26% -10,01% -3,74% -11,53%
2001.11.05 0,04% 1,42% -3,26% -10,00% -3,74% -11,53%
2001.11.06 0,04% 1,42% -3,26% -10,01% -3,74% -11,53%
2001.11.07 0,04% 1,38% -3,16% -9,70% -3,63% -11,18%
2001.11.08 0,04% 1,34% -3,07% -9,40% -3,52% -10,84%
2001.11.09 0,04% 1,30% -2,98% -9,10% -3,42% -10,50%
2001.11.12 0,04% 1,26% -2,89% -8,82% -3,31% -10,17%
2001.11.13 0,05% 1,30% -2,98% -9,12% -3,42% -10,51%
2001.11.14 0,05% 1,26% -2,89% -8,83% -3,32% -10,19%
2001.11.15 0,05% 1,22% -2,80% -8,55% -3,22% -9,86%
2001.11.16 0,05% 1,19% -2,72% -8,30% -3,13% -9,57%
2001.11.19 0,05% 1,18% -2,71% -8,24% -3,11% -9,51%
2001.11.20 0,05% 1,16% -2,66% -8,09% -3,05% -9,33%
2001.11.21 0,05% 1,13% -2,59% -7,88% -2,97% -9,09%
2001.11.23 0,05% 1,13% -2,59% -7,88% -2,98% -9,10%
2001.11.26 0,05% 1,11% -2,54% -7,70% -2,91% -8,89%
2001.11.27 0,05% 1,09% -2,49% -7,55% -2,86% -8,72%
2001.11.28 0,05% 1,15% -2,63% -8,00% -3,02% -9,23%
2001.11.29 0,05% 1,14% -2,61% -7,94% -3,00% -9,17%
2001.11.30 0,05% 1,11% -2,53% -7,69% -2,91% -8,88%
2001.12.03 0,05% 1,09% -2,50% -7,59% -2,87% -8,76%
2001.12.04 0,05% 1,11% -2,53% -7,69% -2,91% -8,87%
2001.12.05 0,05% 1,20% -2,75% -8,37% -3,16% -9,66%
2001.12.06 0,05% 1,17% -2,67% -8,12% -3,06% -9,37%
2001.12.07 0,05% 1,15% -2,62% -7,97% -3,01% -9,20%
2001.12.10 0,05% 1,18% -2,70% -8,22% -3,10% -9,48%
2001.12.11 0,05% 1,15% -2,62% -7,97% -3,01% -9,20%
2001.12.12 0,05% 1,11% -2,54% -7,71% -2,91% -8,90%
2001.12.13 0,04% 1,14% -2,61% -7,96% -3,00% -9,19%
2001.12.14 0,04% 1,11% -2,54% -7,73% -2,92% -8,92%
2001.12.17 0,05% 1,10% -2,52% -7,68% -2,90% -8,86%
2001.12.18 0,05% 1,09% -2,48% -7,54% -2,85% -8,70%
2001.12.19 0,05% 1,06% -2,43% -7,36% -2,79% -8,50%
2001.12.20 0,05% 1,05% -2,40% -7,28% -2,76% -8,41%
2001.12.21 0,05% 1,02% -2,34% -7,08% -2,69% -8,18%
2001.12.24 0,05% 0,99% -2,27% -6,85% -2,60% -7,92%
2001.12.26 0,05% 0,97% -2,21% -6,67% -2,54% -7,71%
2001.12.27 0,05% 0,95% -2,17% -6,55% -2,49% -7,57%
2001.12.28 0,05% 0,93% -2,11% -6,36% -2,43% -7,36%
2001.12.31 0,05% 0,94% -2,14% -6,46% -2,46% -7,47%
2002.01.02 0,05% 0,92% -2,10% -6,33% -2,41% -7,32%
2002.01.03 0,05% 0,92% -2,10% -6,32% -2,41% -7,31%
2002.01.04 0,05% 0,91% -2,06% -6,20% -2,37% -7,18%
2002.01.07 0,05% 0,89% -2,03% -6,11% -2,34% -7,07%
2002.01.08 0,05% 0,87% -1,98% -5,95% -2,27% -6,88%
2002.01.09 0,05% 0,85% -1,94% -5,81% -2,23% -6,73%
2002.01.10 0,05% 0,83% -1,88% -5,63% -2,16% -6,51%
2002.01.11 0,05% 0,84% -1,90% -5,69% -2,18% -6,59%
2002.01.14 0,04% 0,82% -1,87% -5,61% -2,15% -6,50%
2002.01.15 0,05% 0,82% -1,85% -5,55% -2,13% -6,43%
2002.01.16 0,04% 0,89% -2,02% -6,09% -2,32% -7,04%
2002.01.17 0,04% 0,89% -2,04% -6,13% -2,34% -7,09%
2002.01.18 0,04% 0,90% -2,05% -6,19% -2,36% -7,15%
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2002.01.22 0,04% 0,89% -2,03% -6,12% -2,33% -7,08%
2002.01.23 0,04% 0,89% -2,02% -6,08% -2,32% -7,03%
2002.01.24 0,04% 0,86% -1,96% -5,91% -2,26% -6,83%
2002.01.25 0,04% 0,84% -1,90% -5,72% -2,19% -6,61%
2002.01.28 0,04% 0,81% -1,84% -5,53% -2,12% -6,40%
2002.01.29 0,04% 1,06% -2,43% -7,38% -2,78% -8,52%
2002.01.30 0,04% 1,07% -2,44% -7,42% -2,80% -8,57%
2002.01.31 0,04% 1,10% -2,51% -7,63% -2,88% -8,80%
2002.02.01 0,04% 1,08% -2,46% -7,49% -2,83% -8,65%
2002.02.04 0,04% 1,21% -2,78% -8,49% -3,19% -9,79%
2002.02.05 0,04% 1,18% -2,70% -8,25% -3,10% -9,52%
2002.02.06 0,04% 1,15% -2,64% -8,06% -3,03% -9,30%
2002.02.07 0,04% 1,12% -2,56% -7,83% -2,94% -9,03%

