


PÉNZÜGYI ELŐREJELZÉSI MODELLEK 
KÉSZÍTÉSÉNEK NÉHÁNY ELMÉLETI ÉS 

GYAKORLATI KÉRDÉSE 

Doktori (PhD) értekezés 

Készítette: 

Dr. Szentmiklósi Miklós 

Janus Pannonius Tudományegyetem 

Közgazdaságtudományi Kar 

Gazdálkodástani PhD képzés 

J P T E Egyetemi Könyvtár 

Pécs, 1998 



J 



1 

TARTALOMJEGYZÉK 

1. MODELLÉPÍTÉS ÉS 

1.1 A KUTATÁS CÉLJA. 4 

1.2. MODELLALKOTÁS A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYBAN.. J 

1.2.1. A JÖVŐ MEGISMERHETŐSÉGE.......... ..7 

1.2.2. A MODELLEZÉS ÁLTALÁNOS ELVEI....... ............9 

1.2.3. A GAZDASÁGI MODELLEK ÉPÍTÉSÉNEK KÖRNYEZETI FELTÉTELEI.... 15 

1.2..4. A KÁQSZELMÉLET ALKALMAZÁSA A JÖVŐKUTATÁSBAN......................!? 

1.3. CIKLUSOK A GAZDASÁGI ÉLETBEN.................................................................19 

1.3.1. AZ ÜZLETI CIKLUS MODELLEZÉSE ..................19 

1.3.2. A GAZDASÁGI INDIKÁTOROK SZEREPE....... .........................................21 

2. GAZDASÁGI PROGNÓZISOK. „ 30 

2.1. A PROGNÓZISKÉSZÍTÉS FOLYAMATA. 30 

2.2. AZ ELŐREJELZÉS PONTOSSÁGÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 31 

2.3. PÉNZÁRAM PROGNÓHS KÉSZÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK.33 

2.3.1. A PÉNZÁRAM FOGALMA.. 33 

2.3.2. AZ INFORMÁCIÓ ÉS ANNAK FORRÁSAI..................................... ..............35 

2.3.3. A PÉNZÁRAM HELYE A TŐKECIKLUSON BELÜL...... ...................38 

2.3.4. AZ 0ZLETI CIKLUS HATÁSA A CASH FLOWRA.. ..........40 

2.3.5. PÉNZÁRAM PROGNÓZIS HITELKÉRELEM MEGALAPOZÁSÁRA...............43 

2.4. ÁRFOLYAM PROGNÓZISOK . ........49 

2.4.1. A RÉSZVÉNYEK ffiLLEMZŐI....... ....................................49 

2.4.2. A RACIONÁLIS BEFEKTETŐ................................. .......................................51 

2.4.3,, AZ OPTIMÁLIS ELADÁSI ILLETVE VÉTELI IDŐPONT 

MEGHATÁROZÁSA 53 

3. ADATELŐKÉSZÍTÉS SÁBL MŐDS2EKSEL............................................................S5 

3.1. Á SABL DEKOMPOZÍCIÓS 



2 

3.2. AZ ITERÁCIÓS ELJÁRÁS LÉPÉSEI.....................................................................64 

3.3. AZ ELJÁRÁS FELHASZNÁLÁSA ELEMZÉSRE ÉS 

PROGNOSZTIZÁLÁSRA ...69 

3.3.1. A „Z VÁLLALAT" RÉSZVÉNYÁRFOLYAMÁNAK BECSLÉSE...... ...........69 

3.3.2. A BUX INDEX PROGNOSZTIZÁLÁSA. .....72 

4. AR3MA MODELLEK. ...79 

4.1. AZ IDŐSOMOK MODELLEZÉSÉNEK ALAPFOGALMAI .80 

4.1.1. A STACIONARTTÁS FOGALMA........... ................81 

4.2. A MODELLEZÉS MENETE 82 

4.2.1. A STACIONAR1TÁS MEGÁLLAPÍTÁSA................. 82 

4.2.2. MODELL IDENTIFIKÁCIÓ........................ 83 

4.2.3. PARAMÉTERBECSLÉS... ...................85 

4.2.4. A MODELL ELLENŐRZÉSE.... ....................87 

4.2.5. ELŐREJELZÉS..... .........................................88 

4.3. A VÉLETLEN BOLYONGÁS! FOLYAMAT (RANDOM WALK) 89 

4.4. SZEZONÁLIS ARIMA MODELLEK......... 90 

43. A ?,2 VÁLLALAT'* RÉSZVÉNYÁRFOLYAMÁNAK 

PROGNOSZTIZÁLÁSA........... .....91 

4.5.1. ARIMA (0,2,1) MODELL 92 

4.5.2. ARIMA (1,2,0) MODELL.... 93 

4.5.3. ARIMA (1,2,1) MODELL...................... .....................................95 

4.5.4. ARIMA (0,2,1X0,1,1)8 SZEZONÁLIS MODELL..................................................96 

4.6. A BUX INDEX ELŐREJELZÉSE ARIMA MODELLEKKEL..............................98 

4.6.1. ELŐREJELZÉS ARIMA (0,2,1) MODELLEL.......................................................99 

4.6.2. PROGNÓZIS ARIMA (1,2,0) MODELLEL. .101 

4.6.3. A BUX INDEX AZ ARIMA (1,2,1) MODELL SZERINT........ ...................102 

5. AZ EXPONENCIÁLIS KIEGYENLÍTÉS MÓDSZERE ........... .... . „.106 

5.1. A SCÓIDSÁÍjS. ELVI Ajl̂ ĴPJL̂  
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1. MODELLÉPÍTÉS ÉS ELŐREJELZÉS 

1.1. A KUTATÁS CÉLJA 
A részvénypiaci befektetések fontossága napjainkbm egyre növekszik. 

-Meggazdagodhat a befektető, ha a megfelelő részvényt vásárol megfelelő 
időpontban, hatalmas összeget veszíthet azonban, ha rosszul választ1. 

A pénzpiacok világszerte tapasztalható gjobalizációja jelentősen növelte 
az igényt, hog/ megértsük a fejlett pénzpiacok működését. Az új finansarozási 
eszközök, a számítógépes technológiák tökéletesedése, és az információáramlás 
kibővült rendszere rendkívüli módon kiemelte a pénzűid modellezés és 
prognosztizálás fontosságát Ziemba (1994) modelljében bemutatja és bizonyítja, 
hogy az értékpapírpiac világméretekben szabáfyozott. 

Napjaink jelentős gazdasági feladata a jól működő piacgazdaság 
kiépítése, ami elképzelhetetlen a pénzügyi jelenségek megismerése nélkül. A 
valóságos piac létrejöttével különös fontosságra tettek szert a financiális 
folyamatok is, a reálgazdaságban lezajló termék-, ára-, anyag- és munkaerő 
mozgások mellett. A pénzpiac vizsgálatára - véleményem szerint - eddig nem 
fordítottak kellő figyelmet. Hazáikban is több éve működik már az értéktőzsde, 
ahol számos különböző értékpapír van forgalomban: részvények, 
áEamkötvények, kincstárjegyek, befektetési jegyek, stb. Ahhoz, hogy optimális 
döntéseket tudjunk hozni, szükségünk van az egyes befektetési típusokhoz 
tartozó árak és várható hozamok nagyságának ismeretére. 

Amikor az értékpapírok árának alakulását vizsgáljuk, kiemelt 
jelentőségük van a ciklusos folyamatoknak. Előnyös a befektetők számára, ha 
tudják, hogy jelenleg mely ciklus milyen pontján vasmák, a ciklus milyen 
hosszá és mikorra várható - bizonyos valószínűségi sánten - a fordulópont? 
Alihoz, hogy optimális döntéseket tudjunk hozni, ismernünk kell az okokat, 

Minden aagy pénzügyi fslyáirat taaáesskat aá a részvénypiacra és as ejgredi részvé&yétésm. veaatkezéan. pl. CGíf®rate 
Ceafcreler; Ceinmereisal Lendfcig Kevigw, Jeumal of Míney, Creát & Bankiéig; Piaaueígl Management; Meney, Jeumal ®£ 
Cash Management; Journal of PortfoH* Management 
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emit a ciklusokat. létrehozza., a befolyásoló tényezőket, a működés 
mechanizmusát, törvényszerűségeit A fenti célok megvalósítása érdekében 
szükséges az üzleti ciklusok modellezése, az üzleti folyamatok elemzése. Á 
gazdaság szereplőinek meg kell ismerniük a piac természetét, viselkedését, hogy 
a bekövetkező változásokra megfelelően tudjanak reagálni. 

Kutatási célom a pénzügyi modellek kidolgozása és alkalmazása, a 
pénzügyi ciklusok és az idősorok alakulásának tanulmányozása, ezek alapján 
prognózisok készítése, majd az eredmények értékelése és következtetések 
levonása a különböző pénzügyi változók - mint pl árak, kamatok, árfolyamok -
mozgásának elemzése alapján. A témakörrel kapcsolatban széleskörű angol 
nyelvű szakirodalom áü rendelkezésre, amit a kutatás során igyekeztem 
áttekinteni és feldolgozni. Az értekezés keretében nincs lehetőség az összes 
modell, eljárás és módszer bemutatására, elsősorban terjedelmi és időkorlátok 
miatt. \ 

Sok hatékony módszer létezik, amely nem képezi a dolgozat tárgyát, 
többek között a tőkepiaci értékelési modell (Capital Asset Pricing Model), a 
piaci model (Market Model), az SML, SQL és a CML egyenesekre épülő 
modellek, amelyek lényegében lineáris regressziós kapcsolatot tételeznek fel a 
megtérülés (hozam) és a kockázat között, valamint az arbitrázs értékelési 
modell (Arbitrage Pricing Model), ami a CAPM továbbfejlesztésének 
tekinthető. Az ilyen típusú modelleket részletesen tárgyalja többek kőzött 
Weston-Copeland (1988), Braley-Myers (1991), Samuels-WilkesrBrayshaw 
(1995). 

A létező rendkívül számos elemzési, modellezési eljárás 
közül a részvényárfolyam mozgások modellezését korszerű matematikai-
statisztikai módszerekkel: a SABL dekompoziciós eljárás, az ARIMA integrált 
autoregressziós és mozgóátlag eljárás és az EXPS, exponenciális simítási 
modellek alkalmazásával végzem el. Ez adja az értekezés újnak tekinthető és 
újszerű eredményeit: 

®a SABL módszer továbbfejlesztése és alkalmazása - eredeti célján 
túlmenően - pénzügyi előrejelzések készítésére; 
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»részvényárfolyam és BUX index prognosztizálása különféle ARIMA 
modellekkel; 

• árfolyam előrejelzések különböző exponenciális simítási módszerekkel. 

Az értekezés szerkezete a következő: az első fejezetben a modellezés 
.általános kérdéseivel foglalkozom. A modellépítés általános elveinek, és a 
gazdasági modellek alkotása környezeti feltételeinek áttekintése után a mai 
turbulens világban nag? segítséget jelentő új megközelítés: a káoszelmélet 
jövőkutatásban történő alkalmazásának lehetőségét mutatom be. Az üzleti 
ciklusok modellezésével és a gazdasági indikátorok szerepének értékelésével 
zárul a fejezet. 

A második fejeietben prognóziskészítés folyamatát tekintem át, 
kiemelve az előrejelzések pontosságára ható tényezőket. A progióaskészítéshez 
megfelelő és pontos információkra van szükség. Az információk szerepéről, 
megszerzésük módjáról és a pénzáram prognózis készítése folyamán történő 
felhasználásukról szólok a fejezet következő pontjában. A befektetők számára 
az árfolyam prognózisok nélkülözhetetlen segítséget nyújtanak az optimális 
eladási-vételi időpont meghatározásában. A fejezet zárásaként röviden 
áttekintem a hozam-kockázat összefüggést a racionáEs, kockázatkerülő 
befektető szempontjából, mivel az értekezés az ilyen szemléletű, befektetők 
számára kíván új, korszerű, hasznosítható prognosztikai módszereket nyújtani 

A következő fejezetekben ismertetem a pénzügyi prognózisok készítése 
során felhasználható módszereket és modelleket a fent megfogalmazott 
korlátok figyelembe vételével. A harmadik fejeietben mutatom be a SABL 
dekompozíciós eljárást, ami eredeti célja szerint az adatelőkészítés folyamán 
alkalmazható, továbbfejlesztésével előrejelzések készítésére is felhasználható. A 
negyedik fejeiet. témája az autokoirelációs és mozgóatlag folyamatot egy 
modellbe olvasztó ARIMA modellcsalád, misnéven a Box-Jenkins modellek. 
Az ötödik fejeiet az exponenciális simítás különböző modelljeit tárgyalja, 
amelyek képesek a trendhatások és a szezonális hatások kezelésére is. 

Minden fejezet gyakorlati példákat tartalmaz az eljárások és modellek, az 
adott módszer szemléltetése érdekében. Részvényárak előrejelzése, a BUX 
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index prognosztizálása szolgál a modellek gyakorlati alkalmazásának 
illusztrálására, ebben nyújt újat az értekezés a befektetők számára. A számítási 
eredmények értékelése révén következtetéseket fogalmazok meg a 
prognosztizált pénzügyi idősor alakulására vonatkozóan. Az értekezés a kutatás 
eredményeinek összefoglalásává! zárul. 

1.2. MODELLALKOTÁS A KÖZGAZDASÁG TUDOMÁNYBAN 

1.2.1. A JÖVŐ MEGISMERHETŐSÉGE 
Előrejelzésekre a gazdasági élet számos területéin szükség van, mivel 

a mai gyorsan változó, bonyolult, turbulens környezetben csak akkor tudunk 
helyes döntéseket hozni, ha ismerjük a jövő alapvető fejlődési folyamatalt 
Találóan fogalmazza meg a paradoxont Makridakis (1990, p. 66.): 
„meglehetősen biztos, hogy a jövő eltér majd a múlttól,... az előrejelzésektől a 
bizonytalanság csökkenését vágok... mégis figyelmesebben vizsgálva a jövőt 
megállapíthatjuk, hogy a váratlan események lehetségesek, így a bizonytalanság 
növekszik, az előrejelzések pontatlanok lehetnek, ennek ellenére 
stratégiaalkotás és tervezés nem lehetséges prognosztizálás és a bizonytalanság 
becslése nélkül." 

A tudományos megközelítés a prognosztika területén is azonos vagy 
nagyon hasonló ahhoz, mint bármely más tudományterületen. Magában foglalja 
mindenekelőtt annak megértését, hogy mi történt a múltban, mi történik 
jelenleg és miért. Csák a vizsgált jelenség okainak megértése, összetevőinek 
megismerése és elemzése után nyílik, lehetőség arra, hogy pontosan 
előrejelezzük, mi fog történni a jövőben, és a prognózis fényében dolgozzuk ki 
a megfelelő válaszlépéseket. Az előrejelzések készítése során véleményem 
szerint a kővetkező módszertani problémák adódhatnak: egyrészt & 
prognózis megalkotásakor a jövő még nem ismert. Másrészt a model a 
valóságnak - struktúrájában, funkciójában, működésében, valmtely 
tulajdonságaiban megfelelő - absztrahált képe, amely kiemeli a fő elemeket, 
fontosabb tényezőket, kapcsolatokat, összefüggéseket, a valóság lényegi 
vonásait tükrözi. A modellépítés folyamán leegyszerűsítjük a bonyolultabb 
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folyamatokat, kapcsolatokat és ezáltal lehetőség nyílik azok alaposabb 
elemzésére. Ebből következően a modell a jeleere néive is általánosításokat, 
egyszerűsítéseket becsléseket tartalmaz, és az előrejelzésekhez használt 
adutok mérési hibát rejtenek. 

Az elkészített modell csak bizonyos előfeltételek érvényessége mellett 
tükrözi a valóságot, pontosabban a valóság egy szegmensét, területét, 
megkísérli előrejeleaii bizonyos entitások - például a gazdaság szereplőinek -
jövőbeli viselkedését. 

A modell főbb sajátossága a következőkben foglalhatók össze 
(Besenyei-Gidi-Nováky 1977, 1982, Abraham-Ledolter 1983 alapján): 

• a prognózis modell tárgya még egyáltalán nem létezik, ezért a modell 
csak lehetőségeket fogalmazhat meg bizonyos valószínűségi santen; 

• a modell jövőbeni tárgyára csak indirekt módon, a jelenen keresztül 
lehet befolyást gyakorolni, ha egyáltalán mód nyílik erre; 

®a jövő modellje nem alapulhat csupán az eddigi elméleteken és 
tapasztalatokon, figyelembe kell venni a jövőre vonatkozó szubjektív 
tényezőket is. 

Minden, ami létezik vdamilyen formában, direkt vagy indirekt módon, 
kapcsolódik a múlthoz. így a jövő is a jelenhez, amiről elmondhatjuk, hogy a 
múlt jövője és egyben a jövő múltja is. Ezt azonban semmiképpen sem szabad 
úgy értehneaoti, hogy a jövő a jelen mechanikus folytatása és így elegendő a 
jelenlegi tendenciákat, trendeket kivetíteni ahhoz, hog/ képet alkothassunk a 
jövőről. Ez alapvető tévedések fonása lehet, különösen a mai rendkívül 
bonyolult, gyorsan és Mszámíthatatlanul változó, turbulens gazdasági 
környezetben. 

A megismerésnek elvi akadályai nincsenek, gyakorlatilag azonban 
különbséget kall tennünk a megismerhetőség és a tényleges megismerés között: 
a megismerés lehetősége akkor is fennáll, amikor a tényleges megismerés még 
nem következeit be. Egy rendszer viselkedésének előrejelezhetősége a 
következő tényezőktől függ (Nováky 1992 p. 39.): 
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fi(S, C) 
P(Y) = (1.1) 

f2(N, P, M, R, T) 
ahol: 
S = a külső tényezőktől való elszigeteltség mértéke, 

r 

C ̂  az ellenőrzés foka, hatóköre, 

N = az egymásra ható elemek száma, 

P = az elemek közelsége, 

M = az elemek nagysága, 

R = viszonyaik véletlenszerűsége, és 

T = az időlépték, 
fi és f2 = a függvénykapcsolatot jelöli, amelynek konkrét formája 
(polinomiális, exponenciális, logjsztikus, stb.) a rendszer leírására 
választott modelltől függ. 
Az előrejelezhetőség egyenesen arányos a külső tényezőktől való 

elszigeteltség és az ellenőrzés fokával, fordítottal arányos az egymásra ható 
elemek számával, közelségével, nagyságával, a kőztük lévő kapcsolat 
véletlenszerűségével és az idővel. 