CESI εεεε = 1%
TIME STAMP Average Riskmetrics σσσσ    Var 1d Var10d CVar 1d CVar10d

2001.02.08 0,02% 1,47% -3,40% -10,65% -3,90% -12,22%
2001.02.09 0,01% 1,46% -3,37% -10,56% -3,86% -12,12%
2001.02.12 0,01% 1,42% -3,28% -10,28% -3,76% -11,80%
2001.02.13 0,01% 1,38% -3,19% -9,99% -3,66% -11,46%
2001.02.14 0,01% 1,45% -3,37% -10,56% -3,86% -12,12%
2001.02.15 0,01% 1,42% -3,29% -10,30% -3,77% -11,82%
2001.02.16 0,01% 1,47% -3,40% -10,67% -3,90% -12,24%
2001.02.19 0,01% 1,42% -3,30% -10,34% -3,78% -11,87%
2001.02.20 0,01% 1,41% -3,28% -10,30% -3,76% -11,82%
2001.02.21 0,01% 1,52% -3,54% -11,13% -4,06% -12,77%
2001.02.22 0,01% 1,53% -3,56% -11,21% -4,08% -12,86%
2001.02.23 0,01% 1,49% -3,47% -10,91% -3,97% -12,51%
2001.02.26 0,01% 1,56% -3,63% -11,40% -4,15% -13,08%
2001.02.27 0,01% 1,52% -3,52% -11,08% -4,04% -12,70%
2001.02.28 0,01% 1,47% -3,42% -10,75% -3,92% -12,33%
2001.03.01 0,01% 1,45% -3,36% -10,57% -3,85% -12,12%
2001.03.02 0,01% 1,42% -3,30% -10,37% -3,78% -11,89%
2001.03.05 0,01% 1,40% -3,26% -10,24% -3,73% -11,74%
2001.03.06 0,01% 1,46% -3,38% -10,63% -3,88% -12,19%
2001.03.07 0,01% 1,43% -3,31% -10,39% -3,79% -11,91%
2001.03.08 0,01% 1,39% -3,22% -10,10% -3,69% -11,59%
2001.03.09 0,01% 1,45% -3,36% -10,57% -3,85% -12,13%
2001.03.12 0,01% 1,72% -3,99% -12,59% -4,58% -14,43%
2001.03.13 0,00% 1,70% -3,95% -12,46% -4,52% -14,28%
2001.03.14 0,00% 1,73% -4,01% -12,66% -4,59% -14,51%
2001.03.15 0,00% 1,72% -4,00% -12,62% -4,58% -14,46%
2001.03.16 0,00% 1,72% -4,00% -12,64% -4,59% -14,49%
2001.03.19 0,00% 1,68% -3,89% -12,29% -4,46% -14,08%
2001.03.20 0,00% 1,70% -3,95% -12,46% -4,53% -14,28%
2001.03.21 0,00% 1,73% -4,03% -12,71% -4,61% -14,57%
2001.03.22 0,00% 1,83% -4,26% -13,45% -4,88% -15,41%
2001.03.23 0,00% 1,82% -4,23% -13,36% -4,84% -15,30%
2001.03.26 0,00% 1,82% -4,22% -13,33% -4,84% -15,28%
2001.03.27 0,00% 1,77% -4,11% -12,98% -4,71% -14,88%
2001.03.28 0,00% 1,72% -3,99% -12,59% -4,57% -14,43%
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2001.03.29 0,00% 1,74% -4,04% -12,78% -4,63% -14,64%
2001.03.30 0,00% 1,69% -3,92% -12,39% -4,49% -14,20%
2001.04.02 0,00% 1,65% -3,84% -12,12% -4,40% -13,89%
2001.04.03 0,00% 1,68% -3,91% -12,35% -4,48% -14,15%
2001.04.04 0,00% 1,63% -3,79% -11,99% -4,34% -13,73%
2001.04.05 0,00% 1,72% -4,01% -12,66% -4,59% -14,50%
2001.04.06 0,00% 1,73% -4,03% -12,72% -4,62% -14,58%
2001.04.09 0,00% 1,69% -3,92% -12,38% -4,49% -14,18%
2001.04.10 0,00% 1,64% -3,80% -12,00% -4,36% -13,75%
2001.04.11 0,00% 1,61% -3,74% -11,79% -4,28% -13,52%
2001.04.12 0,00% 1,57% -3,64% -11,48% -4,17% -13,16%
2001.04.13 0,00% 1,52% -3,53% -11,14% -4,05% -12,77%
2001.04.17 0,00% 1,61% -3,75% -11,85% -4,30% -13,58%
2001.04.18 0,00% 1,71% -3,98% -12,56% -4,56% -14,40%
2001.04.19 0,01% 1,76% -4,08% -12,86% -4,68% -14,75%
2001.04.20 0,01% 1,71% -3,96% -12,48% -4,54% -14,31%
2001.04.23 0,00% 1,76% -4,08% -12,88% -4,68% -14,77%
2001.04.24 0,00% 1,70% -3,96% -12,50% -4,54% -14,33%
2001.04.25 0,00% 1,65% -3,84% -12,12% -4,40% -13,89%
2001.04.26 0,01% 1,62% -3,77% -11,90% -4,32% -13,64%
2001.04.27 0,00% 1,58% -3,67% -11,56% -4,20% -13,25%
2001.04.30 0,00% 1,55% -3,60% -11,36% -4,12% -13,02%
2001.05.02 0,00% 1,50% -3,49% -11,01% -4,00% -12,63%
2001.05.03 0,00% 1,46% -3,40% -10,71% -3,89% -12,28%
2001.05.04 0,00% 1,42% -3,31% -10,42% -3,79% -11,94%
2001.05.07 0,00% 1,38% -3,21% -10,11% -3,68% -11,60%
2001.05.08 0,00% 1,36% -3,17% -9,99% -3,63% -11,45%
2001.05.09 0,00% 1,34% -3,12% -9,86% -3,58% -11,30%
2001.05.10 0,00% 1,41% -3,27% -10,30% -3,74% -11,80%
2001.05.11 0,00% 1,37% -3,18% -10,04% -3,65% -11,50%
2001.05.14 0,00% 1,34% -3,11% -9,80% -3,56% -11,23%
2001.05.15 0,00% 1,31% -3,03% -9,57% -3,48% -10,97%
2001.05.16 0,00% 1,27% -2,96% -9,34% -3,39% -10,71%
2001.05.18 0,00% 1,24% -2,89% -9,11% -3,31% -10,44%
2001.05.21 0,00% 1,28% -2,98% -9,39% -3,41% -10,77%
2001.05.22 0,01% 1,31% -3,05% -9,59% -3,49% -11,00%
2001.05.23 0,01% 1,28% -2,98% -9,38% -3,41% -10,75%
2001.05.24 0,01% 1,24% -2,89% -9,09% -3,31% -10,42%
2001.05.25 0,00% 1,23% -2,86% -9,03% -3,28% -10,35%
2001.05.28 0,01% 1,20% -2,79% -8,78% -3,20% -10,07%
2001.05.29 0,00% 1,17% -2,72% -8,58% -3,12% -9,84%
2001.05.30 0,00% 1,14% -2,64% -8,32% -3,03% -9,54%
2001.05.31 0,00% 1,11% -2,57% -8,09% -2,94% -9,28%
2001.06.01 0,01% 1,08% -2,50% -7,88% -2,87% -9,03%
2001.06.04 0,00% 1,07% -2,48% -7,81% -2,84% -8,96%
2001.06.05 0,00% 1,04% -2,41% -7,58% -2,76% -8,69%
2001.06.06 0,00% 1,07% -2,48% -7,81% -2,84% -8,95%
2001.06.07 0,00% 1,07% -2,50% -7,87% -2,86% -9,02%
2001.06.08 0,00% 1,06% -2,45% -7,75% -2,81% -8,88%
2001.06.11 0,00% 1,04% -2,41% -7,61% -2,76% -8,72%
2001.06.12 0,00% 1,01% -2,34% -7,39% -2,68% -8,47%
2001.06.13 0,00% 0,98% -2,28% -7,19% -2,61% -8,25%
2001.06.14 0,00% 0,95% -2,22% -7,00% -2,54% -8,02%
2001.06.15 0,00% 0,95% -2,21% -6,98% -2,53% -7,99%
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2001.06.18 0,00% 0,92% -2,15% -6,79% -2,46% -7,78%
2001.06.19 0,00% 0,90% -2,09% -6,59% -2,39% -7,56%
2001.06.20 0,00% 1,10% -2,55% -8,07% -2,92% -9,25%
2001.06.21 0,00% 1,12% -2,61% -8,24% -2,99% -9,44%
2001.06.22 0,00% 1,09% -2,53% -8,01% -2,90% -9,18%
2001.06.25 0,00% 1,09% -2,53% -7,98% -2,90% -9,15%
2001.06.26 0,00% 1,12% -2,60% -8,22% -2,98% -9,42%
2001.06.27 0,00% 1,10% -2,55% -8,05% -2,92% -9,22%
2001.06.28 0,00% 1,14% -2,66% -8,42% -3,05% -9,65%
2001.06.29 0,00% 1,11% -2,58% -8,17% -2,96% -9,36%