1.2.2. A MODELLEZÉS ÁLTALÁNOS ELVEI 
Az ötvenes évektől kezdve kiteljesedett az a folyamat, amelynek során a 

kutatók a társadalomtudományokat a természettudományok rangjára szerették 
volna emelni. A közgazdaságtudomány nem rendelkezett saját módszertannal, 
ezért a fiakából ismert kategóriákat vette át. A közgazdaságtan a fizika, ezen 
belül kiemelten a mechanika, több módszerét ós fogalmát alkalmazza: például 
dinamikus ós statikus egyensúly, periodicitás, hamiomkus rezgőmozgás, 
ciklikusság stb. Az árelemzés és -előrejelzés gyakran alkalmazott analóp^a a 
harmonikus rezgőmozgás, mivel e fiakai jelenség lényege s visszatérés, 
megismétlődés, periodicitás, tágabb értelemben a ritmikusság. Az áralakulást a 
az említett analógja alapján úgy képzeljük el, hogy a mozgó egyensúly 
tengelyvonala a trend és a trend körül harmonikus, ciklikus módon ingadoznak 
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az árak. A szábálytalan, mozgási a véletlen tényezővel magyarázzuk. A fogalmak 
és módszerek - mint említettem - jórészt a fiakából kerültek át a konjunktúra 
kutatás, az árprognózis készítés, a ciklusok elemzésének területére, simáit azt 
később az üzleti ciklus modellezésével szemléltetem. 

Az előrejelzés nemzetközi és hazai irodáimában számos, többé-kevésbé 
kifinomult, matematika-igényes statisztikai módszer létezik. 

A matematika alkalmazása tért hódított a közgazdaságtan területén. A 
matematikai analízis módszerei, különösen a chffereneiálszámítás alkalmazása a 
marginális költségek és hozamok meipiatározására, valószínűségi 
eloszlásfüggvények felhasználása a kereslet és a készletek várható alakulásának 
előrejelzésére, továbbá a haditudományoktól átvett operációkutatás alkalmazása 
(Krekó 1966, Bodnár 1970) a bonyolult kölcsönhatásban lévő gazdasági 
jelenségek modellezésére. Például a projekt nettó jelenértéket maximalizáló 
cash flew * stratégia kiválasztására Etgar-Shtub-Leblanc (1997) a szimulált 
hőkezelés (simulated annealing) néven ismert módszert alkalmazza, a 
részvényárak modellezésére elterjedt a random, walk folyamat (Box-Jenkins 
1970, 1976, Chun 1997) használata. 

A tudományos megismerés folyamata általánosan az alábbi szakaszokból 
áll: 

1)A modellépítés. A modell a valóság absztrahált, egyszerűsített, 
leszűkített, a fontosabb összefüggéseket, kölcsönhatásokat tartalmazó 
leképezése, ebből következően nem szükségszerűen teljesen hű mása, 
amely mindig a valóságnak valamilyen előre meghatározott cél 
szempontjából lényeges tulajdonságát, részeit mutatja csak be. A 
modellépítés célja az, hogy a bonyolultabb folyamatokat leegyszerű-
sítse, és ezáltal lehetővé tegye azok alaposabb vizsgálatát. A 
modellépítés során az induktív és a deduktív kutatási módszereket 
alkalmazhatjuk. A deduktív modelleket induktív módszerekkel 
(statisztikai indukció) ellenőrizhetjük, viszont tudnunk kel, hogy az 
indukció csak azt bizonyíthatja, hogy mi nem igaz. Ez a fizika területén 
is így van: pl. a Merkúr perihélium mozgása a newtoni fizika alapján 



nem magyarázható szabálytalanságokat mutatott (amit véletetlennek 
vagy megfigyelési hibának tartottak), amely azonban az Einstein-féle 
relativitáselmélet alapján teljesen szabályosnak bizonyiát. 

2) A kiválasztott modell tulajdonságainak, lehetőségeinek, 
korlátainak számbavétele. 

3) Adatgyűjtés. 
4) A modell megalkotása. 
5) A modellből származó következtetések levezetése, a model 

verifikálása, tehát a modell paramétereinek és előrejelzéseinek 
tesztelése. Erre szolgál a hipotéásellenőrzés módszertana. A modell 
szembesítése a valósággal lehetővé teszi az 1) pontban tett 
feltételezések igazolását vagy elvetését. 

6) A 3), 4) és S) lépés eredményétől függően visszatérhetünk egy új 
modellkonstrukcióhoz éi a folyamat ismétléséhez. 

A matematikai módszerek alkalmazásával kapcsolatban tekintetbe kell 
vennünk a következőket. „Bármilyen messze is halad ezen az úton a fejlődés, a 
matematika valójában mindig csak eszköz marad a közgazdászok kezében. 
Éppen úgy, mint ahogy mind a mai napig esdi eszköz maradt a fizikusok 
kezében a jelenségek leírására, modellezésére és értelmezésére. A matematika -
fejlettségének mai fokán - a legáltalánosabb relációk tudományának tekinthető, 
eltekintve e relációk konkrét tartalmától. Már ebből a megfogalmazásból is 
következik, hogy a matematika sohasem léphet a közgazdaságtudományok 
helyébe. Ezzel szemben igen komoly, sok esetben mással nem pótolható 
segítséget nyújthat a gazdasági döntések meghozatalánál A matematikai 
módszerek elsősorban a döntéselőkészítést segítik elő, többek kőzött a 
prognózisok kidolgozásával, a döntés azonban továbbra is közgazdasági 
(vezetési) funkió marad'8 - írja Krekó Béla (1966 p. 14). 

A közgazdaságtanban nincs lehetőség ana, hogy laboratóriumi 
körülmények között, ellenőrzött kísérleteket végezzünk, ez azonban nem döntő 
jelentőségű, mert a tapasztalati tények éppen olyan bizonyító erejűek. A 
hipotézisek válószerűsége teszteléssel dönthető el. 
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Á fizika területén a hasonló fizikai tulajdonságok alapján történik a 
klasszifikáció. Az itt működő kutató elméletei alapján rekonstruálja a világot. A 
társadalomtudományok körébe tartozó diszciplínák vizsgálódásának tárgya, az 
ember és a dolgok, valamint az ember és a másik ember közötti viszony. Az 
emberi cselekedeteknek azonban előre be nem tervezett, előre meg nem 
határozott kimeneteik ós így nem prognosztizálható következményeik lehetnek 
és vannak. 

Jól szemlélteti az elmondottakat a pénz intézménye. A pénz ugyanis nem 
önmagában való értéke miatt pénz, hanem emberek közötti viszonyt testesít 
meg. Az emberek egy adott árat elfogadnak értékmérőnek, általános 
csereeszköznek. Az árutermelő gazdaság eltér a közvetlen termékcserén alapuló 
gazdaságtól, mivel az eladási és a vásárlási aktus elkülönül egymástól. A pénz 
közvetítésével működő piacgazdaságban a személy nem függ attól az 
egybeeséstől, hogy találjon vakkit, akinek éppen arra. a termékre van szüksége, 
amit ő el akar adni, ugyanakkor a vevő rendelkezik-e azzal a termékkel vagy 
szolgáltatássál, amit az eladó szeretne megvenni. Árutermelő gazdaságban-, csak 
olyan személyt kell találnia, akinek szüksége van arra a dologra, amit ő el akar 
adni. Ezután kicserélheti áruját vagy szolgáltatását pénzért és kereshet valaki 
mást, akitől pénzért megveheti a számóra szükséges terméket vagy szolgáltatást. 

Mivel a vásárlás és az eladás időben és térben elkülönül egymástól, 
lennie kell egy bizonyos eszköznek, amelyet általánosan elfogadnak a 
fizetésekben, ami csereeszközként szolgál. Mivel a két akció nem egyidejű, kel 
lennie egy bizonyos eszköznek, ami az értéktárolására szolgál, a vásárlóerő 
ideiglenes tartózkodási helye. Ezzel az eszközzel az eladó fenntartja az eladás 
folyamatát, amíg fel nem készül a vásárlásra. 

A társadalomtudományok, így a közgazdaságtan tárgya a komplex, 
bonyolult jelenségek vizsgálata. Ebből következik, hogy lehetetlen minden 
tényezőt tekintetbe venni a tanulmányozás és az elemzés során. 

A fentiekből helytelen lenne azt a következtetést levonni, hogy a 
közgazdaságtudomány területén lehetetlen előrejelzéseket készíteni. A 
társadalomtudományokban a jelenségek komplex természetéből és a változók 
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végtelen nagy számából következően az előrejelzések csak egy adott 
jelenségosztályra, egy adott mintára vagy egy adott irányra vonatkozhatnak. 

Ezt a következő példával szemléltethetjük. Mondhatjuk, hogy a kereslet 
vagy kínálat változása milyen hatást gyakorol az árakra, de nem tudjuk 
megmondani egy adott ára adott piacon kialakuló konkrét árát egzakt 
pontossággál. Adott valószínűség, szinten képesek vagyunk előrejelezni a 
vizsgált jelenség alapirányzatát, azaz a trendet, a jelenséget befolyásoló rövidebb 
és hosszabb távú hullámzásokat, más néven ciklusokat, és a véletlen 
ingadozásokat. A piaci trend az egyedi gazdasági aktorok cselekvéseinek 
komplex összegzéséből kiemelkedő alapvető tendenciákat ragadja meg. 

A természettudományok és a társadalomtudományok vizsgálati 
módszerei különbőznek egymástól. A társadalomtudományok által vizsgált 
emberek közötti viszonyok komplexitását semmilyen modellbe, semmiféle 
módszerrel nem tudjuk teljes körűen belefoglalni Ez azonban nem jelenti azt, 
hogy le kellene mondanunk a modellalkotásról és annak segítségével az 
előrejelzések készítéséről. 

Tisztában kell lennünk azzal, hogy mit akarunk modellezni, milyen 
részletezettséggel, az absztrakció milyen fokán. A kapott eredményeket a 
kiinduló feltevések keretei között kel értelmeznünk. A valóság kapcsolatát, 
összefüggéseit kell a lehető legpontosabban leképeznünk, és nem a kiválasztott 
modell struktúráját kell a valóságra visszavetítenünk. Semmiképpen nem 
szabad abba a hibába esnünk, hogy a valóságot próbáljuk egy nekünk 
tetsző modellbe kényszeríteni Ez úgysem sikerül, s ha így járnánk el, hamis 
következtetéseket kapnánk. 

A válóság és a jövő megismerhető, ennek elvi korlátai nincsenek. 
Gyakorlati korlátokat viszont számosat találhatunk, amelyek következtében 
minden prognózis bizonyos valószínűségi szinten teljesül. 

A jövő modellje szubjektív fotyamat eredményeként jön létre úgy, hogy a 
modellező mindig az ember (egyén vagy csoport). A szubjektum a valóság 
lényeges tulajdonságainak teljes körét nem tudja átfogni, éppen a jelenségek 
komplex volta miatt. 
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A jövő modelljének megalkotásává a lehetőség-variánsokat fekszünk 
megkeresni, annak érdekében, hogy a kapott eredményeket a lehetőségek 
közötti választásra: azaz döntési célra használjuk fel Úgy is fogalmazhatunk, 
hogy a jelenben már embrionális állapotban ott a jövő. Ennek az embrionális 
jövőnek a lehetséges fejlődését igyekszünk megismerni. 

A fejlődésnek lehetnek csomópontjai, fordulópontjai. Ezek megtalálása, 
azonosítása nagyon fontos az előrejelzések megbízhatósága szempontjából. 
Nem szabad a múltbeli fejlődési irányokat mechanikusan extrapolální, pusztán 
egyszerűen kivetíteni a jövőbe. Különösen igaz ez a mai gyorsan, szinte 
követhetetlenül változó világban. Manapság általánosnak vélt tendenciák 
törnek meg hirtelen, illetve fordulnák teljesen új irányba. 

A statisztikai eljárásokon alapuló prognóáskésátési módszerek a 
következők lehetnek: 

« trend extrapoláció; 

• ciklus extrapoláció; 

• szezonalitás extrapolációja; 
• regressziós modellek, termelési keresleti stb. függvények megalkotása 

Id. pl. Pintér (1987), Mundraczó (1981), Rédey-Sipos (1980, 1981a, 
1981b); 

• ökonometriai modellek készítése: ld. Korái (1980), Kristó (1979), 
Rimler (1976) stb. 

Fenti módszerek mellett egyre inkább előtérbe kerülnek a szubjektív 
eljárások (Nováky 1992): 

• szakértői megkérdezés, 

• brain storming, 

• forgatókönyvírás Id. pl. Kovács (1983). 
A szubjektív módszerek révén a jövő olyan lehetséges képét ismerhetjük 

meg, ami a múltból nem levezethető, mivel nem „következik" abból, olyan 
értelemben, hogy ez eddigi tendencia mechanikusan nem extrapolálható. 
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A prognózisokban felállított hipotéziseknek az alábbi követelményeket 
keli teljesíteniük: 

• elvi ellenőrizhetőség, 

• lehetséges maximális általánosság, 

©predikciós erő, 

• logikai egyszerűség, áttekinthetőség, 

• a hipotézis és a megelőző ismeretek közötti kapcsolat. 
Áz előrejelzések készítésénél figyelembe kell venni Descartes négy 

módszertani szabályát (Descartes 1961, pp. 214-215): 

1) evidencia elve, azaz semmit ne fogadjunk el igaznak, amit evidens 
(szemmel látható) módon nem ismertünk meg, azaz kerüljük az 
elhamarkodott véleményalkotást és az elfogultságot; 

2) az analízis elve szerint, a problémákat osszuk fel minél több részre, a 
legjobb megoldás elérése érdekében és az így nyert egyszerűbb 
feladatokat elemezzük; 

3) az egyszerűtől kel! haladni a bonyolult felé, vagps figyelembe kel. 
venni, hogy az összetett módszerek általában valamilyen tartalmasak 
az egyszerűbbeket, sokszor azonban a bonyolultabb eljárásokkal nyert 
többlet nincs arányban az alkalmazás többletköltségeivel és 
nehézségeivel; 

4) a felsorolás elve, a teljességre kell törekedni, igyekezni az általános 
megragadására. 

Ugyanakkor Descartes azt is hangsúlyozza, hogy minden módszernek 
elméleti következményei vannak. Jellemző példa a hálótervezés hazai 
alkalmazásának sikertelensége (Sipos 1985 p. 24.), ami a szállítási fegyelem és a 
munkafegyelem hiányosságainak következménye volt. 

1.2.3. A GAZDASÁGI MODELLEK ÉPÍTÉSÉNEK KÖRNYEZETI 
FELTÉTELEI 

A régi parancsgazdasági (szocialista) tervezési rendszer nem képes az új 
társadalom és gazdaság szükségleteit kielégíteni A gazdasági változtatások célja 
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a szabad piacgazdaság Mdakítása. Ez röviden a következő feladatok 
megvalósítását teszi szükségessé: 

1) szabad piaci árak léte; 
2) alacsony piaci belépési korlátok, illetve korlátlan piacra lépési 

lehetőség, a különböző piaci fonnák: tiszta verseny illetve 
monopólium, duopólium, oligopólium, stb. jelenléte (Schiller 1986 
pp. 176-249); 

3) privatizáció végrehajtása, ezzel a. magántulajdon általánossá tétele; 

4) stabil jogrendszer kiépítése: 

5) hatékony pénzügyi rendszer létrehozása. 

Jelentős különbség van a direkt irányítású (parancsgazdaságj) rendszer és 
a szabadpiaci rendszer filozófiája között, melynek lényege az, hog/ a 
parancsgazdaságpi. rendszerekben a termelő a király, míg a piacgazdaságokban a 
fogyasztó az úr. A fenti filozófia-váltás nem könnyen tanulható, nem sajátítható 
el néhány év alatt. 

A hatékony pénzügyi modellezés létjogosultságának nélkülözhetetlen 
feltételei tehát (Orosá 1994 pp. 8-11. alapján): a magántulajdon létezése, a 
modellezhető világos piaci viszonyok: tökéletes verseny illetve nem-tökéletes 
versenyformák, (monopólium, duopólium, oMgopófium) jelenléte, a szilárd 
jogrend és természetesen a tőzsde létezése és működése. A modellezésben a 
marginális elemzés ákalmazhatóságánák feltétele a maximalizálás motivációja 
az érdekérvényesítésben: a fogyasztó a szükségletkielé^tés során nyert 
élvezetet, a vállalkozó a profitját, a termelési tényező tulajdonosa a jövedelmét 
kívánja maximalizálni. Szükséges továbbá, hogy a gazdasági aktorok szuverén 
módon, állami gyámkodás nélkül dönthessenek minden őket érintő kérdésben, 
másképp fogalmazva viselhessék döntéseik kockázatát és felelősségét. ló példa 
erre, hogy szocialista viszonyok között Mába prognosztizált egy vállalat 
bizonyos mennyiségű keresletet, termelését nem igazíthatta ehhez, ha felügyeleti 
szeiv (legtöbbször a mMsztériiim) másra utasította, így a prognóziskészítés és a 
prognózis pontosságának mérése értelmetlen volt. Az értékpapírok (részvény, 
kötvény, stb.) nem is léteztek (vagy elenyésző mértékben jelentek meg, így 
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forgalmúi, árfolyamuk, modellezésük értelmezhetetlen volt a direkt irányításon 
alapuló, valódi vállalkozásokat nem ismerő szocialista gazdaságban. 

A modellalkotás és a prognóziskészítés során új szemléletre, új eljárások 
alkalmazásra van szükség a mechanikus módszerek korlátainak leküzdése 
érdekében. Ez azonban nem jelenti az eddig kifejlesztett technikák elvetését, 
hanem sokkal inkább azok új szemléletű, hatékony alkalmazását. 

1.2.4. A KÁOSZELMÉLETALKALMAZÁSA.A JÖVŐKUTATÁSBAN 

Az új szemléletmód mefpiyflvánulása és az új modellezési eszközök 
egyike lehet a káoszelmélet felhasználása. Instabil viszonyok között 
megnehezültek az előrejelzés készítés feltételei (Nováky 1995 pp. 3-5.), ami 
azzal a következménnyel jár, hogy predikciók készítése korlátozott, ugyanakkor 
megnőtt az igény alternatív^ kidolgozására. 

A káosz görög szó, jelentése kinyilottság, a görög mitológiában a világ 
ősállapot^. nevezték így, hétkőznapi értelemben zűrzavart, rendezetlenséget 
takar. Matematikai értelemben a detenmnisztikus rendszerekben bekövetkező 
sztochasztikus viselkedésre utal, Egy determinisztikus rendszer viselkedése 
nemlineáris differencia- és cfifferenciálegyenletekkel jellemezhető, melyek a 
rendszer változását vezérlik, a rendszer viselkedésének nyomon követése 
trajektóriákkal: állapotfejlődési görbékkel (időutákkal) lehetséges. 

Kaotikus a rendszer, ha a két trajektória exponenciálisan távolodik 
egymástól az idő múlásával az (1.2) szerint: 

Nem kaotikus a rendszer, ha a két írajektória nesa távolodik egymástól, 
illetve a távolodás kismértékű, így hosszú távú előrejelzésre is lehetőség van. 

Á kaotikus rendszerek lehetnek erősen vagy gyengén kaotikusak. Az 
erőien kaotikus rendszer jellemzője, hogy a trajektóriák exponenciális pályán, 
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távolodnak, a kis hibák felerősödnek, Az ilyen rendszer rendkívül érzékeny a 
kezdöfeltételekre, azaz jelentkezik a Lorenz-féle pillangó-effektus (Nováky 
1995 p, 6.): egy lepke számycsapásainak gyenge rezgése makroszkopikus 
változásokat indukál. A gyengén kaotikus rendszerek esetén a trajektóriák 
parabolikus pályák mentén divergálnak, a kezdeti Ms hibák nem 
exponenciálisan, hanem a hatványfüggvény szerint erősödnek, a káosz határán 
vannak. Ezek sohasem kerülnek egyensúlyi állapotba, hanem az egyik átmenti 
állapotból a másikba transzformálódnak. Nyit rendszerek, amelyek a 
környezeti változásokra rugalmasan reagálnak, változékonyak, ugyanakkor 
stabilak, mivel képesek a fennmaradásra különböző feltételek között. 