2001.07.02 0,00% 1,08% -2,50% -7,92% -2,87% -9,07%
2001.07.03 0,00% 1,07% -2,50% -7,90% -2,86% -9,05%
2001.07.04 0,00% 1,07% -2,49% -7,89% -2,85% -9,03%
2001.07.05 0,00% 1,08% -2,52% -7,99% -2,89% -9,15%
2001.07.06 0,00% 1,14% -2,66% -8,43% -3,04% -9,65%
2001.07.09 -0,01% 1,28% -2,97% -9,44% -3,40% -10,80%
2001.07.10 -0,01% 1,24% -2,88% -9,15% -3,30% -10,48%
2001.07.11 -0,01% 1,35% -3,16% -10,03% -3,62% -11,48%
2001.07.12 -0,01% 1,39% -3,25% -10,31% -3,72% -11,81%
2001.07.13 -0,01% 1,36% -3,17% -10,05% -3,63% -11,51%
2001.07.16 -0,01% 1,32% -3,07% -9,75% -3,52% -11,16%
2001.07.17 -0,01% 1,30% -3,04% -9,64% -3,48% -11,04%
2001.07.18 0,00% 1,42% -3,31% -10,50% -3,79% -12,02%
2001.07.19 0,00% 1,38% -3,21% -10,19% -3,68% -11,66%
2001.07.20 -0,01% 1,43% -3,33% -10,55% -3,81% -12,08%
2001.07.23 -0,01% 1,39% -3,24% -10,29% -3,72% -11,79%
2001.07.24 -0,01% 1,36% -3,18% -10,09% -3,64% -11,55%
2001.07.25 -0,01% 1,33% -3,09% -9,81% -3,54% -11,24%
2001.07.26 0,00% 1,34% -3,12% -9,91% -3,58% -11,34%
2001.07.27 0,00% 1,30% -3,03% -9,61% -3,47% -11,00%
2001.07.30 0,00% 1,27% -2,95% -9,36% -3,38% -10,72%
2001.07.31 -0,01% 1,27% -2,95% -9,37% -3,38% -10,73%
2001.08.01 -0,01% 1,23% -2,87% -9,12% -3,29% -10,44%
2001.08.02 -0,01% 1,20% -2,79% -8,85% -3,19% -10,14%
2001.08.03 0,00% 1,17% -2,72% -8,63% -3,11% -9,88%
2001.08.06 -0,01% 1,15% -2,69% -8,55% -3,08% -9,79%
2001.08.07 -0,01% 1,18% -2,75% -8,75% -3,15% -10,02%
2001.08.08 -0,01% 1,19% -2,78% -8,83% -3,18% -10,11%
2001.08.09 -0,01% 1,16% -2,69% -8,57% -3,09% -9,81%
2001.08.10 -0,01% 1,14% -2,67% -8,49% -3,06% -9,72%
2001.08.13 -0,01% 1,11% -2,59% -8,24% -2,97% -9,43%
2001.08.14 -0,01% 1,14% -2,66% -8,46% -3,05% -9,69%
2001.08.15 -0,01% 1,15% -2,67% -8,50% -3,06% -9,72%
2001.08.16 -0,01% 1,12% -2,61% -8,29% -2,99% -9,49%
2001.08.17 -0,01% 1,57% -3,66% -11,65% -4,19% -13,33%
2001.08.20 -0,01% 1,53% -3,58% -11,38% -4,10% -13,02%
2001.08.21 -0,01% 1,51% -3,52% -11,20% -4,03% -12,82%
2001.08.22 -0,01% 1,50% -3,50% -11,12% -4,01% -12,73%
2001.08.23 -0,01% 1,46% -3,39% -10,78% -3,89% -12,34%
2001.08.24 -0,01% 1,45% -3,37% -10,70% -3,86% -12,25%
2001.08.27 -0,01% 1,40% -3,27% -10,38% -3,74% -11,88%
2001.08.28 -0,01% 1,40% -3,25% -10,34% -3,73% -11,83%
2001.08.29 -0,01% 1,35% -3,15% -10,03% -3,61% -11,48%
2001.08.30 -0,01% 1,31% -3,06% -9,72% -3,50% -11,13%
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2001.08.31 -0,01% 1,27% -2,97% -9,44% -3,40% -10,81%
2001.09.03 -0,01% 1,24% -2,88% -9,16% -3,30% -10,49%
2001.09.04 -0,01% 1,27% -2,95% -9,39% -3,38% -10,75%
2001.09.05 -0,01% 1,23% -2,88% -9,15% -3,30% -10,48%
2001.09.06 -0,01% 1,23% -2,86% -9,10% -3,28% -10,42%
2001.09.07 -0,01% 1,20% -2,79% -8,87% -3,20% -10,15%
2001.09.10 -0,01% 1,23% -2,88% -9,17% -3,30% -10,49%
2001.09.11 -0,01% 1,31% -3,05% -9,70% -3,49% -11,10%
2001.09.12 -0,01% 1,54% -3,60% -11,46% -4,12% -13,11%
2001.09.13 -0,01% 1,54% -3,59% -11,44% -4,11% -13,09%
2001.09.14 -0,01% 1,55% -3,61% -11,51% -4,14% -13,17%
2001.09.17 -0,01% 1,64% -3,82% -12,19% -4,38% -13,95%
2001.09.18 -0,01% 1,62% -3,77% -12,03% -4,32% -13,76%
2001.09.19 -0,01% 1,78% -4,14% -13,18% -4,74% -15,08%
2001.09.20 -0,01% 1,76% -4,10% -13,06% -4,70% -14,94%
2001.09.21 -0,01% 2,05% -4,78% -15,23% -5,48% -17,42%
2001.09.24 -0,01% 1,99% -4,65% -14,81% -5,33% -16,94%
2001.09.25 -0,01% 2,01% -4,69% -14,92% -5,37% -17,07%
2001.09.26 -0,01% 2,09% -4,88% -15,50% -5,59% -17,75%
2001.09.27 -0,01% 2,04% -4,76% -15,14% -5,45% -17,33%
2001.09.28 -0,01% 1,98% -4,62% -14,68% -5,29% -16,81%
2001.10.01 -0,01% 1,92% -4,48% -14,24% -5,13% -16,30%
2001.10.02 -0,01% 1,87% -4,37% -13,89% -5,00% -15,90%
2001.10.03 -0,01% 1,83% -4,27% -13,59% -4,89% -15,55%
2001.10.04 -0,01% 1,82% -4,25% -13,52% -4,87% -15,47%
2001.10.05 -0,01% 1,77% -4,12% -13,11% -4,72% -15,00%
2001.10.08 -0,01% 1,72% -4,01% -12,75% -4,59% -14,60%
2001.10.09 -0,01% 1,82% -4,24% -13,48% -4,86% -15,43%
2001.10.10 -0,01% 1,87% -4,35% -13,82% -4,99% -15,82%
2001.10.11 -0,01% 1,91% -4,46% -14,13% -5,11% -16,18%
2001.10.12 -0,01% 1,86% -4,33% -13,72% -4,95% -15,71%
2001.10.15 -0,01% 1,81% -4,21% -13,36% -4,82% -15,30%
2001.10.16 0,00% 1,88% -4,37% -13,86% -5,01% -15,87%
2001.10.17 0,00% 1,83% -4,25% -13,47% -4,87% -15,43%
2001.10.18 -0,01% 1,82% -4,24% -13,43% -4,85% -15,38%
2001.10.19 -0,01% 1,77% -4,13% -13,11% -4,74% -15,01%
2001.10.22 -0,01% 1,74% -4,06% -12,89% -4,66% -14,76%
2001.10.23 0,00% 1,69% -3,95% -12,51% -4,52% -14,33%
2001.10.24 0,00% 1,68% -3,91% -12,41% -4,48% -14,21%
2001.10.25 0,00% 1,63% -3,80% -12,04% -4,35% -13,79%
2001.10.26 0,00% 1,80% -4,18% -13,23% -4,79% -15,16%
2001.10.29 0,00% 1,76% -4,09% -12,95% -4,69% -14,84%
2001.10.30 0,00% 1,78% -4,14% -13,09% -4,74% -15,00%
2001.10.31 0,00% 1,72% -4,01% -12,71% -4,60% -14,56%
2001.11.05 0,00% 1,68% -3,90% -12,34% -4,47% -14,14%
2001.11.06 0,00% 1,62% -3,78% -11,97% -4,33% -13,71%
2001.11.07 0,00% 1,58% -3,67% -11,62% -4,21% -13,31%
2001.11.08 0,00% 1,59% -3,69% -11,68% -4,23% -13,38%
2001.11.09 0,00% 1,54% -3,58% -11,33% -4,10% -12,98%
2001.11.12 0,00% 1,50% -3,50% -11,06% -4,01% -12,67%
2001.11.13 0,00% 1,54% -3,58% -11,32% -4,10% -12,97%
2001.11.14 0,00% 1,74% -4,05% -12,79% -4,64% -14,66%
2001.11.15 0,00% 1,69% -3,93% -12,41% -4,50% -14,22%
2001.11.16 0,00% 1,64% -3,82% -12,05% -4,37% -13,81%
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2001.11.19 0,00% 1,60% -3,71% -11,71% -4,25% -13,42%
2001.11.20 0,00% 1,56% -3,62% -11,41% -4,14% -13,08%