Az attraktorok ponthalmazok (Nováky 1992 pp. 179-180), amelyek a 
különböző kezdőfeltételekhez tartozó trajektóriákat magukhoz vonzzák. Egy 
rendszerhez több attraktor is tartozhat, amelyek lehetnek egyszerűek és 
különösek."A nem kaotikus egyszerű attraktor két megjelenési formája a 
fixpont, azaz a csillapodó oszcilláció, amely a stacionkius állapotnak felel meg; 
és a periodikus oszcilláció, pl. a határcüdus és a tórusz, amely a stacionárius 
pont körüli oszcilláció megfelelője. Az üyen típusú attraktorok mellett 
lehetséges a predikció, mivel a trajektóriák véges számú attraktorhoz tartanak, s 
a Ms hibák véletlenszerűek maradnak. A kaotikus rendszer jellemzője a 
különös attraktor, amely mellett az explozív oszcilláció nem stacionárius 
állapotot okoz a rendszerben. Az attraktorok mérete állandó, ezért vissza kel 
hajtódnia önmagára, a trajektóriák exponenciális távolodása nem folytatódhat 
örökké. Á nyújtás (távolodás) nővel a keidet! kis bizonytalanságot az 
összehajtás viszont távol pályákat hoz egymás közelébe^ m káosz tehát 
összekeveri az állapottér pályáit 

„A jövőkutatás a káoszelméletre, mint valóságos interdiszciplináris 
megközelítési és modellezési eljárásra tekint.'8 (Nováky 1995 p. 19) A 
káoszelmélet segíthet a lehetséges jövőaltematívák kidolgozásában, a múlt és 
jelen tipikus jellemzőitől eltérő alternatívák felvázolásának időzítésében 
(Nováky 1993 pp. 516-517), a lehetséges jövők új típusainak megtalálásában és 
leírásában, az új jövő alternatívák múltban és jelenben már létező gyökereinek 
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megtalálásában. Az egyetlen és legvalószínűbb lehetséges jövő kidolgozása 
helyett a új feladat minél több alternatíva felvázolása. 

A káoszelmélet megmutatja, hog? egy rendszer mely feltételek mellett 
válik kaotikussá, mikor alakulnak ki bifurkációk (két ágra hasadás, ld. Nováky 
1995 p. 6), eltérő fejlődési pályák. A mai társadalom új pályára állításában 
segíthet, hogy instabil helyzetben kis változtatásokkal úgynevezett teremtő 
káoszt idézhetünk elő, teret adva az újnak, az innovációnak. Megtalálhatók 
azok a módok, amelyek segítségével a kaotikus viselkedés előnyei 
kihasználhatók, veszélyei elháríthatok, ugyanis a kaotikus rendszer viselkedése 
(ha megismertük), rendkívüli érzékenysége következtében, a feltételek gyakori 
Ms változtatásával szabályozható. 

1.3. CIKLUSOK A GAZDASÁGI ÉLETBEN 

1.3.1. AZ ÜZLETI CIKLUSOK MODELLEZÉSE 
A gazdasági, jelenségek alapvető vonása a hullámzás, a különböző 

időtávú, egymással, összefüggő ciklusok létezése, ami számos területen 
kimutatható. Az üzleti ciklusok működésének és a ciklikus folyamat okainak 
egyik lehetséges elmélete, melyet W. 'Mitchell és A. Bums, az NBER (National 
Bureau of Economic Research) volt vezetői ajánlottak, röviden a 
következőképpen foglalható össze (Granger 1980 pp. 167-168.) 

1)A növekedési periódus után az üzleti élet bizonyos részei szűk 
keresztmetszetekkel találkoznak, miikor megpróbálják tovább 
bővíteni a termelést. Például azért, mert hiány van a nyersanyagokból, 
specializált munkaerőből, a tartalékálkaírészekből vagy a tőkéből. 
Amikor ez bekövetkezik, az üzletemberek óvatosabbak lesznek és 
csökkentik keresletüket az olyan tőkejavak iránt, mint a gépek, a 
berendezések és a felszerelések. Készleteiket is csökkenthetik, ami a 
termelés lelassulását okozza, és a nyereség bizonytalanabbá vaik. A 
túlórák és a munkaidő csökkenése szintén bekővetkeMiet, válamint 
ugyanabban az időben megtörténik a nyereséget már nem, vagy 
csekély mértékben növelő tevékenységek megszüntetése. 
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2) Á gazdaság bizonyos részei annak bizonyítékát mutatják, hog/ vége az 
üzleti ciklus növekedési szakaszának - ennek ellenére - más részeket 
még mindig magukkal ragadhatnak a gazdaság jelentős tényezői 
(mozzanatai). Például ezért a jelenlegi foglalkoztatás és a termelés 
folyamatosan emelkedik, esetleg az egész időszakban magas, 
mindazonáltal végső. fokon a beruházások csökkentésére vonatkozó 
döntés befolyásolni kezdi a termelést és a foglalkoztatási ós a 
visszaesés általánosan tapasztalható lesz. 

3) A bekövetkező depresszió folyamán megszűnik a termelési szük 
keresztmetszet, a költségek csökkenhetnek, a profitkilátások javulnak 
és az új fellendüléshez vezető erők fokozatosai egyre nagyobb 
fontosságot nyernek, néha a kormány olyan politikai döntései által 
segítve, amelyek befolyásolják a kormányzati kiadásokat és a 
kamatlábakat. így a gazdaság új növekedési szakaszba kezd, és a 
ciklus önmagát ismétli. Ezt mutatja az l-l. ábra, amely a fiakából 
ismert harmonikus rezgés modelljére épül, ahol az 1. szakasz a pangás, 
2. szakasz a megélénkülés, a 3. szakasz a fellendülés, a 4. szakasz a 
válság időszaka. A 2. és 3. szakasz alkotja a felszálló ágat, más szóvá, 
ez a hullámhegy; míg a 4. és 1. szákasz a leszálló ág, a hullámvölgy. 

l - l . ábra. A konjunktúra ciklus 
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Fonás: Sipos (1995) 2.1. ábra p. 50. 
Ahol: 

y = a kitérés, az egyensúlyi helyzettől mért távolság, 

A= az amplitúdó, azaz a legnagyobb kitérés, 

T = a periódus hossza (rezgésidő), 

Hangsúlyozni kell, hogy ez csak rövid vázlata a ciklusok elméletének, és 
a Mtchell-Bums elmélet nem az egyetlen lehetséges megközelítés. Ez azonban 
keretet szolgáltat a megelőző (előrejelző) gazdasági jelzőszámok kereséséhez 
éppúgy, mint az egyidejű (együtthaladó) és a lemaradó (követő) gazdasági 
indikátorok azonosításához. (Granger 1980, Hunt 1976, Visi 1991, Hoós 1994 
és Hoós-Muszély 1996). 

1.3.2. A GAZDASÁGI INDIKÁTOROK SZEREPE 
Alapvető fontosságú mind a kormányzati gazdasági szakemberek, mind 

az üzletemberek számára hogy meghatározzák és előre jelezzék a gazdaság 
rövid- közép- és hosszú hullámainak fordulópontját. A koimány 
gazdaságpolitikájában ákarfa felhasználni az erre vonatkozó információkat, 
például a ciklus megfordítására, különösen visszaesés idején. Az üzleti vezetők 
számára a beruházási döntéshozatal folyamán szükséges annak ismerete, vajon 
a gazdaság bővül vagy szűkül, a fellendülés vagy a hanyatlás szakaszában van-e 
az elkövetkező években. 

A ciklusok jellege nemzetközi, mint azt Artis-Kontolemis-Osbom 
(1997) kimutatta a gazdaságilag legfejlettebb G7 csoport és a többi európai 
ország vdamint Észak-Amerika és Japán gazdaságának elemzésével. A ciklus 
általában asszimmetrikus, azaz a leszálló ág hosszabban tart és mélyebb, mint a 
felszálló szákasz. Az eredmények azt mutatják, hogy az európai országok 
gazdaságának ciklikus viselkedése erős asszociációs kapcsolatban van 
egymássál és Németországon keresztül az USA, Kanada és Japán gazdaságával 
Ez aláhúzza a másik országokból származó információk jelentőségét a megelőző 
indikátorok megalkotása során. 



Az egy évnél rövidebb ciklikus hullámzást szezonalitásnák nevezzük. 
Jones-Singh (1997) az opciók szezonahtásái elemzi, és ennek kapcsolatát a 
részvényhozamok évvégí. alakulásával Megállapítja, hogy az opciók 
hullámzásának mértéke az évvége közeledtével emelkedik. 

A szezonalitás egyik megnyilvánulási formája, például az úgynevezett 
hétfő-hatás: az a jelenség, hogy a hétfői hozamok szignifikánsan negatívak és 
szignifikánsan alacsonyabbak, mint a hét többi napján elértek. Kamara (1997) a 
következő eredményre jut az 1962-93 közötti a S&P 500 index és a New Yorki 
Tőzsdén (NYSE) részvények legkisebb tőkeerejű (small capitalized) decihsének 
összehasonlításából: 1982 április után az S&P nem mutatott szignifikáns 
szezonahtást, azonban a legkisebb tőkeerejű decilísre továbbra is jellemző a 
hétfő-hatás. Ennek okai a következők: az S&P esetében a tranzakciós költségek 
csökkenése és az intézményi befektetők arányának növekedése a szezonaütás 
megszűnésének irányába hat, a Ms tőkeerejű részvényeknél viszont a 
tranzakciós költségek csökkenése és az intézményi befektetők arányának 
emelkedése nem olyan mértékű, hogy kiküszöbölje a szezonditást. Egyrészt az 
egyéni befektetők aránya a kis részvényeknél elég magas ahhoz, hogy fenntartsa 
a szezonahtást, másrészt a kis részvényekkel történő kereskedés nem sokkal 
olcsóbb az intézményi, mint az egyéni befektetők számára. 

A gazdasági, illetve az üzleti, a pénzügyi életben a változások 
előrejelzésének nagy jelentősége van (Id. pl. Granger 1980, Hoós 1994). A 
fordulópontok figyelésére alkalmazzák a különböző indikátorokat.. Ezen 
indikátorok előrejelzése fontos információ lehet a vállalatok stratégiájának 
elkészítéséhez. Az üzleti, a pénzügyi folyamatok mozgását gazdasáp 
jelzőszámokkal, más néven indikátorokkal (megelőző, egyidejű illetve késő 
indikátoraok) mérhetjük. Az előző gazdasági folyamatok változatlanságára 
alapozott vállalati stratégia esdi akkor folytatható, ha fordulópont nem várható 
(Hoós-Muszély 1996). A gazdasági jelzőszámokat a Budapesti Értéktőzsde, a 
Bankok, a Központi Statisztikai Hivatal és más szervezetek rendszeresen gyűjtik 
és publikálják (Pl. a televízió, a teletex adásaiban, gazdasági folyóiratokban: 
Statisztikai Szemle, Figyelő, Világgazdaság stb.). Visi (1991 p. 64) reprint közli 



26 

a többek között a Tőzsdeindex, a drágulási index (mai szóhasználattal az 
'infláció), a munkapiac és a betétek alakulásának grafikonját. 

A nemzetkőzi adatok hasonló módon hozzáférhetőek (pl. CNN TV, 
Financial Times stb.). A banki világban hatalmas adatállomány áll 
rendelkezésre, de ezek prognózis célú feldolgozása és felhasználása a döntési 
folyamatban esetleges. 

Az indikátorok három csoportba sorolhatók megelőző, egyűtthaladó, 
és lemaradó indikátorok (Hoós-Muszély 1996, Sipos 1995). Az NBER ma is ezt 
az osztályozási rendszert alkalmazza, jóllehet a felhasznált Változók módosultak 
az évek során. A gazdasági (vagy klíma) indikátorok érzékeny sorok, amelyek 
egyéb más fontos sorokat megelőzve, azokkal egyidejűleg, vagy azokat követve 
érik el csúcspontjukat, illetve mélypontjukat. A megelőző indikátor sorok azok, 
amelyek várhatóan előbb érik el a fordulópontot mint a teljes gazdaság. Ha 
bizonyos soroknál fordulat bekövetkezését figyeljük meg, azt mondhatjuk hogy 
a teljes gazdaság is hamarosan a fordulópont közelébe jut. A közelítőleg 
egyidejű indikátorok közel azonos időpontban kerülnek a fordulópontba, mint 
az üzleti ciklus. Ezért amikor art látjuk, hogy az egyidejű indikátorok többsége 
megváltoztatja irányát, ez annak bizonyítéka, hogy a fordulópont már 
bekövetkezett a gazdaságban. A lemaradó, más néven késő indikátorok olyan 
sorok, amelyek lassan reagálnak a gazdaság fő részeinek változására. Azaz, ha 
a késő sorokban változás figyelhető meg, ez elég nagy bizonyossággá azt 
jelenti, a fordulópont a közelmúltban bekövetkezett. Ennek álapján a késő 
sorokat főként arra használjuk hogy megbizonyosodjunk arról amit más 
indikátorok mutatnának, ha az indikátor-rendszer helyesen működne. Ezt 
szemlélteti, az 1-2. ábra. 
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csúcspont mélypont 

1-2. ábra. A gazdasági Indikátorok típusai 

Forrás: Chishohn-Whitaker (1971) 4-1. ábra, p. 42. 

Az A-val jelölt vond a megelőző indikátort (leading indicator) mutatja. 
Azt, amely előbb kezd növekedni és éri el csúcsát, mint az általános Meti 
ciklus. Közel egyidejű indikátor (coincident indicator) a B-vel jelzett vond. A 
késő indikátort (lagging indicator) C betűvel jelöltük, késésben van. Ez a 
mutató akkor érkezik csúcspontjára, amikor az általmos üzleti ciklus már 
túljutott azon. 

Nagyon kényelmes helyzetben lennénk, ha létezne egyetlen sor, vagy 
léteznének igen Ms számú sorok, amelyek „tévedhetetlenül" előre jeleznék a 
jövőt. Mivel ez lehetetlen, sőt minél több módszer megismerése és alkalmazása 
után az elemző egyre inkább kételkedik eg/ adott megközelítés jóságában, így 
szembekerül azzal a problémával, hogy olyan sorokat kell Mválasztanía -
korlátozott számban -, amelyek hasznosak lesznek. A múltban a kutatók főként 
saját tapasztalataikra, mérlegelésükre alapozva választottak. Kifejlesztettek egy 
értékelési skálát (scoring scale) a szelekciós eljárás elősegítése érdekében. Ez 
nem küszöböli M a döntés és választás szükségességét, azonban útmutatóként 
szolgál. Továbbá ez megfelelő módszer a kutatók számára a figyelembe vett 
tényezők értelmezésére és súlyozási séma hasaiáiatára. a Mválasztás során. A 
gazdasági indikátorok példái a következők lehetnek (Ganger 1980, Hoós 1994, 

\ 

Sipos 1995): \ siető indikátor a lakásépítés, a beruházások, a 
rendelésállományok, az érzékeny árak változása, a pénzkínálat stb., mutatói. A 
közel egyidejű indikátorra példák a foglalkoztatottsági a kapacitáskihasználási, 
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a termelékenységi, az eladási, a banki, (pl. kamatláb) stb. mutatók. A késő 
indikátorokhoz sorolhatjuk a készletalakulás, a jövedelmek stb. mutatóit. 

Hamilton-Perez (1996) megállapítja, hogy a CLI (composite leading 
index, azaz összesített megelőző index) célszerűen használható a GNP 
fluktuációjának, fordulópontjainak az előrejelzésére. Nemlineáris specifikációt 
ajánlanak, amelyben a CLI. ciklikus változása megelőzi a bruttó nemzeti 
termékét. Eredményeik azonban azt mutatják, hogy jobb előrejelzést szolgáltat a 
folyó GNP növekedése és az előző negyedévi utolsó hónapjában a (XI 
növekedési üteme közötti egyszerű lineáris kapcsolat. 

• Tse (1995) a spot Nikkei Index és a Mures árak közötti megelőző-
követő kapcsolatokat elemzi. Megalapítja, hogy a határidős árak késő 
változásai befolyásolják az azonnali index rövid távú alakulását, de ez 
megfordítva nem igaz. A részvények ármozgását vizsgálja Longin (1996) 
szélsőséges tőzsdei események: krach vagy fellendülés idején, a NYSE indexét 
használva 1885-1990 közötti időszakra, kimutatta, hogy a szélsőséges 
események idején a hozamok Frechet eloszlást követnek. 

A tőzsdék általában hullámzó mozgást mutatnak. Az árfolyamok 
mozgásában szabálytalan periódusú és amplitúdójú ciklusok figyelhetők meg, 
amint az a BA tőzsdeindex példáján megfigyelhető. A BA tőzsdeindex 
(Németország) alakulását a névérték százalékában, az egyszerűbb kezelhetőség 
érdekében negyedéves bontásban, a kővetkező ábra szemlélteti (Sipos 1995 2.3 
ábra p. 98). 



26 

1-3. ábra. BA-index alakulása névértékének sióialékában 

A 3. negyedévtől nyomon követhetők az ún. Elliot huhmiok, anelyek a 
tőzsdeindexek ciklusának egy lehetséges tipikus leírását adják, A ciklus eszerint 
két szakaszból és nyolc fázisból áll, amelyek a következők (Ulbert 1996 pp. Il-
la.): 

Az I. szakaszt az impulzus szakaszának nevezik, amely őt fázisból áll (3. 
n. év-11. n. év és 16. n. év-22. n. év): 

1. fázis: rövid, erőteljes emelkedés: 3-5 n. év. 
2. fázis: rövid ideig tartó megtorpanás: 6. n. év. 
3. fázis: hosszú, nem túl meredek emelkedés: 7-9. n. év 
4. fázis: rövid, erőteljes visszaesés: 10. n. év 
5. fázis: rövid, nem erőteljes emelkedés: 11. n. év 
AII. szakasz, az ún. korrektúra szakasza, amely három fázisra tagolódik 

(12-15 n. év és 23-26 n. év): 
1. fázis: jelentős, hosszú ideig tartó visszaesés: 12. n. év 
2. fázis: rövid, határozott emelkedés: 13. n. év 
3. fázis: hosszú, enyhe visszaesés: 14-15. n. év 

A tőzsdeindexek közlése révén a befektetőket igrekemek tájékoztatni az 
árfolyamok alakulásáról, ezért az indexekben a. tipikusnak nevezhető 
mozgásokat próbálják kifejezni, a megfigyelési kör és a számítási mód 
megfelelő kiválasztásával. Az Egyesült .Államokban leggyakrabban használt 
tőzsdeindexek számítási módjáról ad áttekintést Ábel-Sándor (1992a, 1992b). 