2001.11.21 0,00% 1,57% -3,64% -11,51% -4,18% -13,19%
2001.11.22 0,00% 1,53% -3,55% -11,20% -4,06% -12,84%
2001.11.23 0,00% 1,48% -3,44% -10,87% -3,94% -12,46%
2001.11.26 0,00% 1,46% -3,38% -10,68% -3,88% -12,24%
2001.11.27 0,00% 1,42% -3,30% -10,41% -3,78% -11,93%
2001.11.28 0,00% 1,38% -3,21% -10,13% -3,68% -11,61%
2001.11.29 0,00% 1,37% -3,18% -10,04% -3,64% -11,50%
2001.12.03 0,00% 1,32% -3,08% -9,73% -3,53% -11,15%
2001.12.04 0,00% 1,40% -3,25% -10,27% -3,73% -11,77%
2001.12.05 0,00% 1,36% -3,16% -9,96% -3,62% -11,41%
2001.12.06 0,00% 1,33% -3,08% -9,72% -3,53% -11,14%
2001.12.07 0,00% 1,29% -3,00% -9,46% -3,44% -10,84%
2001.12.10 0,00% 1,30% -3,03% -9,57% -3,47% -10,96%
2001.12.11 0,00% 1,26% -2,94% -9,28% -3,37% -10,63%
2001.12.12 0,00% 1,24% -2,87% -9,07% -3,29% -10,40%
2001.12.13 0,00% 1,27% -2,95% -9,30% -3,37% -10,66%
2001.12.14 0,00% 1,23% -2,86% -9,02% -3,27% -10,34%
2001.12.17 0,00% 1,21% -2,81% -8,87% -3,22% -10,17%
2001.12.18 0,00% 1,22% -2,85% -8,98% -3,26% -10,29%
2001.12.19 0,00% 1,19% -2,77% -8,75% -3,18% -10,02%
2001.12.20 0,00% 1,17% -2,73% -8,61% -3,13% -9,87%
2001.12.21 0,00% 1,15% -2,68% -8,47% -3,07% -9,71%
2001.12.27 0,00% 1,12% -2,60% -8,21% -2,98% -9,41%
2001.12.28 0,00% 1,09% -2,52% -7,96% -2,89% -9,13%
2002.01.02 0,00% 1,15% -2,66% -8,41% -3,05% -9,63%
2002.01.03 0,01% 1,33% -3,08% -9,71% -3,53% -11,13%
2002.01.04 0,01% 1,54% -3,57% -11,24% -4,09% -12,89%
2002.01.07 0,01% 1,51% -3,50% -11,02% -4,01% -12,64%
2002.01.08 0,01% 1,48% -3,44% -10,82% -3,94% -12,41%
2002.01.09 0,01% 1,56% -3,61% -11,37% -4,14% -13,04%
2002.01.10 0,01% 1,52% -3,53% -11,10% -4,04% -12,73%
2002.01.11 0,01% 1,50% -3,47% -10,91% -3,98% -12,51%
2002.01.14 0,01% 1,52% -3,52% -11,09% -4,04% -12,71%
2002.01.15 0,01% 1,47% -3,42% -10,75% -3,91% -12,33%
2002.01.16 0,01% 1,43% -3,32% -10,44% -3,80% -11,97%
2002.01.17 0,01% 1,41% -3,26% -10,26% -3,74% -11,77%
2002.01.18 0,01% 1,36% -3,17% -9,96% -3,63% -11,42%
2002.01.21 0,01% 1,33% -3,09% -9,72% -3,54% -11,14%
2002.01.22 0,01% 1,46% -3,38% -10,64% -3,88% -12,20%
2002.01.23 0,01% 1,41% -3,28% -10,31% -3,76% -11,83%
2002.01.24 0,01% 1,37% -3,18% -10,00% -3,65% -11,47%
2002.01.25 0,01% 1,33% -3,09% -9,70% -3,54% -11,13%
2002.01.28 0,01% 1,39% -3,23% -10,17% -3,71% -11,67%
2002.01.29 0,01% 1,35% -3,14% -9,87% -3,60% -11,31%
2002.01.30 0,01% 1,38% -3,20% -10,08% -3,67% -11,56%
2002.01.31 0,01% 1,42% -3,29% -10,36% -3,78% -11,88%
2002.02.01 0,01% 1,39% -3,22% -10,13% -3,69% -11,62%
2002.02.04 0,01% 1,38% -3,21% -10,09% -3,67% -11,57%
2002.02.05 0,01% 1,40% -3,25% -10,24% -3,73% -11,74%
2002.02.06 0,01% 1,37% -3,19% -10,04% -3,65% -11,51%
2002.02.07 0,00% 1,36% -3,17% -9,98% -3,63% -11,44%



145

vii Az Expectation-Maximization (EM) módszer ismertetése

Ez a modell (Dellaert; Minka; Neal és Hinton (1988)), a korábbiak alapján, a maximum likelihood elvén alapul.

A módszer alkalmazása során meghatározásra kerül a likelihood függvényt, ami a mintavételezés utáni (a

posteriori), az adott mintára (Xn) vonatkozó együttes sőrőségfüggvény (f(XΘ)). Ez a posteriori már csak az

eloszlás paramétereitıl (Θ) függ, ezért a függvény maximalizálásával lehetséges annak az eloszlásnak a

meghatározása, mely esetben az adott minta elıfordulásának valószerősége a legnagyobb. Ha a likelihood

függvény nem korlátozódik egy konkrét mintára, likelihood becslıfüggvényrıl beszélünk. Amennyiben hiányzó

adatok is vannak a mintában, a likelihood becslıfüggvény a korábbi valószínőségi változókon túlmenıen a

response mátrixot is tartalmazza, ami azt írja le, hogy mely adatok hiányoznak a mintából. Ebbıl adódóan a

likelihood függvény a megfigyelt mintán túlmenıen a mintából hiányzó adatokat meghatározó response

mátrixszal egészül ki: f (Xobs,R;Θ,ψ), aholψ az adathiány mechanizmusát írja le (a továbbiakban feltesszük,

hogyΘ, ψ függetlenek.).

( ) ( ) ( ) ( ) mismisobsmisobsmismisobs dXXXRfXXfdYRXXff ΨΘΨΘ=ΨΘ=ΨΘ ∫∫ ,;,,;,,;,,,R;,X obs

( ) ( ) ( ) mismisobsmisobs dXXXRfXXff ΨΘ=ΨΘ ∫ ;,;,,R;,X obs , ahol:

f (Xobs,R;Θ,ψ) a megfigyelt mintában található megfigyelt értékekhez (Xobs), valamint adathiányokhoz (R)

tartozó, a valószínőségi folyamatokat leíróΘ ésψ paraméterek melletti valószínőség sőrőség függvényét jelöli.