érdekében az osztót módosítják, a mindenkori osztót lábjegyzetben közli a Watt 
Street Journal a Money & Imesiing című fejezetben. Publikálják még a Dow 
Jones Szállítási Átlagot (Dow Jones Transportation Average) melyet 20 
szállítási vállalat részvényei alapján képeznek, a Közszolgáltatási Átlagot (Dow 
Jones Utility Average), ami 15 szolgáltató vállalat hasonló módon számított 
átlaga, és Összesített Állagot (Dow Jones Composite Average). Az összesített 
index a három indexben számításba vett összes vállalat átlagát fejezi ki (Ábel-
Sándor 1992a). 

A másik ismert csoport a Standard and Poor indexek köre. Legismertebb 
az S&P 500 (amely 400 ipari, 20 szállítási 40 közszolgáltató és 40 pénzügyi 
vállalat részvénveit tartalmazzaV Számítási módia a következő-

bázisidőszakban forgalomban levő részvények számával súlyozzák, a 10-zel 
való szorzásnak a célja az volt, hogy az index szemléletesen közel essen a 
bevezetésekor érvényes árakhoz. A súlyokat rendszeresen korrigálják a 
technikai hatások: osztalék, új kibocsátás semlegesítése céljából. A vállalat napi 
piaci értékét, tőkésítettségét (markét capitahzation) viszonyítják az 1941-43 évi 
átlagos piaci értékükhöz. 

1991 júniusában vezették be a Standard and Poor 400 indexet, 
megjelenését az teszi indokolttá, hogy az S&P 500 a nagyobb cégekre épül, az 

Legismertebbek közülük Dow Jones indexek, az NYSE indexek, a 
Standard and Poor indexek, az NASDAQ (National Association of Seeurities 
Dealers Automated Quotations System, az Értékpapírügynökök Országos 
Szövetségének Automatikus Jegyzési Rendszere) által számított indexek, az 
AMEX indexek, a Value-Lke indexek, a Barron 50, a Russel 2000, és a 
Wilshire 5000 indexek. 

r 

A Dow Jones néven ismert index válójában ipari átlag, szállítási és 
közszolgáltató vállalatok nélkül, azokra külön indexet számolnak. A Dow Jones 
Ipari Átlag (Dow Jones Industrial Average) számítási módja 1928-tól: DJIA = 
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új index ezzel szemben a közepes vállalatkategóriát reprezentálja (Ábel-Sándor 
'1992b). 

További indexeket is meghatároznak: többek között az NYSE indexet, 
ami hasonló az S&P indexhez; az AMEX index lényegében súlyozás nélkül 
számított árszint index; a Value-Line átlag 1700 részvényt tartalmaz (1500 ipari 
180 közszolgáltató és 20 vasúti), az index a részvények árainak egyenlő 
súlyozású mértani átlaga, az 1961. június 304 állapothoz viszonyítva. Az 
egyenlő súlyozástól eltérően az S&P és az NYSE indexben a nagyobb piaci 
értékű vállalatnak a méretével arányosan nagyobb a hatása, a Dow Jones 
indexben viszont a magasabb áron forgalmazott részvények gyakorolnak 
nagyobb hatást az indexre (Ábel-Sándor 1992a). 

Hazánkban 1923 és 1947 között a KSH Gazdasági Jelzőtáblákat közölt a 
Magyar Statisztikai Szemlében, amelyekből válogatást láthatunk Visi (1991) 61-
64. és 68-76. lapokon. Sipos Sándor 1931-ben átdolgozta a táblákat, az általa 
adott magyarázatokat a 65-67 lapokon olvashatjuk. A Jelzőtáblák szerkezete és 
felépítése révén igyekeztek objektív adatok, minél érzékenyebb mutatók 
segítségével ábrázolni az adott időszak tksadabni-gazdasági helyzetét. 

A hazai indikátorokra példaként az alábbiakat említhetjük: 

• rendelésállomány (megelőző), 

• a gazdasáp szervezetek számának változása (megelőző), 

• ipari termelés alakulása (együtthaladó), 

• fogyasztói árindex (együtthaladó), 

• munkanélküliek száma (lemaradó), 

• pénzügyi indikátorok, például: a betéti kamatok, a forgalomban levő 
összes pénz mennyisége, a betétek és kötvények, a hitelek álománya 
(megelőző), az átlagkamatlábak, a Budapesti Értéktőzsde indexének 
alakulása havi bontásban, stb. 

A gazdasági jelzőszámok magyarországi, hasznosításának lehetőségeit és 
alkalmazásuk tapasztalatait elemzi Hoós (1994) és Hoós-Muszély (1996). 
Kétéves kutatás eredményeként megállapítja, hogy a gazdaság, indikátorok 
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számítása révén közgazdaságilag értelmezhető hasznos információkat 
kaphatunk, ezért célszerű felhasználásuk a Pénzttgaainisztérium monitoring és 
előrejelző tevékenysége során (Hoós-Muszély (1996 p. 217). 

A kővetkező fejezetben a gazdasági prognózisok készítésének folyamatát, 
az információk szerepét tekintem át. Gyakorlati példán mutatom be a cash flow 
prognózis készítését, és végül rámutatok az árfolyam prognózisok fontosságára 
a racionális befektető szemszögéből. 
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2. GAZDASÁGI PROGNÓZISOK 

2.1. A PROGNÓZISKÉSZÍTÉS FOLYAMATA 
A modellalkotás és prognóziskészítés folyamatát követhetjük nyomon a 

2-1. ábrán. 
MoáelisJkBtási ssakasz EUrajshéti sjsakafsas 

2-1. ábra. Az előrejelzés készítésének folyamata 

(Abráham-Ledolter (1983) 1.1 ábrap. 4. átdolgozása) 

Láthatjuk, hog? mind a modell specifikációja során alapvető fontosságú 
a visszacsatolás, mindig ellenőrijük adekvát-e modell, illetve stabil-e a kapott 
prognózis. A megfelelő modell kiválasztását a következő tényezők 
befolyásolják: 

• milyen pontosságú előrejelzésre van szükség, 

• milyen hosszú a prognózis időhorizontja, 

© a feladat elvégzéséhez rendelkezésre álló pénzösszeg, 

• a rendelkezésünkre álló és beszerezhető adatok, 

• milyen fokú komplejátásra tartunk igényt. 
Arra kell törekednünk, hogy - a szükséges kompleiátás figyelembe 

vételével - könnyen érthető és áttekinthető modellt alkossunk. Bonyolultabb 
modell kiválasztása növelheti a pontosságot, de alkalmazása nehézségeket 
okozhat, tehát csak a valóban szükséges tényezőket vonjuk be az elemzésbe. 
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A prognosztizálási munkafolyamat főbb szakaszai a következők 
(BriUinger 1981, Chatfield 1980, Jarrett 1989, Sipos 1995): 

1) Előkészítési szakasz. Ennek során jelölik ki a szervezési feladatokai, 
majd meghatározzák a prognózisfeladaiot, amit az általános 
helyzetfelmérés követ. 

2) Feldolgozás és elemzés szakasza. A kijelölt feladat elvégzéséhez 
szükséges adatok összegyűjtése, rendszerezése, feldolgozása és rög-
zítése történik. 

3) A prognózis elkészítése. Kiválasztják a módszereket, és ezek 
alkalmazásával előrejelzéseket késátenek, majd értékelik azokat. 
Meghatározzák a fejlődési alternatívákat és stratégiai, cselekvési 
változatokat. A harmadik szakasz a prognózis szöveges értékelésével 
zárul. 

4) Ellenőrzés szakasza. Ellenőrzik a prognóziskészítési munka helyes-
ségét és szakszerűségét. A kapott eredményeket összevetik a 
prognózis tárgyára más módszerekkel kapott előrejelzésekkel és a 
prognózistárggyal összefüggő egyéb területekre vonatkozó 
előrejelzéseikel. 

5) A prognózisok megbízhatóságának vizsgálata. A megbízhatóság 
valaminek a pontosságát, hibátlanságát, hitelességét jelenti. A 
prognózis megbízhatóságán az előrejelzett esemény bekövetkezésének 
valószínűségét, pontosságát, hitelességét értjük, az adott feltételek és 
tolerancia figyelembevételével. Az, hogy egy prognózis tökéletes vagy 
kevésbé az, egyértelműen mindig csak utólag bizonyosodik be, mivel a 
jövőt előre soha nem tudjuk teljesen megismerni. 

2.2. ÁZ ELŐREJELZÉS PONTOSSÁGÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 

Az előrejelzések pontosságát nagymértékben meghatároz az, hogjran. 
módosulnák a prognosztizált sémák és összefüggések, és hogyan tudják a 
szereplők befolyásolni a jövőbeli eseményeket. Döntő jelentőségű az, hogy a 
prognosztizált összefüggések változatlanul érvényben maradnak-e. A valószínű 
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cselekvési sémákat jól nyomon követhetjük, a pontatlanság elkerülhetetlen, ha. 
az említett séma módosul és ez a mai gazdasági üzleti világban gyakran 
előfordul. Nemcsak azt kell tudnunk megmondani hog? mi fog történni 
hanem azt is, mi lesz erre a versenytársak reakciója. Léteznek úgynevezett 
önbeteljesítő prognózisok is, aminek ismert példája az infláció. 

Az időhorizont szerepe a következő: minél hosszabb a prognózis 
időhorizontja, annál nagyobb annak valószínűsége, hogy az előrejelzett 
összefüggések módosulnak, így a prognózistáv növekedésével csökken az 
előrejelzés pontossága. 

Minél gyorsabb a technológiai változások üteme, annál nagyobb a 
valószínűsége az összefüggések változásának, és annak, hogy a versenytársak 
képesek lesznek befolyásolni az iparágai technológia innovációk révén. Ennek 
jellemző példája manapság a High-teeh iparágak, ahol új technológíák 
kifejlesztése és bevezetése révén az élenjáró gyártók remélhetik, hogy a jövőt a 
számukra kívánatos irányban alakítják és így versenyelőnyre tesznek szert. Az 
előrejelzés pontosságára ható tényezőket a kővetkezőképpen foglalhatjuk össze 
(Makridakis 1990): 

Rövid táv 

• Speciális események, tettek, akciók és azok hatása a jövőre; 

• Az ilyen események által okozott bizonytalanság kezelése; 

Kőzép táv 

• Recesszió vagy fellendülés; 
• A recesszió illetve a fellendülés követkertében fellépő bizonytalanságra 

adott válasz; 

Hosszú táv 

• Á prognosztizált sémák, modellek és összefüggések megváltozása, 
különösen a technológiai innovációk megjelenése és bevezetése; 

• Megfelelő stratégiai változatok kidolgozása, számításba véve a fenti 
összefüggések módosulását. 
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A prognóziskészítéshez megfelelő és pontos infomációkra van szükség. 
'Az információk szerepéről, megszerzésük módjáról és a pénzáram prognózis 
készítése folyamán történő felhasználásukról szólok a fejezet zárásaként. A cash 
flow prognózis példáján keresztül szeretném bemutatni a szükséges 
információk jellegét, típusait, azok forrásait, megszerzésük és felhasználásuk 
módját. 

2.3. PÉNZÁRAM PROGNÓZIS KÉSZÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES 
INFORMÁCIÓK 

2.3.1. A PÉNZÁRAM FOGALMA 
A vállalatoknak meg kel őrizniük likviditásukat, hogy eleget tudjanak 

tenni a hitelezőikkel, az alkalmazóitokkal és a részvényesekkel szemben 
fennálló kötelezettségeiknek. Minden üzleti döntésnek hatása van a vállalati 
pénzáramra, amit a vezetőknek figyelembe kell venniük a döntéshozatal 
folyamán. Tennék vagy szolgáltatás vásárlása készpénz kiadással jár, a 
dolgozók bérét készpénzben kell kifizetni. Az értékesítés, vagy a döntés a 
reH&nozásról szintén készpénz mozgást indukál. A készpénz alapvető 
fontosságú minden üzleti szervezet fenntartásához, anélkül megszüntethetné 
működését. A pénzáram hatékony menedzselésének célja (King 1994): 

• a készpénz mennyiségének majámaMzáiása, 
* a rendelkezésre álló készpénz optimális felhasználása, 

amely erős versenyelőnyt biztosít a vállalat számára. A szervezet hosszú távú 
sikerének mércéje, hog? képes-e folyamatosan pozitív cash flow elérésére. A 
pénzbevételeknek meg kell hdadmuk a kiadásokat. 

A pénzáramot az alábbi összefüggéssel definiálhatjuk (Bélyácz 1991, 
1995 és Wright 1990): 

Pénzáram = Kamat és adózás előtti jövedelem - adók + amortizáció 
A pénzáramra a fenti meghatározás szerint csak a vállalat működési 

bevételei hatnak, a finanszírozási döntések nem. befolyásolják azt. A 
finanszírozási és beruházási döntéseket a cash flow mérésekor szét kell 
választani A cash flow ősszegét a kővetkező módom határozhatjuk meg. Az 
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értékesítési árbevételből indulunk ki és levonunk minden adózási szempontból 
kiadást jelentő tételt, majd levonjuk az adó összegét és hosáadjuk az 
amortizációt. Vezessük, be a következő jelöléseket: 

CF = pénzáram; 

R = értékesítési árbevétel; 

VC = változó költségek; 

FC = fix költségek; 

OCF = működési pénzáram; 

T = adóráta; 

DEP = amortizáció; 

EBIT = kamat és adózás előtti jövedelem (eaming before interest and 
tax); 

D ^kölcsöntőke; 

r = kamatráta; 

rD = kamatteher, 

NI = nettó jövedelem; 

Á pénzáram a következőképpen irható fel (Bélyácz 1991): 

CF = (R - VC - FC - DEP) - T(Rr VC - FC - DEP) + DEP (2.1) 
A (2-1) egyenlet átrendezésével kapjuk: 

CF = (1 - T)(R - VC - FC - DEP) + DEP (2.2) 
az (R - VC - FC) kifejezést működési pénzáramnak: OCF is nevezzük. így 
egyenletünk az alábbi: 

CF = (1 - T)(OCF - DEP) + DEP (2.3) 

ahol a jobb oldali zárójeles kifejezés a kamat és adózás előtti jövedelem: EBIT, 
így a pénzáram a következő alakban írtható fel: 

CF = (1 - T)EBIT + DEP (2.4) 
A nettó jövedelemből kiindulva ugyanerre az eredményre juthatunk. A 
pénzáram a kővetkező módon is felírható: 

CF = NI + DEP + (1 - T)rD (2.5) 
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Mivel a nettó jövedelem definíciója: 

NI = (1 - T)(R - VC - FC - DEP - rD) (2.6) 

ezt helyettesítsük a (2.5) egyenletbe, így a 

CF = (1 - T)(R - VC - FC - DEP - rD) + DEP + (1 - T)rD (2.7) 

Kis átrendezés után, az (1 - T)rD kifejezést totalmazó tagok összevonásává 
egyenletünk az alábbi formában írható: 

CF = (1 - T)(R - VC - FC - DEP) + DEP 
azaz visszajutottunk a (2.2) összefüggéshez. A pénzáram felírható a nettó 
jövedelemből származtatva, és az értékesítési árbevételből kiindulva is. A két 
Módszerrel, természetesen azonos eredményt kapunk. 

Hangsúlyozni szeretném, hogy az amortizáció a vállalat számára nem 
készpénzkiadás, azaz ahhoz nem kapcsolódik pénzáram, ezért korrigáljuk 
egyenletünket az amortizáció összegével. A szükséges állóeszközre, pl. gépekre, 
berendezésekre, az alapokat annak megvásárlásakor adjuk ki, ezért az 
amortizáció évenkénti elszámolása nem pénzáram jellegű ráfordítás. Ebben 
különbözik az amortizáció például a munkaerő és az alapanyag felhasználás 
költségeitől, melyek készpénz kiadások. 

A pénzáram prognosztizálása különösen fontos tevékenység (Quillen 
1993, Singhvi 1991), eszköz arra, hogy a vállalat előzetesen felkészülhessen a 
cash flow változásaira, melyek az üzleti tevékenységet befolyásolják. Minden 
üzleti vállalatnak célszerű tizenkét hónapos gördülő horizontos pénzáram 
prognózist készítenie. Az előrejelzés kulcseleme a reális profit illetve veszteség 
prognózis, ami az értékesítési bevétel és a felmerülő kiadások meghatározásán 
alapul. 

A kővetkezőkben tekintsük át a cash flow előrejelzéshez szükséges 
informácíók forrásait. 

2.3.2. AZ INFORMÁCIÓ ÉS ANNAK FORRÁSAI 

Pénzáram prognózis készítéséhez, mint láthatjuk, nag^ mennyiségi, és 
rendkívül sokrétű piaci Momációra van szükségünk, ezért először az 
információk forrásait tekintjük át. Az információ az a megszerzett adat, amely 
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tudásunk adott szintjén és adott döntési helyzetben újdonságot hordoz (Dobay 
1995). A management területén az információ a döntések megalapozására 
szolgál. A rendszerelmélet értelmezése szerint a gazdasági rendszerek irányítása 
szempontjából azok az adatokat tekintjük információnak, melyek nyomán 
beavatkozás (döntés) történhet a rendszerben, ha a rendszerben változtatásra 
van szükség (Sipos 1995). Ebből következik, hogy az is információ, ha arról 
kapunk tájékoztatást, hogy a rendszer nem tér el a kívánatostól, így módosításra 
nincs szükség. Az információ bizonytalanságot szüntet meg a rendszer 
állapotára vonatkozóan, a döntéshozó megfelelő tájékozódássá, információk 
szerzésével nagymértékben csökkentheti a döntéshozatal kockázatát. 

Több és jobb minőségű információ alapján jobb döntéseket tudunk 
hozni. Az információ határköltség-határhaszon összefüggése alapján 
definiálható az információ optimális mennyisége, megállapítható, „meddig éri 
meg a további információszerzés'5 (Dobay 1995). A megszerezhető információ 
értéke az információ mennyiség növekedésével telítődést mutat. 

• Az elmondottak alapján általános értelemben piaci információnak 
tekintünk minden olyan új ismeretet (vagy új ismeretet hordozó adatot), amely 
a piaci munka különböző területein alkalmas a bizonytalanság megszüntetésére 
vagy csökkentésére, illetve közvetlenül vagy közvetve hatással van a 
döntéselőkészítésre (Sipos 1995). Az értékesítési bevétel nagyságái az eladási 
mennyiség és az elért értékesítési ár befolyásolja. A piaci információk 
elsődlegesen a keresletre, a kínálatra ós az árakra vonatkoznak. Ezek közül 
különös jelentősége van az árinformációknak. 

Ilyen információk közé tartoznak (King 1994, Sipos 1995): 

• a vevő számára kiállított számlákon szereplő árak, 

• tőzsdei árjegyzés, 

• árindexek országok szerint, 

• árak változása országonként devizanemenként, 
© a termékek árának változása valamint a termékcsoportok 

áralakulásának elemzése, 
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© a saját árak és a versenytársak kai, a piaci árszínvonal változásai, a 
piacok árszmtkülöhbségei 

Információkat kell gyűjtenünk az alábbi jelenségekről is, melyek 
jelentősen befolyásolhatják a pénzáram alakuláséi (ChecHey 1994): 

® a technológiai áttörések; 

• a versenytársak által kifejlesztett helyettesítő termékek; 
• saját vállalat által kifejlesztett új termékek; 

• az ártendenciákra befolyást gyakorló fontosabb nyersanyagok, félkész 
termékek árai, 

• munkabérek alakulása, a termékek fejlesztésével, gyártásával és 
értékesítésével kapcsolatos minden elérhető információ (beleértve a 
konkurencia tevékenységét is); 

•műszáki jellegű információk: az újdonságokról, kutatási 
eredményekről, a fejlődés irányára vonatkozó információk; 

• hosszú távú információk: vüágmodellekből, közzétett stratégiai 
forgatókönyvekből szerezhető információk, 

• módszertani információk: kutatóintézetek, üzleti társaságok állal 
közzétett módszertan útmutatók, prognózisok. 