Látható, hogy a likelihood függvény két részre bontható, az elsı az X valószínőségi változókra, míg a második

az adathiányra vonatkozik. Abban az esetben, ha legalább véletlen az adathiányzás mechanizmusa (azaz annak a

valószínősége, hogy egy adat hiányzik, nem függ a hiányzó adatoktól, tehát:

( ) ( )Ψ=Ψ ,,, obsmisobs XRfXXRf ,

a fenti képlet pedig az alábbi alakra hozható:

( ) ( ) ( ) ( )∫∫ ΘΨ=ΨΘ mismisobsobsmismisobsmisobs dXXXfXRfdXXXRfXXf ;,;;,;, ,

( ) ( ) ( )ΨΘ=ΨΘ ;;,R;,X obs obsobs XRfXff .vii

A legnagyobb valószínőség elvének alkalmazása az alapváltozók eloszlás paramétereinek meghatározása

céljából történik, melyeket viszont csak a fenti kifejezés elsı tagja tartalmaz. Ebbıl Θ becsléséhez a likelihood

függvény maximalizálása során elégséges csupán az elsı tagot vizsgálni. Az eredmény üzenete, hogy ilyen

esetekben az adathiányzási mechanizmust nem szükséges ismerni, azaz a paraméterek becsléséhez elégséges a

valószínőségi változókra rendelkezésre álló hiányos adatminta. Ehhez az eredményhez tehát arra a feltevésre volt

szükség, hogy a hiányzás mechanizmusa legalább véletlenszerő, valamintΘ ésψ függetlenek.

Adott statisztikai minta esetében a maximum likelihood függvény maximalizálásával megkapható a vizsgált

valószínőségi változókat jellemzı eloszlás paramétere. Amennyiben adatok hiányoznak a mintából, a minta a

posteriori likelihood függvénye a meglevı adatokra vonatkozó perem-sőrőségfüggvény:

( ) ( ) mismisobs dXXXff ∫ Θ=Θ ;,;X obs .



146

A minta teljes sőrőségfüggvényét tehát a hiányzó adatok összes lehetséges értékein végig kell integrálni annak

érdekében, hogy a kérdéses eloszlás paraméterek becslésére alkalmas függvényt kapjunk. A paramétereket az

EM módszerrel határozhatjuk meg, ami iteratív eljárással ad becslést az eloszlásΘ paramétereire. A módszer

alapötlete, hogyΘ-ra egy adott becslést felhasználva a fenti f függvény helyett annak alsó korlátjának

maximalizálásával áll elı az újabb becslés. Ezeket a lépéseket addig szükséges ismételni, ameddig az új és a régi

becslés közötti különbség elhanyagolható.

Formálisan a korábbi sőrőségfüggvény a hiányzó adatok perem-sőrőségfüggvényének felhasználásával az alábbi

alakba írható:

( ) ( )
mismis

mis

misobs dXXg
Xg

XXf
f ∫

Θ
=Θ )(

)(

;,
;X obs

A fenti képlet logaritmusának alsó korlátjára ( B(Xobsg(Xmiss); Θ) ) az alábbi becslést lehet adni a Jensen

egyenlıtlenség felhasználásával, a hiányzó adatok valamilyen g eloszlása esetében (mivel a logaritmus függvény

monoton, ezért szélsıérték keresés szempontjából mindegy, hogy az eredeti függvényt, vagy annak logaritmusát

maximalizáljuk):

( )( ) ( ) ( )( ) mismismismisobsmismisobs dXXgXgXXfXgXgXB ∫ −Θ=Θ )(log)(;,(log)(; .

A Lagrange multiplikátor módszer segítségével belátható, hogy az eloszlás paramétereinekΘk becslése esetén

g(Xmis) a megfigyelt adatok melletti feltételes sőrőségfüggvény ( f(XmisXobs;θk) ). A keresett paraméterek

szempontjából lényeges elsı tag pedig nem más, mint a hiányzó adatokat is tartalmazó likelihood függvény

várható értéke:

( ) ( )( )
kobsmisobsmismisobs

k
obsmis XXXfdXXXfXXf

Θ
Θ=ΘΘ∫ ;,log;,(log);( .

Ebbıl kifolyólag az EM algoritmusnak megfelelıen az E lépésben meghatározható a hiányzó adatok feltételes

sőrőségfüggvénye adott minta, illetve az eloszlás paraméterének valamilyen becslésével. (Általában célszerő a

teljes esetek módszerének megfelelı paraméterekkel kezdeni.) Következı lépésben (M-step) kiszámítható aB–t

(pontosabban annak elsı tagját, hiszen g(Xmis) már ismert) maximalizálóΘk+1. Ezt követıen az új

paraméterbecsléseket felhasználva ismételten végre kell hajtani az E, illetve M lépéseket. Ezt a folyamatot addig

szükséges ismételni, ameddig két egymás utáni iterálás során a paraméterbecslésben bekövetkezı változás

marginális. Bizonyítható, hogy az EM algoritmussal meghatározottB alsó korlát maximuma konvergál az eredeti

likelihood függvény ( )( )Θ;X obsf maximumához.
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