Az információk fonásai a következők lehetnek (Makridakis 1990, Sipos 
1995): 

• általános jellegű információk származhatnak: a műszáki, gazdasági 
folyóiratok, közleményeiből, a vállalati beszámolókból, a hazai és 
nemzetközi statisztikai publikációkból, stb.; 

• műszáki jellegű információkat tartalmaznak: a műszáki könyvek, 
szakfolyóiratok, alkatrész katalógusok, prospektusok, műszaki leírások 
stb., a külföldi tanulmányutak alkalmával beszerzett forrásanyagok a 
műszáki újdonságokról, fejlődési irányokról, a versenytársak 
termékeiről; 
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• módszertani információk fonásá a szakkönyvek, közlemények, a 
beszállító illetve vásárló vállalatok kiadványai, módszertani 
tanfolyamok, stb. 

• információkat gyűjthetünk az alábbi forrásokból is: a számlák, tőzsdei 
kiadványok, a szaksajtó közleményei árjegyzékek, árindexek, 
külkereskedelmi statisztikák, árajánlatok, szerződések, az elektronikus 
média révén, úgymint: a műholdas tv csatornák (CNN, BBC) tőzsdei 
hírei indikátorok, konjunktúra indexek stb. 

A következő pontban a cash flow vállalaton belüli szerepével 
foglalkozom. 

2.3.3. A PÉNZÁRAM HELYE A TŐKECIKLUSON BELÜL 
A pénzáram folyamatok áttekintését a cash flow vállalaton belül 

helyének mefpiatározásávál kezdem, majd röviden bemutatom a cash flow 
ciklus hatékony menedzselésének fontosább feladatait. 

A tőke vállalaton belüli körforgását szemlélteti a 2-2. ábra. (ChecMey 
1994). Egy termelő vállalat készpénz előállítási, és -felhasználási folyamatát a 
következőképpen írhatjuk le. Készpénzért nyersanyagokat vásárol, ami 
fizetendő számlákat eredményez, munkabér- és általános költségek merülnek 
fel a termékek előállítása során; majd a késztermékeket értékesítik, általában 
határidőre fizetendő számla ellenében. Aztán a vevők kiegyenlítik a számlákat, 
s az üzlet ismét készpénzzel végződik - a bevétel remélhetőleg több, mint a 
felmerült költségek, és így profit realizálható. 

Az ábrái a készpénz nem véletlenül helyezkedi el a tőkeciklus 
középpontjában. Készpénzre van szükség a vállalati anyag- ós eszközátalakítási 
folyamat finanszírozásához, a bankoknak történő fizetés teljesítéséhez, osztalék 
fizetéséhez a részvényeseknek, az adók időben történő megfizetéséhez, további 
eszközök vásárlásához (beruházásokhoz), kutatási fejlesztési projektek 
finanszírozásához, stb. 
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2-2. ábra. Á tökeciklus 

(Forrás: Checkley 1994 p. XIII.), 

A működő tőke irányításának kulcskérdése a tőkecMusba befektetett 
összeg minimalizálása. A pénzáram menedzselés sikerének tényezői a 
következők. 

Először: a legfontosabb az előrelátás. Ez magában foglalja a pontos és 
reális pénzáram prognózis készítését és felülvizsgálatát. 

A pénzáram előrejelzés torzításának oka lehet a kedvezőbb hitelfeltételek 
elérésére váló törekvés is. Miller-Rock (1985), Moore (1993) és Townsend 
(1979) a kölcsönadók és a kölcsönvevők kőzött fennálló információ 
asszimmetria hatását elemzi olyan vállaltnál, amely külső finanszírozási 
lehetőséget keres a működéséhez szükséges alapokhoz aszimmetrikus 
információs környezetben. A vállalat profitot fog visszatartani annak 
érdekében, hogy kedvezőbb hitelfeltételeket érjen el. A jövedelem visszatartás 
lehetővé teszi, hogy a hiteligénylő csökkentse a felveendő kölcsön összegét, 
ami csökkenti a fizetésképtelenség bekövetkezésének valószínűségét és az 
ahhoz kapcsolódó költségeket. Kaplan-Kuback (1995) szerint fennáll az 
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ösztönzés a cash flow „kiigazítására" a hitelezők és beruházók meggyőzése 
érdekében, hog? a prognosztizált pénzáram meghaladja a kötelezettségeket. 

A vállalati kötvénystruktúra determinánsait elemzi Stohs-Mauer (1996) 
és arra a következtetésre jut, hogy 

® a nagyobb, kevésbé kockázatos vállalatok hosszabb lejáratú 
kötvényeket álkalmamak; 

®a meglepően nagy profittál (earnings surprises) rendelkező cégek 
rövidebb idejű kötvényt alkalmaznak; 

®a magas vagy nagyon alacsony kötvényárfolyammal jegyzett cégek 
rövidebb távú kötvényeket használnak. 

Az idézett szerzők bizonyították azt az elméleti tételt, hogy a kötvények 
lejárati struktúrájának igazodnia keh az eszközök élettartamának struktúrájához. 

Másodszor: fontos, hog? idejében akcióba lépjünk bármilyen pénzáram 
romiássd szemben. Azonosítsuk a pénzáram csökkenés belső vagy külső okát, 
Ha a pénzáram cash flow csökkenésének belső oka van, tegyük meg a 
szükséges irányítási lépéseket a teljesítmény probléma orvoslására. Ha a cash 
flow csökkenésének külső oka van, dolgozzuk ki a megfelelő stratégiai választ 
a környezeti feltételek változására. 

Harmadszor: folyamatosan keressük a módját a pénzáram növelésének a 
beszedési és kifizetési módok tökéletesítése révén. 

Ezek után rátérek az üzleti ciklus és a pénzáram összefüggéseinek 
ismertetésére. 

2.3.4. AZ ÜZLETI CIKLUS HATÁSA A CASHFLOWRA 
A cash flow bizonytalansága abban rejlik, hog? a működési jövedelem 

kivetítésén alapul. Ezt számos tényező befolyásolja, például (Checkley 1994, 
Makridakis 1990): 

• különleges, előre nem látható események, akciók és azok jövőbeli 
hatása; 

• gazdasági recesszió illetve fellendülés és annak következményei; 
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®a prognosztizál sémák és összefüggések megváltozása, különösen a 
technológiai innovációk következtében; 

• a versenytársak által kifejlesztett helyettesítő termékek; 

® saját vállalat által kifejlesztett új termékek; 

• a termék nem elégíti ki az igényeket, vagy a szükségletek terén áttörés 
következett be; 

Az üzleti ciklus a vállalat termékének jelegéből adódik, valamint a 
termék gyártásához és értékesítéséhez kapcsolódó tényezőkből, az ezzel járó 
kockázatból következik. Az üzleti ciklus megértése érdekében meg kell 
ismernünk azt a folyamatot, amelynek révén a vállalat készpénzt generál és 
használ fel. 

Rendkívül fontos az 'üzleti ciklus jellemzőinek megismerése és 
megértése, többek között a kővetkezők miatt: 

• a cash flow kockásat értelmezésének kidolgozása céljából a működési 
folyamat különböző szakaszaiban; 

• a vállalati pénzáram generálás és fogyasztás folyamatának megértése 
érdekében; 

• a vállalat finansarozási szükségleteinek helyes megítélése érdekében és 
annak értékelése céljából, hogy a jelenlegi finansarozási struktúra 
megfelelő-e; 

•a vállalati beruházási igények felmérése és a beruházási döntések 
értékelése céljából. 

Az üzleti és piaci prognózisok alkotásának különböző módszereivel, a 
ciklusok modellezésével részletesen tárgyálja, egyebek között, Jarrett (1991), 
Kaka-Price (1993), Makridakis (1990) és Sipos (1995). 

A vállalati működési ciklus három fő tevékenységcsoportot foglal 
magában: a szükséges erőforrások megvásárlását, a termékek előállítását, a 
termékek értékesítését. E tevékenységek következtében különböző pénzalap 
mozgások történnek, melyek nincsenek szinkronban egymással, és pontos 
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bekövetkezési idejűket sem ismerjük előre. A kiadás rendszerint megelőzi, pl. 
nyersanyag vásárlását a, a pénzbevétel beáramlását. 

A pénzáram előrejelzés pontossága természetesen nem lehet száz 
százalékos. A bizonytalanság oka az, hogy a jövőbeli értékesítés, valamint a 
költség, amely a bevételt és a kiadást generálja, teljes pontossággá, nem 
prognosztizálható. Adott projekt nettó értékét maximalizáló stratégia 
kiválasztására Etgar-Shtub-Leblanc (1997) a szimulált hőkezelés elnevezésű 
operációkutatási eljárást ajánlja, A különböző módszerekkel készült pénzáram 
prognózisok értékelését Kaplan-Rüback (1995) végezte el. A hosszú működési 
ciklusú vállalatoknak nagyobb kockázattal kell szembenézniük, mint szoknak, 
ahol a működési ciklus rövid. Art a nettó időtartamot nevezzük 
pénzmegtérülési ciklusnak, amely a vásárolt erőforrások ellenértékének 
kiegyenlítése valamint a termékek értékesítéséből befolyó bevétel beérkezése 
között eltelik; „a pénzmegtérülési ciklus azt az időtartamot mutatja, amely alatt a 
forgótőke-finanszírozás hitelforrásait feltétlenül elő kel teremteni a vállalati 
tevékenység zavartalan viteléhez?' (Bélyácz 1991 p. 220). Minél hosszabb idő 
telik el a nyersanyagok vásárlása és a késztermékek ellenértékének beszedése 
között, annál több idő van arra, hogy a dolgok esetleg kedvezőtlenül alakulnak. 
A hosszabb átfutási idő rendszerint az alábbi következményekkel jár; 

* nagyobb állóeszköz beruházásra van szükség; 
* több finansarozási forrás szükséges (részvénytőke és kölcsöntőke); 

* nagyobb a hozzáadott érték, így magasabb pl. a munkához kapcsolódó 
kockázat; 

®a részvényesek nagyobb hozamot követelnek a magasabb kockázat 
kompenzálása érdekében, így nagyobb haszonkulcs szükséges. 

Ennek ellenkezője igaz a rövid átfutási idejű szektorokra, például a 
kiskereskedelemre, ahol magas a forgási sebesség, kevés tőkére van szükség és 
kicsi a haszonkulcs. 

A gondolatmenet befejezéséül egy esettanulmányt szeretnék ismertetni a 
cash flow prognózis gyakorlati alkalmazásának illusztrálására. 



2.3.5. PÉNZÁRAM PROGNÓZIS HITELKÉRELEM MEGALAPOZÁSÁRA 
A Hong Kong Hotel Co. Ltd. háromcsillagos szállodát épített (Checkley 

1994). Vásároltak 80000 nég/zetláb földterületet, melyre 200 szobás szállodái 
terveztek. Kezdetben a föld biztosítékként szolgált az összesen 78 millió BK$ 
bankkölcsönhöz. A pénzáram prognózis szerint 68 millió HK$ a föld, az 
építkezés, épületgépészet, belső munkálatok költségeit fedezi, a fennmaradó 10 
millió kamatfizetésre és egyéb kiadásokra szolgál a hotel nyitása előtt. Két éwel 
az esettanulmány ideje előtt a vállalat kérelmet nyújtott be a hitel 30 millióval 
történő felemelésére, összesen tehát 108 millió HK$ ősszegre, tekintettel az 
építkezés költségeinek növekedésére. így a kiadások 70%-át bankkölcsönből 
finanszíroznák. 

A visszafizetésre 18 hónap türelmi időt kapták, az épület 
használatbavételi engedélyének kiadásától számítva. A kamatot havonta kell 
fizetni és három havonként (23 részletben) prémium fizetését is előírták. A 
hotelt a prognózis készítésének ideje előtt egy évvel nyitották meg ABC hotel 
néven. 

A szálloda átlagos havi bevétele mintegy 4 millió HK$, ami elegendő a 
napi pénzáram kiadások fedezésére. Szükség lehet azonban 1 millió BK$ 
folyószámlahitelre (overdraft) az esetleges plusz kiadások miatt, melyet a bank 
megadott, prime rale (legjobb ügyfeleknek számított legkedvezőbb kamatráta) 
mellett. Az építkezési szakaszban történt költségtúllépés miatt a tulajdonosok 8 
milliót injektáltak a vállalkozásba, melyet a szálloda a képződő többleteiből 
fizet vissza. A vállalat nemrég 8 millió BK$ kölcsönt vett fel, hogy visszafizesse 
a tulajdonosok á M nyújtott összeget. A kölcsönök résdetes adatait tartalmazza 
a 2-1. táblázat. 
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2-1. táblázat. A kapott hitelek részletezése 

A pénzáramra ható kulcstényezőket kell értékelni, ezek a következők: 

• A hotelszobák valószínű foglaltsági szintje; 

* A szállodaipar és idegenforgalom piaci trendje Hong Kongban; 
®A cash flow prognózis időbeli ütemezése, a várható költségek és 

bevételek; 

• A szálloda képes lesz-e a további hitel visszafizetésére a várható 
pénzáramból; 

* A vállalatot működtető üzletemberek tapasztalatai, és sz ügyfél-bank 
kapcsolat. 

Az adatok szerint (részletesen lásd: Checkley 1994 p. 79-81) az ABC 
Hotel prognosztizált foglaltsága 80%-os. A szobák kiadása a szálloda 
értékesítési bevételének mintegy 63 %-át teszi ki, az előrejelzett érték is ehhez 
közeli. A hotel bevétele a nyitástól számítva 29,56 millió BK$ volt, ami 2,69 
milliós havi átlagnak felel meg. Az előrejelzés szerint 40,58 millió BK$ bevétel 
várható az 1992-93. évben, ez 3,38 millió HK$-ral egyenlő havonta, ami 26 %• 
os növekedést jelent. A szálloda bérleti díjat is kap egy étteremtől. 

A felmérések szerint 30,4%-os átlagos növekedés tapasztalható a Hong 
Kongba érkező vendégek számában. A leggyorsabban a Délkelet-Ázsiából és 
Japánból származó turizmus bővül (51,9%, 13,3% és 47,5 %=kal) Az ABC 

1 KIBÖK: Kffiog Kong later Bank Offered Rate, azaz a H©ng Kea;p banEíSa kamatláb. 
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háromcsillagos szálloda, s mivel a célzott réteg a Japánból, Délkelet-Ázsiából és 
Tajvanról jövők, így 26 % havi bevételnövekedés prognosztizálása 
valószínűleg elfogadható. 

A 2-2. táblázat az ABC Hotel cash flow tervezetét tartalmazza 1992. 
áprilistól 1993. márciusig. 
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A szálloda pénzáram tervezetét a bank elfogadta és 5 millió HK$ 
számlahitelt nyújtott. A bank a benyújtott tervezettel elégedett volt, a piackutatás 
eredményei és az üzletemberekről szerzett tapasztalata alapján megállapította, 
hogy a cash flow előrejelzés feltételezései ésszerűek, ezért a finanszírozás 
folytatódott. 

2.4. ÁRFOLYAM PROGNÓZISOK 

2A..1. A RÉSZVÉNYEK JELLEMZŐI 
A részvények lejárat nélküli értékpapírok, ezért nem csak a befektetők 

tervezési időszaka nem ismert, hanem a részvények tartásának optimális 
időszaka sem. Az értékpapír valamilyen vagyonnál kapcsolatos jogot 
megtestesítő forgalomképes okirat. 

Az értékpapírban foglalt jogok szerint vannak papírok, melyek 

• követelést (pl. a váltó, a csekk, az adósságlevél, a kötvény stb.); 
® tulajdonosi jogon szerzett részesedést (pl. az osztalékra való 
jogosultságot biztosító részvény, amikor a tulajdonos nem vonhatja ki 
vágyónál; a vállalkozásból); 

• és valamely áruval kapcsolatos jogot (pl. a jelzálog-bejegyzés) 
testesítenek meg. 

A részvény a vállalatok alapításakor, illetve alaptőkéjük emelésekor 
kibocsátott értékpapír, amely a vállalat részvénytársasági tőkéjének 
meghatározott - a névértéknek megfelelő hányadát testesíti meg. A részvényt 
visszaváltani nem lehet, csak eladni, mivel tulajdonosa a részvény 
megvásárlásával pénzét véglegesen a vállalat rendelkezésére bocsátotta. A 
részvény névértéke az alaptőke meghatározott hányadát képviseli. A 
részvénytársaság alaptőkéje a részvények számának és névértékének szorzatából 
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adódik. A részvények névértéke mellett van kibocsátási értéke is, amelyen a 
kibocsátás történik. A részvények osztaléka a vállalat gazdálkodásától függ. 

A részvények tartásából eredő bizonytalanság sokkal nagyobb, mint 
például a kötvények esetében. A kötvény ugyanis általában hosszabb lejáratú 
kamatozó értékpapír. A kötvény kibocsátója kötelezettséget vállal aira 
vonatkozóan, hogy az előre meghatározott időpont(ok)ban a kötvény 
névértékének megfelelő összeget visszafizeti illetve az addig esedékes kamatot 
kifizeti, A kötvény hitelviszonyt bizonyító okirat, tulajdonosát nem teszi társtu-
lajdonossá (szemben a részvénnyel), így nem jogosít a kibocsátó cég 
igazgatásában való részvételre. A kamatláb az egész lejárati idő (a futamidő) 
alatt általában változatlan marad. A kamat általános megfogalmazásban a 
kölcsöntőke használati díja, míg a kamatláb a kamatösszeg ós a kölcsöntőke 
(induló- vagy végtőke) hányadosa. A részvények általában tehát kockázatosabb 
értékpapírok, ezért a kockázat számszerűsítésének problémái kevésbé 
kerülhetők meg. A bizonytalanság több síkon is jelentkezik: 

®az osztalékfizetésből származó bizonytalanság lényege az, hogy az 
osztalékfizetés időbeli ütemezése és mértéke előre nem ismert, ezért 
ezzel kapcsolatban bizonyos korlátozó feltételekkel kell élni. 

• a részvények jövőbeli árfolyama szintén nem ismert, ezért egy olyan 
hozamsort kel értékelni, amelynek sem időbeli struktúrája, sem 
mértéke nem ismert. 

A részvények tekintetében a szakirodalom három eljárástípust különít el: 

- a részvények egyedi értékelése, 

-piaci értékelés, 

-köztes módszerek. 

Ezek ismertetésére terjedelmi korlátok miatt nem térek M. (Id. pl. 
Bromvíck 1979, Béiyácz 1995, iflbert 1992)} 
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A. prognosztizálásnak többféle módszere ismert: az egyik kimondottan az 
értékpapír sajátosságaiból indul ki és a jövőbeli árakat, hozamrátákat a múltbeli 
adatokból származtatja. Ekkor a prognóziskészítés semmilyen speciális vonással 
nem rendelkezik az egyéb felhasználási területekhez képest. (Az idősoron 
alapuló előrejelzési technikák minden további nélkül alkalmahatók). A másik 
irányzat kiindulópontja a tőkepiaci elméletek elvi bázisa. A tőkepiaci elméletek 
közős gyökere, hogy az egyes értékpapírok hozamrátájának és kockázatának 
alakulását a piaci portfolió hozamrátáira illetve kockázatára vezetik vissza. 
Elterjedt eljárás a tőkepiaci modell (CAPM) alkalmazása, amelynek alapvető 
vonása, hogy lineáris kapcsolatot feltételez az egyedi értéipapír megtérülése és 
a piaci portfolió átlagos megtérülése között, az arbitrázs értékelési modell 
(APT), a CM'.,, SML és az SCL (karakter) egyenes meghatározása, stb. 
CartagnoM-Gurioli (1994) megmutatta, hogy számos jól ismert finanszírozási 
model (pl. a CAPM az APT, a tőkeértékelés diszkrét és folyamatos modelljei, 
stb.) ugyanazon egyszerű, lineáris struktúra konkrét értelmezésének tekinthető. 
A hatékony portfoliók azonos hipersíkon fekszenek, melynek egyenletét egy 
(önkényesen kiválasztott) referencia portfolio (például a kockázatmentes 
befektetés) határozza meg2. 

2.4.2. A RACIONÁLIS BEFEKTETŐ 
A befektetőt a tulajdonostól éppen az különbözteti meg, hogy tervezési 

időhorizontja flexibilis. A nem rentábilis értékpapíroktól igyekszik meg-
szabadulni, a gazdaságosnál ítélt értékpapírokat pedig megszerezni. A portfolió 
optimalitásának kritériumaivá a tőkepiaci elméletek foglalkoznak. A portfólió 
eredeti jelentése a pénzügyi életben értékpapírtárca, vagyis a birtokban levő 
értékpapírok állományának összetétele. Jelentése ma tágabb, azt jelenti, hogy a 
vagyonösszetételt a befektető úgy alakítja, hogy számára az egyes 

2 Amodell matematikai leírását terjedelmi okokból mellézöm. 
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vagyonfajtákból származó összes hozam és összes kockázat viszonya a 
legkedvezőbb legyen. A portfolió elmélet alapja a kockázatmegosztás, ugyanis 
ha' nem egyetlen értékpapírba fektetjük a pénzünket, akkor az arányok 
megfelelő megválasztásával adott várható hozam mellett csökkenthetjük a 
megtérülés szórását azaz kockázatát, ugyanis az értékpapírok kombinációjaként 
létrejövő portfolió kevésbé kockázatos, mint bármelyik értékpapír önmagában. 
Ha a portfoliót alkotó egyedi értékpapírok a tökéletesen pozitív korrelációnál 
kevésbé szoros kapcsolatban vannak, a kockázat diverzifikációval 
csökkenthető. A kockázat diverzifikációval csökkenthető (elvileg teljesen 
eliminálható) típusát nem szisztematikus kockázatnak nevezik, amely az adott 
vállalatra egyedileg jellemző. 

A teljes kockázat másik összetevője a szisztematikus kockázat: ez az 
értékpapírpiac működésétől függ, annak átfogó mozgásával függ össze, ezért 
nem. diverzifikálható. A szisztematikus kockázat az értékpapír megtérülésének a 
piac egészét befolyásoló tényezők által determinált része, és mivel 
diverzifikációval nem küszöbölhető ki, így az adott értékpapír kockázati 
prémiumának döntő részét képea. 

A teljes kockázat egymást kizáró típusát részletesen tárgyálja Bélyácz 
(1991) pp, 185-187, ezek (csak: felsorolásszerűen) az alábbiak: 

• visszavásárlási kockázat; 
• átváltási kockázat; 

• csőd kockázat; 

• kamatráta kockázat; 
• vállalatvezetési kockázat; 

• likviditási kockázat; 
• politikai kockázat és 

® inflációs kockázat. 
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A racionális befektetőt kockázatkerülőnek tekintjük, ennek alapja a pénz 
csökkenő határhaszna, azaz az addicionális pénzadagok hasznossága egyre 
kisebb. Ebből következik, hogy a befektető a kockázat növekedésének 
kompenzálására egyre nagyobb többlethozamot követel meg, vagyis emelkedik 
a kockázati prémium. 

A befektető preferenciáit rendszerint ismernünk kell mielőtt választani 
tudnánk a portfoliók közül. A portfolió elmélet ezért több ésszerű feltételezést 
tesz a kockázat és a hozam közötti preferenciákkal kapcsolatban: 

1) Feltételezik, hogy a befektetők előnyben részesítik a nagyobb 
hozamot, egyéb feltételek azonossága meiett. 

2) Preferálják az alacsonyabb kockázatot a magasabbal szemben - azaz a 
befektetők kockázatkerülők. 

3)E két feltételezés összekapcsolásává levezethető két viselkedési 
szabály: 

4) Először: a kisebb kockázatú (szórású) portfoliót fogják választani 
bármely két azonos hozamot nyújtó értékpapír-állomány közül. 

5) Másodszor: két azonos kockázatú portfolió közül a választás arra 
esik, amelyiknek magasabb a hozamrátája. 

2.4.3. AZ OPTIMÁLIS ELADÁSI ILLETVE VÉTELI IDŐPONT 
MEGHATÁROZÁSA 

Az értékpapírok árfolyamát figyelemmel kísérő potenciális befektetők 
három kérdésre remélnek választ kapni: a megfelelő értékpapír kiválasztása, 
az optimális portfóló összeállítása és az optimális eladási/vételi időpont 
megállapítása. 

Az optimális eladási/vételi időpont meghatározása két tényezőt feltételez: 

• az árfolyamok alakulásának folymatos figyelemmel kisérése és 

© az előrejelzések módszertani apparátusának következetes alkalmazása. 
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Ezek nélkül nem képzelhető el racionális döntés. Optimális a 
megválasztott időpont, ha a döntéshozó céljainak az adott körülmények között 
leginkább megfelel. A döntés akkor optimális, ha a következő hármas 
követelménynek eleget tesz: befektető a lehető legrövidebb idő alatt, a lehető 
legnagyobb hozamot, a lehető legkisebb kockázat mellett érje el. Az értekezés a 
következő fejezetekben ehhez kíván segítséget nyújtani azzal, hogy az árfolyam 
előrejelzések korszerű matematika-statisztika módszereit és modelljeit mutatja 
be. 

Az értekezés harmadik fejezetének témája az előrejelzési folyamat fontos 
szakaszában, az adatelőkészítésben használható SABL dekompozíciós eljárás, 
melyet továbbfejlesztettem, így előrejelzésre, pénzügyi prognózisok készítésére 
is alkalmas. A módszert gyakorlati példákkal illusztrálom. 
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3. ADATELŐKÉSZÍTÉS SABL MÓDSZERREL 
A prognóziskészítési munkafolyamai fontos szakasza az adatelőkészítés. 

A SABL (Seasonal Adjustment. / Bell Laboratories) eljárást a Bell Laboratórium 
munkatárai 1979-ben publikálták (Cleveland-Dunn-Teipenning 1979). A SABL 
eljárás a szezonális idősorok illesztését, simítását végzi, el, és alkalmas hosszabb 
hullámzás: az úgynevezett ciklusok jelenlétének kimutatására is. Additív 
komponensekre bontja az eredeti vagy a transzformált adatokat: trend, 
szezonális és irreguláris (fehér zaj) összetevőket különböztet meg, rezisztens 
(ellenállóképes) lineáris vagy nemlineáris simitási módszerek alkalmazásával. A 
reasztens fogalma ebben az összefüggésben azt a tulajdonságot jelenti, hogy a 
módszer nem érzékeny néhány adat kiugróan nagy eltérése (az úgynevezett 
outherek) által okozott erős zavaró hatásra, torzításra. Azokat az értékeket 
tekintjük szélsőséges, extrém értékeknek, outher-eknek, amelyek nagyon távol 
vannak az eloszlás közepétől, jelentősen különböznek a többi értékektől. 
Elkülönítésük mind elemzési, mind előrejelzési illetve modellalkotásí 
szempontból fontos feladat. 

Feltárásukat a grafikus ábrázolás is segíti. (Ld.: Kerékgyártó Györgyné-
Mundruczó György 1995 p. 131.). Az eltérések értékelését, azok okainak 
elemzését körültekintően kell elvégezni A grafikus ábrákról leolvasható, hogy 
vannak-e olyan időszakok, amelyek során álul- illetve felülbecsültük az 
eredményváJtozót. Egyszeri nagy eltérés utalhat egyedi hatás érvényesülésére az 
adott periódusban. Ha a feltételezett összefüggés (egyenlet) a változás irányát 
sokszor (több peridusban is) tévesen mutatja, az a fejlődési tendencia 
megváltozását jelzi, ez fordulópont bekövetkezésére enged következtetni. Ilyen 
esetben szükséges a trendfüggvény típusainak módosítása, azaz keresnünk kell 
egy olyan összefüggést, trendegyenletet, amely pontosabban úja le az idősor 
viselkedését a vizsgált időhorizonton (Körösi-Mátyás-Székely 1990 pp. 102-
104). 

A szezonális illesztés célja általában a múltbeli és a jelenbeli adatok 
szezonális hullámzásának meghatározása előrejelzési célból Fontos, például 
árpolitika- és beruházáspolitikai célból, hogy az üzleti vállalat tisztában legyen 
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azzal, változik-e az üzleti aktivitás adott időszakban, s a hullámzás kisebb, 
nagyobb, illetve szezonális jellegű-e. Rendkívül hasznos információt kaphatunk 
arról, hogy a recesszió elérte-e már a mélypontját, vagy létezik-e bármilyen 
séma az üzleti ciklus időtartamában, amplitúdójában, az emelkedés illetve esés 
meredekségében. 

A szezonahtás meghatározásának célja az ilyen fluktuáció eltávolítása az 
idősorból, az alapul szolgáló trendhatás azonosítása érdekében. Számos 
módszer áll rendelkezésre a szezonális komponens azonosítására, a legtöbb 
azonban érzékeny a fent említett extrém értékek torzító hatására. A szezonális 
illesztés egyik célja olyan szezonális tényező elérése, amely stabil, azaz nem 
változik az időszakok folyamán. 

• A SABL (Seasonal Adjustment-Bell Laboratories) néven ismert eljárás 
(Levenbach-Cleary 1981. pp. 248-274.) lényegét tekintve simítási 
módszereket alkalmaz, amihez mozgómediánokat, rezisztens 
mediánokat és átlagokat, továbbá úgynevezett duplanégyzet becsléseket 
használ 

®A módszer alkalmas az úgynevezett naptár hatás kimutatására. 
Cleveiand-Devhn (1980. pp. 489-496.) a spektrálanalías eszközével 
elemezte a naptár hatást: a hónapok hosszának, a hét adott napjának és 
az ünnepnapok hatásának jelenlétét, az idősorok komponensekre 
bontására a SABL módszert hasmálta. 

®A SABL módszer bármely idősorra alkakmazható. A módszer 
alkalmazásához legalább három periódus (ciklus) megfigyelt adataira 
van szükség, napi, heti, havi, negyedéves, féléves, illetve hosszabb 
ciklusok esetén éves bontásban. Ha a trend hosszabb távú: több éves, 
évtizedes, a módszer a periodicitás, a ciklusok kimutatására is 
használható. 

3.1. A SABL DEKOMPOZICIÓS ELJÁRÁS 
Az idősorok SABL dekompozícióján a következő felbontást értjük: 
Y = T + S +1 
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ahol: T képviseli a hosszé Iává trendet, S jelöli a szezonális komponenst1 

és I az irreguláris rész, azaz a fehér zaj. Általában Y alatt az eredeti idősor 
adatat értjük, vagy annak transzformált (pl. In-transzformáció) alakját. A SABL 
módszer egy iteratív eljárás. Minden iterációs lépésben újra számítjuk, 
finomítjuk a T, S, I értékeket. A lépések során kialakult adatsorok 
kölcsönhatásban vannak egymással. 

Az eljárás célja az idősor olyan komponensekre bontása, melyek 
rendelkeznek a következő tulajdonságokkal: 

®T tükrözi az eredeti idősor alacsony frekvenciájú (azaz hosszú távú) 
ciklusait, azaz annak trendjellegű komponensét. 

® S képviseli a viszonylag stabilan ismétlődő szezonális tendenciát. 

• I reprezentálja a maradékot, azaz mindent, ami nem trendjellegű és nem 
szezonális jellegű az adatsorban. 

A módszer lényegéből fakadóan rendelkezik az alábbi 
tulajdonságokkal: 

• A T, S és I komponensek közötti adatáthatás minimális. 

% Extrém vagy szokatlan adatok nem befolyásolják a T és S értékek 
meghatározását illetve becslését. Az ilyen szokatlan adatok hatása csak 
az 1 komponensben tükröződik 

• T és S becslése amennyire lehetséges érzékenyen reagál az idősor 
szerkezetének változására. 
A módszer használatának feltételei: 

• A módszer csak akkor használható, ha legalább 3 periódus adatai 
ismertek. 

®Sok helyen a zérussál való osztás elkerülése érdekében és a 
transzformációs szabály alkalmazhatósága miatt ki kell kötni, hogy az 
eredeti adatok csak pozitívak lehetnek. 

1 Értelemszerűen a konjunkturális k®mp®nenst is, teíiát a periodikus hullámzást 



A későbbiekben a hivatkozásokat megkönnyítendő D[0] -val jelöljük az 
eredeti idősor „p"-vel való transzformáltját. A „p" paraméter értékének 
MvMas^ásához meg kell határoznunk az idősor komponensei: Y, T, és S 
közötti kapcsolat típusát. Additív kapcsolat esetén az Y=T+S összefüggés 
érvényes, a multiplíkaíív kapcsolat az Y=T-S formulával jellemezhető. A 
multiplikatív kapcsolat logaritmus segítségével additívvá alakítható, azaz p=Ö 
választásával. Ekkor ugyanis az lgY=lgT+lgS formához jutunk. p=l esetén az 
adatsor nem változik, p=0.5 esetén az eredeti sor négyzetgyökét, p=Ö.33 esetén 
a köbgyökét kapjuk. Ha p=3 akkor harmadfokú, ha p=2 akkor másodfokú 
parabolikus trendet feltételezünk. Ha az eredeti adatok (pl. relatív növekedési 
ütem) negatív, akkor a p is negatív, így a D[0] pozitív lesz. 

Az idősor összetevőinek lehetséges kapcsolódási módjait mutatja az 1. 
ábra. Grafikusan ábrázoljuk a Mmdulő adatokat és megnézzük, hogy az 
alábbiak közül melyik sémához hasonlít leginkább a kapott görbe. Lineáris 
trendet feltételeztünk additív kapcsolat esetén és exponenciális trendet 
multiplikatív trend esetén. Ha nincs trend, vag? nincs szezonaEtás, akkor a 
SABL-módszert értelemszerűen nem használjuk, (Ld. 3-1. ábra első sora és 
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A SABL eljárás első lépése, hogy az eredeti adatsort transzformációnak 
vetjük alá. A transzformáció célja, hogy: 

• minimalizálja a szezonalitás amplitúdójának a trendkomponens 
szintjétől való függését, 

• gyakran egyszerűbbé tegye a szezonális illesztést, 

• lényegében az idősor komponenseit additívvá alakítsuk. 
Az Y4 adatsor transzformáltját D[0]-lál jelöljük, a transzformációs 

függvényt a p paraméter értékének megadásává választhatjuk M. A p 
paraméter az idősor additivitásának mértékét mutatja, szokásos értékei: -3; -2; 
-1; -0,5; -0,25; 0; 0,25; 0,5; 1; 2; 3. A transzformációs függvény nemnegatív 
értékekre az alábbi: 
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első oszlopa) mivel nem lehet az idősort trend és szezon komponensre bontani. 
Ha multiplikatív a kapcsolat akkor p=0 (Ld. a 3-1. ábra harmadik sorsiak és 
harmadik oszlopának ábrája) így az eredeti változókat logaritmizáljuk, ha 
additív a kapcsolat és a trend lineáris, akkor a p=l. (Ld. a 3-1. ábra második 
sonkák és második oszlopának ábrája). 

3-1. ábra. Az idősor összetevőinek lehetséges kapcsolódási módjai 

Forrás: Spyros MakridaSás - Steven C. Wheelwright - Victor E. McGee 
(1983), p. 69. 

Először simítási eljárást alkalmazunk az első reásztens simított trend 
meghatározásának érdekében. A simított trendet kivonjuk az adatokból: (D-T) 
= (S+I) alapján így kapjuk az (S+I) sort. Ezután az (S+I) csökkenő súlyozású 
(tapered) mozgómediánjainák és mozgóátlagainak számítása következik, így 
nyeljük a kezdeti rezisztens szezonális komponenst. 

Majd a kapott kezdeti szezonális komponens a (már transzformált) 
eredeti adatsorból történő kivonása után a második simított trendet határozzuk 
meg. Ezt követi az irreguláris komponens számítása: (D-T-S=I). 

A SABL dekompoáciő számos segédeljárást használ, amelyeket a 
tényleges módszer ismertetése előtt meg kell ismernünk, hogy ott hivatkozni 
tudjunk ezekre: 

A SABL eljárás vázlata a következő: 

ELŐKÉSZÍTÉS LÉPÉSE! 

D|0] = P( Adatsor); 
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Ahol D[n], T[n], S[n] és I[n] jelöli az n-edik iterációs lépés utáni eredeti 
trend, szezon és irreguláris adat-komponenseket, valamint N az niter értékét, az 
iterációk szárnál jelöli. P az adatok transzformációját, és Inverz-P a P függvény 
szerint transzformált adatok visszaalakítását jelenti. A továbbiakban az eg^es 
sorokban szereplő eljárások részletes leírása következik. 

A csökkenő súlyozási (tapered) mozgóátlag és mozgómedián számítása 
során használt súlyok meghatározásához a súlyok olyan sorozatára van 
szükségünk, ahol a súlyok az adott időszaktól (hónaptól, évtől, naptól, stb. attól 
függően, hog^ milyen adatokkal dolgozunk) való távolság arányában 
csökkennek. Ilyen tulajdonsággal rendelkezik a duplanégyzet (bisquare) 
függvény: 



61 



62 

Az eljárás gyakran használja a mozgómedián és mozgóátlag számítást, 
ami a következő: 

MOZGÓMEDIÁN, MOZGÓÁTLAG 

A mozgómedián és -Mag számítások lényege az, hogy egy adott méretű 
„ablakot" mozgatva fentről lefelé, az ablakban szereplő adatok mediánját, 
illetve átlagát számítjuk ki és a kapott számokat rendezzük egy új sorozatba. Az 
ablak mérete, szélessége a mozgóátlag és mozgómedián szállítás tagszámát 
jelenti, azaz annak értéke, hogy hány szám átlagát vesszük. Mivel az átlagolásnál 
figyelembe veendő számsor kezdete fentről lefelé mozog, ezért nevezzük az 
eljárást mozgóátlag számításnak. A számolás során az ablak méreténél eggyel 
kevesebb számú, adat elvész, a kapott értékeket pedig az adatsoron mozgó ablak 
közepének feleltetjük meg. Ezt nevezzük centrirozásnák. Ha az ablak mérete 
páros szám, akkor általában újabb áblakmozgató számítás szokott következői, 
hogy a centrírozás pontosan középre essen. 

Átlagszámításkor természetesen az ablakban szereplő számok összegét 
osztjuk az adatok számával, míg a médián kiszámítása során az adatokat sorba 
rendezzük, és páratlan elemszám esetén vesszük a középsőt, páros elemszám 
esetén pedig a két középső átlagát. 

SÚLYOZOTT MOZGÓMEDIÁN, SÚLYOZOTT MOZGÓÁTLAG 

Ezek az eljárások már nem járnak adatvesztéssel úgy, mint a mozgóátlag 
és a mozgómedián kiszámítása. Itt is egy adott méretű ablakot mozgatunk 
fentről lefelé, de az adatainkat súlyozzuk, és a súlyozott adatokból számolunk 
átlagot, illetve a „médián" keresésekor egy kicsit bonyolultabb módon kell 
kiszámítanunk a középső elemet. 

Ha az ablak mérete n, akkor az adatokhoz tartozó súlyok az alábbiak: 



ahol t=l...n és B a duplanégyzet függvény. 
Mint említettem, az eljárás során nem történik adatvesztés, ami annak 

köszönhető, hogy az „ablak" az eljárás kezdetén és végén „kilóg" az adatsorból. 
Úgy érdemes elképzelni, hogy mindig az ablak közepét helyezzük az aktuális 
adatra, és a hiányzó adatokat 0-nak értelmezzük. Az ablakok méretét (nts és 
nss) éppen azért szokás páratlan számként definiálni, hogy a középső elem 
egyértelmű legyen. Egyébként a középső elem súlya ilyenkor mindig 1 lesz és a 
többi pedig szimmetrikusai csökkenő módon helyezkedik el körülötte. 

Páros ablakméret esetén a két középső súly lesz a legnagyobb és 
definíció kérdése, hogy melyiket feleltessük meg az aktuális adatnak. A többi 
súly ebben az esetben is sámmetrikns lesz. A SABL program, páros ablakméret 
esetén mindig az első értéket illeszti. 

Az iterációs eljárás lényege a kővetkező: először meghatározunk egy 
kezdeti T, $» I sorozatot, majd az iteráció minden lépésében finomítjuk az 
adatokat. Az nifer paraméter jelöli a végrehajtandó fokozatos közelítő lépések 
(a finomítások) számát. Szokásos értéke 5, amely már gyakorlati szempontból 
megfelelő finomítást ad. 

v 
Az egyes lépések végrehajtásához a kővetkező adatok szükségesek 
• nett = az idősor hossza adatokban számolva; 
®ndp = egy szezon hossza adatszámban mérve, szokásos értékei: (ha 

hónapokkal dolgozunk): 2, 3 (negyedéves), 6 (féléves), 12 (éves), 24 
...; (hahetekkel dolgozunk): 13 (negyedéves), 26 (féléves), 52 (éves), 

• nss = a szezonális rész simítási faktora, minél nagyobbat választunk,, 
annál simább adatokat kapunk a számítás során. Szokásos értékei: 
[ndt/ndp]+l (kis), 2[ndt/ndp]+3 (közepes), 4[ndt/ndp]+7 (nagy), ahol a 
szögletes zárójelek az egéssész függvényt jelentik. A kisebb simítási 
érték mindig az előzőnél eggyel kevesebbnek a fele. 

• nts = a trend rész számításakor használt simítás foka. Itt is a nagyobb 
szám nagyobb simítást eredményez. Szokásos értékei: [ndp/2]+l (kis), 



64 

ndp+3 (közepes), 2ndp+7 (nagy). A nagyobb simítási érték mindig az 
előző kétszeresénél eggyel nagyobb. 

®ndd = a számítás közben kieső adatok pótlására szolgáló becslés 
tartományának hossza: lehetséges értékei: 1,2,... ndt/ndp/2; 

* var = ezt a paramétert nem kőtelező megadni, de ha megadjuk, akkor 
az iterációs eljárás végeztével a végeredményben az ontlierek irreguláris 
értékeit korrigálni lehet. Minden olyan irreguláris adat vágásra kerül, 
ahol: 

\trreguláris_adat[ > var * (irreguláris_sor) szárúm agaz, ha az irreguláris adai 
nagyobb, mint az irreguláris sor szórásának var-szorosa, akkor levágjukB 

3.2. AZ ITERÁCIÓS ELJÁRÁS LÉPÉSEI 

A kezdeti T[0]fét-trend meghatározása; 
(1) Vegyük az eredeti D[0], már transrfoimálí idősort 
(2) Képezzük az (1) sor (nip) hosszá mozgómediánját 
(3) Képezzük a (2) sor ndp hosszá mozgóállagát. 
(4) Képezzük a (3) sor 3 hosszá mozgóátlagát. Az 1, 2, 3. lépések során két ciklus 

adatai elvesznek. A 4. lépés az eltolódott adatok helyreigazításához szükséges. 
(5) Képezzük a (4) sor nts hosszá sályozott mozgóáílagát. EzzeS elkészítettünk egy 

durva trendet. 
(6) Vonjuk ki (4) sorból a (5) sor adatait 
(7) Képezzük az (6) sor nts hosszá sályozott mozgóáílagát. 
(8) Adjuk össze a (7) és a (5) sor adatait. 
A 8. lépés után rendelkezésünkre áll aT[0] kezdeti fél-trend. 

Kezdeti S/0/ f ét-szezon meghatározása: 
(9) A D[0] adatsorból vonjuk ki a T[Ö] sor adatait 
Az i fusson végig 1-től egészen az eg? periódus hosszáig (ndp) és minden lehetséges 

értékére hajtsuk végre az alábbi lépéseket: 
(10) Képezzük a (9) idősor i-edik szeletét, azaz vegyük sósra a következő sorszámú 

elemeket: I, rhidp, l+2nflp9 i+3mips ... 
(11) Vegfflk a (10) lépésben keletkezett részsorozat ass hosszá sályozott 

mozgómediánját. 
(12) Vegyük a (11) lépésben kapott sor a§s hosszá sályozott mozgóátlagát 
(13) A (12) sor adataira alkalmazask a szélső n i l adatokon alapuló sályozott 

Se^ctsebb négyzetes becslés módszerét annak érdekében, hogy a részsorozat elejéről és 
végéről hiányzó adatokat pótoljuk. 
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(14) Rendezzük a (13) lépésben kapott »lf darab (13) részsorozatot újra egy 
sorozatba, bogy minden elem az eredeti helyére kerüljön vissza 

A 14. lépés után rendelkezésünk-e áll az S[0] kezdeti fél-szezoa 

Kezdeti If0] fét-irreguláris meghatározása: 
(15) A (9)-es adatsorból vonjuk le a fél-szezont (14). 

A 15. lépés után rendelkezésűnkre áll az I[0] kezdeti fél-irreguláris komponens. 

Az új-trend T[n ) meghatározása: 
(16) Vonjuk ki az (1) D[0J transzformált adatsorból a (14) Sfa-1] adatsort. Ezzel a 

trend plusz irreguláris részre egy áj abb közelítést kapunk 
(17) Vegyük a (16) sor mts hosszá súlyozott mozgómediánját 
(IS) Az iterált durva trendet a (17) adatsor nts hosszúságú súlyozott mo^góátlagaként 

kapjuk. 
(19) A (16) adatsorból levonva a (18) adatsort, megkapjak az iterált irreguláris részt 
(20) Vegyük a (19) adatok mts hosszú súlyozott mozgómediánját 
(21) Képezzük a (20) adatsor mts hosszú súlyozott mozgóátlagát 
(22) ^ T[u] sort a (18) durva frend és a (21) sor összegeként állíthatjuk elő. 

Az úy-szezon $(m) meghatározása: 
(23) Vonjuk ki az (1) D[0] adatsorból a (22) T[n] adatsort. 
(24) A (23) lépésben kapott idősorból vonjuk M a (14) S[m-1] értékeit 
Az i fosson végig 1-től egészen a periódus hosszáig (nip) és minden lehetséges 

értékére hajtsuk végre az alábbi lépéseket: 
(25) A kezdeti fél-szezon meghatározásánál leírtak szerint képezzük a (24) 

szezonsorozat i-edik részsorozatát. A keletkezett sorozat t-edik elemét jelöljük „It"-vel. 
(26) Vegyik a (25) sor abszolút értékeit 
(27) Képezzük a (26) sor 2nss+l hosszú súlyozott mozgómediánját. A keletkezett 

sorozat t-edik elemét jelöljük „Mi-vei. 
(28) A rezisztens súlyokat, az „Rt" sorozatot, a következő szabály alapján képezzük: 

íl t = B(V6Mt), ahol B a duplanégyzet fllggvény. 
(29) Képezzük a (28) sorozat nss hosszú mozgóátlagát 
(30) Képezzünk i-edik részsorozatot a (25) lépésnek megfelelően, de most tegyük ezt 

(23) lépésben kapott sor adatai alapján. Ezt részsorozatot „(S+J)*"-vel jelölhetjük. 
(31) A (28) és (30) sorozatok elemeit szorozzuk össze. 
(32) Képezzük a (31) sorozat ass hosszú mozgóátíagát 
(33) Vegyik a (29) és (32) sorok hányadosát. Ez talajdonképpen az (S+l)t sorozat 

rezisztensen súlyozott mozgóáüaga Ennek tömör képlete a Wfo Rt, adatok 
segítségével a következő, ahol (S+J)t az S+I sor t-edik elemét jelenti: 



Ha már elértük a kellő iterációs számot, akkor térjünk át a befejező lépések 
végrehajtására Egyébként pedig az i fusson végig 1-től egészen a periódus hosszáig (náp) és 
minden lehetséges értékére hajtsuk végre az alábbi lépéseket: 

(36) Képezzük a (34) S[tt] sorozat i-edik részsorozatát. 
(37) A (36) sor adataira alkalmasuk a szélső n i i adatokon alapuló súlyozott 

legkisebb négyzetes becslés módszerét arniak érdekében, hogy a részsorozat elejére és 
végére olyan új adatokat generáljunk, amelyek a követező lépések során elhasználódMk. 

(38) Rendezzük egy teljes sorozatba a (37) lépésben kapott ndp darab részsorozatot a 
szokott módon. 

(39) Vegyük a (38) sor ndp hosszú mozgóátlagát. 
(40) Képezzük a (39) sor 2 hosszú mozgóátlagát. 
(41) Számítsuk ki a (40) sorozat nts hosszú súlyozott mozgóátlagát. 
A továbbiakban az így keletkezett sor elejéről és a végéről összesen ndp darab 

szimmetrikus adatot figyelmen kívül hagyunk. v 

(42) Az új iterációhoz felhasználandó S[n] sorozatot úgy kapjuk, ha az eredeti (34) 
S[n] sorozatból kivonjuk a (41) lépés során kiszámolt sort 

(43) A számítást immár a finomított szezonális komponens segítségével folytassuk a 
(16) ponttól újrakezdve. 

Befőző lépések 
(44) Erre a zaj-csendesítési lépésre csak akkor kerül sor, ha megadtuk a var értéket 

Ez az irreguláris faktor adatsorát módosítja úgy, hogy az outlierek értékeit „levágja". Egy 
irreguláris adatot akkor minősítünk „kilógónak", szélsőségesnek (outliemek), ha az érték© 
kívül esik a [-szórás(I[N])*var; +szórás(I[N])*var] intervallumon. Az ilyen kívül eső 
értékeket a hozzájuk közelebb ©ső intervallum végsőn! értékével helyettesítjük, azaz akilógó 
részt levágjuk. 

(45) Legvégül, a kapott idősorokat visszatranszformáljuk a F flfevény inverze 
segítségével, majd az ©xpr mezőben leírt képleteket kiszámítva elkészítjük a 
végeredményeket tartalmazó file-t. A D[0] inverze természetesen mindig az eredeti adatsor 
lesz, ezért ed a számpéldában nem is tüntettük fel 



67 

Az eljárás lépéseit foglaljuk össze a következő táblázatban. 

3-1. táblázat. Á SABL dekompomós folyamat 
Forrás: Cleveland, W. S.-Dunn, D. M.-Terpeimiiig, I. J. (1979) p. 206. 

Table 1 

A SABL, tehát elsődlegesen az adatállomány íranszfomációját végzi el, 
közvetlen előrejelzésre nem alkalmas. A helyesen transzformált adatok additív 
kapcsolatú trend- és periódus (szezon vagy konjunktúra) komponenseket 
tartalmaznák, az irreguláris részt viszont nem. A SABL~áM tratiszfomált sor 
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felhasználható a különböző idösorkutatási módszerekkel (pl. trend-
extrapoláció, exponenciális simítás, ARIMÁ stb.) történő becslésekhez. 

A módszer alkalmazására számítógépes program készült2, amely a 
következőképpen működik: 

2Kruzsiicz Ferenc-Kiss Tibor-Sipos Bela: SABL decomposition of Time Series ©1991JPTE version 4.1. 
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(egyelt! az „ia" faraméter megaáása kötelező, az Ssszes többi aem) 

3-2. táblázat. Az eljárás i©rán megadandó paraméterek 

33. AZ ELJÁRÁS FELHASZNÁLÁSA ELEMZÉSRE ÉS 
PROGNOSZTIZÁLÁSRA 

3.3.1. A „Z VÁLLALAT' RÉSZVÉNYÁRFOLYAMÁNAK BECSLÉSE 
A módszert a Z VÁLLALAT (az adatok valósak, a vállalat valódi nevét 

adatvédelmi okokból nem adom meg) részvényárfolyamának felhasználásával 
szemléltetem. Heti adatokkal dolgoztam, a szerdai napot tekintettem 
referencianapnak. A forgalommal sályozott átlagárfolyam adatok 162 hétre 
(több, mint három évre) vonatkozóan a Mellékletben található M-l. táblázat 
második oszlopában szerepelnek. A SABL dekompoziciós módszer trend és 
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szezonális komponensre bontotta az idősort, és kimutatta az éves (52 hetes) 
szezonális hullámzás jelenlétét. 

Az idősor komponensekre bontását Ms (7), közepes (15) és nagymértékű 
(23) trend- illetve szezonális simítással is elvégeztük, A simítás foka nem 
befolyásolta érdemben az idősor felbontását. Majd a kapott trendkomponens 
értékeire az Excel program, segítségével lineáris és parabolikus trendet 
illesztettem. A lineáris trend nem adott jó közelítést: a trendvond. nem metszette 
át a szezonális ingadozásokat, hanem tartósan azok alatt haladt. így a trend azon 
elméleti kritériumának, hogy a trendnek a gazdasági folyamat hosszé távú 
fejlődését rövid- és középtávú ingadozásoktól mentesen kell tükröaáe (Hoós-
Muszély 1996) nem tett eleget. A másodfokú parabola jó közelítést ad, Mint azt 
a magas detemrinációs együttható jelzi. A parabola fokszámának további 
emelése után az R detemrinációs együttható nem növekedett, azaz a magasabb 
fokú polinom alkalmazása nem javította tovább az illeszkedést, így a részletes 
elemzéshez a közepes simítással kapott értékeket (nts=15, nss=15) és a 
másodfokú trendet használom. A kapott eredmények a következők: 

A trend e^enlete: y = 0,0143t2-l,3146t+248,62 R2=0,ó99. Az adatbázis 
nagy mérete miatt az eredménytáblát a Mellékletben helyeztem el. A 
Mellékletben található M-l. táblázat harmadik oszlopa a SABL eljárással nyert 
trend komponens értékeit, a negyedik oszlop a szezonális hullámzást, az ötödik 
a másodfokú parabolikus trendet, a hatodik az Y=T+S összefüggés alapján 
becsült árfolyamértékeket tartalmazza, A negyedik év végéig, azaz a 208. hétig 
ex ante előrejelzést is végeztem. 

A Z VÁLLALAT részvényárfolyamának alakulását és az fflesztett 
másodfokú parabolikus trendet mutatja a 3-2. ábra (Az ábrám az Excel 
technikai okokból az időváltozót x-szel jelöl). 



3-3. ábra. A iSZ VÁLLALAT" részvényárfolyamának szezonalitása 
közepes simítással 

Az ábráról leolvasható, hog? a szezonális hullámzás mélypontját a 8. 
héten, a 60. héten és a 112. héten éri el, míg a csúcspont a 35. héten, & 87. héten 
és a 139. héten következik be. 
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3.3.2. A BUX INDEX PROGNOSZTIZÁLÁSA 
A módszert a BUX index3 napi értékének felhasználásával szemléltetem. 

Az éveket azonos hosszúságra: 252 tőzsdenapra egészítettem ki. Ha egy évben 
kevesebb adat állt rendelkezésre, akkor egy hétköznapra eső ünnep esetén az 
előző tőzsdenap indexét használtam. A szombat-vasárnap mindig szünnap. Az 
adatokat az 1991. január 2. és 1997. április 30. közötti időszakban, azaz 1594 
napra (hat év négy hónapra) vonatkozóan, az M-2. táblázat második 
oszlopában láthatjuk (A táblázat szintén a Mellékletben található). 

Az induló paraméterek a következők: 

ndp = 252. Azaz éves szezonaütást kerestem első lépésben, amit később 
félévesre: ndp = 126-ra módosítottam. 

nts = 30 és nss = 30. A trend és szezonális simítás fokát azért 
választottam erősre, hogy a rövidebb ingadozásokat (2, 3, 5, 6, 10, 15 napos) 
kiküszöböljem. 

ndt = 1594 (az adatsor hossza napokban, a program kiszámítja, nem kell 
megadni), 

add = 2 a mozgóáilag számítás során kieső adatok helyreállításához 
használandó adatok száma, szokásos értéke 1 vagy 2. 

p = 1 azaz nem transzformáljuk az eredeti adatokat, feltételezzük az 
additív kapcsolatot. Eredménynek a cl, t, s, i adatsorokat, v ^ i s az idősor 
trend, szezonális és irregularis komponensét kérjük az eredeti adatsor mellett. 

niter = 5, azaz a finomító lépések száma őt, ami már megfelelő 
finomítást biztosít. 

A var paraméternek nem adunk értéket, így a kilógó adatok „outherek" 
nem kerülnek vágásra. 

A futtatás eredményeként kapott szezonális komponens ábrája azt 
mutatta, hog/ az évesnél kisebb: féléves hullámzás van a idősorban, ezért a 

3A BUX-mdex a Budapesti Értéktőzsde hivatalos részvényindexe. Leírása megfaláliatí: Magyar Pénzügyi és Tizsdei 

AlmeaachVI. évf. II. köt Szerk.: Kerekes György. TAS-11 Kft. Budapest, 1996. 1087. p, 
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periódus értékét módosítottam és az ndp=126 periódushosszt határoztam meg a 
résdetes elemzés céljára. 

Tekintettel az adatbázis rendkívül nagy méretére, csak az első hónap 
(1991. január) és az 1997. év adatait, valamint az egy éves ex ante prognózis 
értékeit szemléltetem. 

A SABL módszer önmagában nem alkalmas előrejelzésre, azonban a 
számítások során van olyan technikája, ahol az előzetesen levágott adatokat 
kipótolja. Ehhez az előzőekben ismertetett udd értéket használja fel, amely 
megmondja, hogy az idősor végétől számítva hány értéket vegyen figyelembe 
egy egyszerű lineáris trend számításához, amely segítségével azután a 
visszapótlást elvégzi. Ez egy lokális előrejelzés. Amennyiben ugyanezt a 
módszert az idősor teljes hosszára vonatkozó becslésekre is alkalmazzak, úgy 
ahhoz szervesen igazodó előrejelzést kapunk. A SABL által ily módon 
szolgáltatott" előrejelzés hossza nem haladhatja meg a periódushosszat, ez 
esetben az ötöt. 

A módszert kétféleképpen is teszteltem: először a SABL becslésekre 
globális trendet illesztettem (külső becslés) és a kiegészítést arra végeztem el. Ez 
lesz az első összehasonlítási alap. Ezután mindkét előrejelzésre kiszámítottam az 
U-statisztikákat (Makridakis et ál. 1983) amely az eredeti adatokból (második 
összehasonlítási alap) való eltérést vizsgálja. Ezek segítségével abszolút eltérés 
és relatív eltérés is vizsgálható. 

Az adatsort 1997 április 11-ig használom a hagyományos SABL 
becslésre, a többi adetot az előrejelzés pontosságának tesztelésére használom fel 
(az M-2. táblázatban a félkövér vond alatti részek). 

A SABL dekompozíciós módszerrel trend, szezonális és irreguláris 
komponensre bontjuk az idősort, és kimutatjuk a féléves (azaz 126 napos) 
szezonális hullámzás jelenlétét. 

Az idősor komponensekre bontását, kis (7), közepes (15) és nagymértékű 
(30) trend- illetve szezonális simítással is elvégertem, a trend nem volt érzékeny 
a simítás értékére. Tekintettel a napi adatok intenzív hullámzására, a 
szezonalitás meghatározását nagyfokú simítással végeztem el. A kapott SABL 
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trendkomponens értékeire az Excel program segítségével trendet illesztettem. A 
harmadfokú parabola adta a legjobb illeszkedési. A részletes elemzéshez a 
nagymértékű simítással kapott értékeket (nts=30, nss=30) használtam. Az 
eredményeket az M-2. táblázatban foglaltam össze. Az első oszlop a 
tőzsdenapokat, a második a BüX index értékét mutatja. A táblázat harmadik 
oszlopa a SABL eljárással nyert trend komponens értékeit, a negyedik a 
harmadfokú parabolikus trendet, az ötödik oszlop a szezonális hullámzást, a 
hatodik az Y=T+S összefüggés alapján becsült BUX Index értékeket 
tartalmazza. 1997 április 30. után egy évre előre ex ante előrejelzést végeztem. 
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F0,05 az eloszlás táblázat szerint 3,84 azaz F>F0(0s tehát azt állítjuk, hogy 

5%-os szignifikancia szinten a harmadfokú parabola valóban jobban 
illeszkedik. 

Célszerű az adatsor különbségeit is elemezni (Sipos 1995). Az eredeti 
idősor különbségei (yrYt-i) másodfokú parabola mentén szóródnál, ami szintén 
alátámasztja azt, hogy a trend harmadfokú polinomot követ, hiszen a 
harmadfokú parabola deriváltja másodfokú. 

A módszer tisztán matematikai-statisztikai szempontból értékeli a 
közelítést (Sipos 1985, 183-185 p.), a parabolák fokszáma növelésének ugyanis 
korlátja van. Az n-edfokú polinom már nem fogható fel trendként, mivel az 
már az idősor kilengéseit is követi, a trend viszont, lényegéből következően, 
nem követheti az idősor minden ingadozását, hiszen ezek a véletlen vagy a 
periodikus komponens következményei. 

Az R3
2 többszörös determinációs együttható értéke nagyon magas, ezért 

az illeszkedés igen jónak mondható. Grafikusan szemléltetem az eredményeket 
a 3-4. ábrán. A szezonális komponens alakulása a 3-5. ábrán látható. 
Megjegyzendő, hogy a Budapesti Értéktőzsde most van a dinamikus növekedés 
időszakában, a kialakuló és fejlődő piacgazdaságnak köszönhetően. Később az 
érettség szakaszában a magas fokszámú polinomok valószínűleg nem nyújtanak 
majd megfelelő prognózist, 

A BUX index alakulását és a hozzáillesztett harmadfokú parabolikus 
trendet mutatja a 3-4. ábra (Az ábrán az Excel technikai okokból az időváltozót 
x-szel jelöli). 
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Az ábráról leolvasható, hog/ a szezonális hullámzás legutóbbi mélypontja 
1996. december 3-án volt, a csúcspont tavasszal következett be, 1997. március 
13-án. 

A következő táblázatban az 1997 április 11. utáni eredeti adatok, külső 
trendillesztésen alapuló adatok, és a SABL saját, lokális trenden alapuló 
visszapótlásos előrejelzése található. Mivel az előrejelzés a visszapótlás 
lényegéből következően csak a ciklus periódushosszára vonatkozik, ezért a 
program csak öt napra (a következő hét) szolgáltat előrejelzést. Az alkalmazott 
paraméterek: ndt=1581, edp=5, nts=3, nss=17, ndd=2, niter=5, p=0.5. A 
trendsimítás értéke kicsi (nts=3), hogy a változásokat jobban tudja követni a 
program. Másodfokú parabolát alkalmaztunk (p=Q.5), mivel a SABL az utolsó 
adatokat használja fel előrejelzésre. 

Tőzsdenap BUX index Trenden 

alapuló 

előrejelzés 

SABL előrejelzés 

1997.04.14 5442,59 6044,22 5539.23 

1997.04.15 5506,52 6051,69 5581.19 

1997.04.16 5567,90 6063,57 5588.92 

1997.04.17 5662,39 6075,14 5633.49 

1997.04.18 5703,78 6087,89 5630.01 

3-3. táblázat SABL éi külső trenden alapuló előrejeliés 

A külső, trendillesztésen alapuló előrejelzés U-staiisztíka értéke 6,84, míg 
a lokális illesztés U értéke 0,81. Ez abszolút összehasonításban annyit jelent, 
hogy a saját módszer által szolgáltatott U érték a 0-tól kevésbé tér el, és 
elfogadható. A relatív összehasonítás azt mutatja, hog? a lokális, saját 
előrejelzés sokkal jobb eredményt ad, mint a trendilesztésen alqroló 
előrejelzés. Természetesen a tőzsdeindexek esetén várható hirtelen változásokat 
egyik megoldás sem tudja követni! Az U-stalisztíka képlete: 

Theil féle U-statisztika (Thefl's U-Statistic): 
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A negyedik fejezetben az ÁRIMA modellekkel végzett előrejelzés 
elméleti módszertani alapját és gyakorlati hasznosítását mutatom be ugyancsak 
a Z VÁLLALAT és a BUX index példsgán. Ezáltal összehasonlítható lesz a 
SABL-módszerre épülő determinisztikus trendillesztéssel és a sztochasztikus 
ÁRIMA modellek felépítésével kapott árfolyam prognózis. A kutatók egy része 
a determinisztikus, idősorkutatási módszereken alapuló árfolyam előrejelzések 
mellett van,' mások úgy vélik, hogy a részvényárfolyamok sztochasztikus 
folyamatot követnek. Az értekezés eredményei alapján szeretném alátámasztani 
azt a véleményemet, hogy mind az idősorkutatási, trendillesztést, illetve 
exponenciális simítást végző, mind a sztochasztikus modellek jól 
hasznosíthatók a gyakorlatban. 

V 
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4. ARIMA M O D E L L E K 

A .modellcsalád: az autoregresszív integrált mozgóátlag modellek neve a 
prognosztizálás során alkalmazott módszer (Autoregressive Integrated Moving 
Average) rövidítéséből származik. A modell feltevése: a gazdasági folyamatok, 
amelyeket az idősorok reprezentálnak, olyan sztochasztikus folyamatok, 
amelyek viszonylag egyszeri lineáris modellekkel leírhatók. Az eddigi 
tapasztalatok szerint a gazdasági idősorok nagy részére ez a feltevés teljesül. A 
modellezési technika kidolgozásának alapvető célja megbízható rövidtávú 
előrejelzések készítése volt. A modellek elméletét és gyakorlatát először Box-
Jenkins (1970) tárgyalta átfogó rendszerben, később átdolgozta, Id. Box-
Jenkms (1976). A különböző típusú ARIM A modellekről részletes áttekintést 
ad Box-Pierce (1970), Thomoponlos (1980, 11. fejezet pp. 214-244). 

Granger-Morgenstem (1970) a random walk modell (Id. e fejezetben 
később) különböző változatát hasmálta pénzügyi változók (pl. a Dow Jones 
Index 1915-1961 között, az USA pénzkínálat 1947-1967 között és részvényárak: 
pl. a General Foods 1946-1963 között) alakulásának prognosztizálására. 

Tse (1995) a spot Nikkei Index és a futures árak közötti megelőző-
követő kapcsolatokat elemzi, amihez vektor autoregressáv modellt is használ. 
Megállapítja, hog/ a Mbakorrekciós modellek szolgáltatják a legjobb 
eredményt. A vektor autoregresszív modeH jobb teljesítményt nyújt, mint a 
martingale modell, miközben az egfráltozós idősor módszer adja a 
leggyengébb eredményt. 

Két skandináv részvénypiac: a finn és svéd hozamindexei közötti közös 
jellemzők jelenlétét vizsgálja 1920 és 1993 kőzött autoregresszív modellel Knif-
Pynnönen (1994). Két idősor közös jellemzőinek, ami lehet vektor 
autoregressáó, Granger okság, kointegráció és ARCH (Auiregressive 
Conditional Heteroskedasíieity), tesztelésére Engfe-KozÉeM (1993) vezetett be 
eljárást, melyet Vahid-Engle (1993) továbbfejlesztett: tesztet dolgozott M a 
kointegrált változók közős ciklusa meglétének vizsgálatára. 

A kointegráció közgazdaságelméleti értelmezése szorosan, kapcsolódik az 
egyensúly egy sajátos értelmezéséhez: egy lineáris egyensúlyi modellben. Egy 
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zárt gazdaság akkor van (statikus) egyensúlyban, ha a gazdaság állapotát leíró 
változóknak van olyan nem triviális lineáris kombinációja, amely nullát a4 
vagyis a rendszer állapotát leíró változókét összefogó yt található olyan a (* 0) 
együtthatóvektor, hogy a'y t

 = 0. A dinamikus egyensúly értelmezése ennél 
némileg lazább: a rendszer akkor van egyensúlyban, ha van e ^ olyan stacioner 
pont a gazdaságban, amelynek egy adott környezetében mozog a gazdaság, 
ahova a rendszerben ható erők rendszeresen visszajuttatják a gazdaságot. 
Vagyis az egyensúlytalanságot leíró zt = a'y t egyensúlyi hiba stacioner folyamat. 
A kointegráció fogalmáról és a hozzá kapcsolódó Mbakorrekciós modellről és 
annak ^akorlati alkalmazásáról, teszteléséről Engle-Granger (1987) és 
Granger-Newbold (1986) pp. 224-226. és pp. 262-264. írásából kaphatunk 
ismereteket, illetve magyarul Kőrösi-M%ás-Székely (1990) pp. 69-74. és 
Rappai (1995) pp. 291-293. mutatja be, itt a bővebb ismertetéstől teqedelmi 
korlátok miatt eltekintek. 

Ha két pénzpiac között fennáll az összefüggés, azaz közös jellemzői 
vannak, ez lehetővé teszi, hogy az egyik adatából előrejelzést készítsünk a 
másik alakulására, és azt is mutatja, hogy a két piac milyen mértékben 
integrálódott. A Knif-Pymiönen (1994) tanulmány eredményei azt mutatják, 
hogy az autokorreláció az olajválság után erősödött fel különösen, ami egyre 
növekvő integrációra utal. 

Az ARIMA model készítésnek nagy az adatigénye: nz 80 -100, azaz 
viszonylag hosszú idősornak kell rendelkezésre állni. Az ARIMA módszer 
rendkívül hatékony és rugalmas, alkalmazása tapasztalatokat és körültekintést 
igényel. 

4,1. AZ IDŐSOROK MODELLEZÉSÉNEK ALAPFOGALMAI 
Az elméleti idősor egy sztochasztikus folyamatként definiálható, ahol az 

Y , , Y 2 . • • • J t > • • • . Y t 

vdószánűségi változók. 

A tapasztalati (megfigyelt) idősort a sztochasztikus folyamatból vett 

mintának (egy konkrét realizációnak) tekintjük: 





4.2. A MODELLEZÉS MENETE 
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4.2.1. A STACIONARITÁS MEGÁLLAPÍTÁSA 
1. Miért szükséges a stacionaritás? 

Ha az elméleti idősort jelentő sztochasztikus folyamai stacionárius, azaz 
jellemzői időben állandóak, akkor az ebből származó yt (t = 1,2,...,n) 
tapasztalati idősor egy olyan n elemű mintának tekinthető, amelyből 
becsülhetők az elméleti idősor (a sztochasztikus folyamat) jellemzői. 
Az elméleti idősor várható értéke (ja) a tapasztalati idősor átlaga (y) alapján, 
varianciája (o2J a tapasztalati idősor szórásnégyzete révén, {syj, a pk 

autokorrelációs együtthatói a tapasztalati idősor rk lineáris korrelációs 
együttható: alapján becsülhetők. 

2. Az idősor stacionárius jellegének vizsgálata az idősor grafikus ábrája 
alapján (Box-Jenkins 1976, Thomopoulos 1980, Levenbach-Cleary 1981): 

a) az idősor egy állandó érték körül ingadozik-e? 

hanem, akkor differencia képzés, azaz Yt - Yt.s számítása. 

b) az ingadozás intenzitása állandó-e? 
ha nem, akkor hi-transzformáció vagy Box-Cox (1964) transzformáció 

alkalmazása szükséges. 
Nem stacioner idősorok például az alábbiak: 

a) Trendhatást tartalmaznák (a ju, nem állandó); a d-ed rendű 
integrált sorok differenciaképzéssel stacionáriussá tehetők, például: 

Elsőrendű integrált idősorok: d == 11(1) 
AYt = Yt - Yt_j . (4.10) 

Másodrendű integrált idősorok: d = 2 1(2) 
A2 Yt = (Yt - Y t_i)- (Yt_! - Y t_2) = Yt - 2Yt_, + Yt_2 (4.11) 

A differenciaképzéssel stacionáriussá nem tehető idősorok nem 
modellezhetők ARIM A modellekkel. 
b) az idősor varianciája nem állandó: logaritmizálás után, ha az taYt idősor 
varimiciája állandó, lehet differenciaképzést végezni; 
vagy Box-Cox (1964) transzformációt alkalmazni: 
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(4.12) 

1=1 konstans eltolást jelent, 0<X<1 esetén próbálgatással döntünk a grafikus 
ábrák alapján. 

Az ARIMA modellek általánosan elfogadott jelölési módja a következő: 
ARIMA (p, d, q) ahol p az autoregjesszivitás rendje (az autoregressáv 
paraméterek száma), d a differenciálás foka és q a mozgóátlag folyamat rendje 
(a mozgóátlag paraméterek száma). így például az ARIMA (0,2,1) azt mutatja, 
hogy a modell autoregresszív paramétert nem tartalmaz, két mozgóátlag 
paramétert alkalmaz, melyeket egyszer differenciált adatsorból határoztak meg. 

A modell azonosítás a stacioner (vagy azzá tett) idősor ACF és PAC? 
(autokorrelá<áós- és parciális autokorrelációs függvény) értékei alapján történik 
(Box-Jenkins 1976, Thomopoulos 1980) 

Az ACF: k = 1, 2, ... ,K késleltetés függvényében a antokorrelációs 

együtthatókat tartalmazza. 
A PACF: k = 1, 2, ... ,K késleltetés függvényében a ĉ  kk parciális 

antokorrelációs együtthatókat tartalmazza. 

4.2.2. MODELL IDENTIFIKÁCIÓ 

(4.13) 
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4-1. táblázat. Az ACF és PACF értékek 

Az ARIMA modellekkel jól leírható stacioner idősorok ACF és PACF 
értékei gyorsan 0-vá válnak, azaz pl. |pj|)ö, |p21)0, |p3|=0, |p4| = 0,... tehát 

rövkl távú autokorrelációt tartalmaznak. Az ACF és PACF grafikus ábrája a 
korrelogram. A szükséges differenciálás mértékét az adatsor ós a koirelogram 
tanulmányozása segít meghatároaii 

Az ARIMA modell p illetve q paramétereinek szám ritkán több kettőnél, 
gyakran célszerű alternatív modellek megalkotása ugyanana az idősorra. Meg 
keH határozni az autoregresszív (p) és a mozgóátlag (q) paraméterek számát és 
ennek során törekedni kell a hatékony és tömör felírásra. A tömör ebben az 
értelemben azt jelenti, hogy a lehető legkevesebb számú paraméter 
felhasználásával, a lehető legnagyobb szabadságfok biztosítása mellett 
választjuk ki a modellt, amely illeszkedik az adatsorra. Az ACF és PACF ábrák 
értékelésénél, a modelltípusok közötti választáskor a következő gyakorlati 
tanácsokat érdemes figyelembe venni (Box-Jenkins 1976 pp. 329-332.): 

I) Egy autoregresszív (p) paraméteres az adekvát modell, ha az ACF 
exponenciálisan vqgy csillapodó sanusáiuflám szerint csökken, a 
PACF kiemelkedik (szignifikánsan különbözik 0-tól) az első 
késleltetésnél és nem korrelál a többivel. 
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2)Kéí autoregresszív (p) paraméterre utal lis az ACF csillapodó 
szinuszhullám szerint vagy exponenciálisan csökken, a PÁCF 
kiemelkedik az első és a második késleltetésnél és nem korrelál a 
többivel. 

3) Egy mozgóátlag (q) paraméteres modell alkotása célszerű, ha az 
ACF kiemelkedik az első késleltetésnél és nem korrelál a többivel, a 
PACF exponenciálisan vagy csillapodó szinuszhullám szerint csökken. 

A) Két mozgóátlag (q) paraméteres a megfelelő modell ha az ACF 
kiemelkedik az első és a második késleltetésnél, nem korrelál a 
többivel, és a PACF lefutása csillapodó szmuszhullám jellegű vagy 
exponenciálisan csökken. 

5) Egy autoregresszív (p) paraméterből és egy mozgóátlag 
paraméterből álló modell alkalmazása célszerű,, ha az ACF 
exponenciálisan vagy csillapodó szmuszhullám szerint csökken az első 
késleltetéstől kezdve, és a PACF is exponenciálisan vagy csillapodó 
szmuszhüllám szerint csökken az első késleltetéstől kezdődően. 

. Az rt tapasztalati autokorrelációs együtthatók számítása: 

Z(yt-yXyt-k-y) 
% = . k=l,2,...,K (4.14) 

S(yt-y) 2 

t=i 
Az rk együtthatók standard Mba négyzetének számítása: 

(4.15) a j=0 

Az rt együtthatók konfidencia intervalluma: 
r k ±l ,96*s( r k ) (4.16) 

4.2.3. PARAMÉTERBECSLÉS 
A j g j 2 4 alkotó függvények nem mindig lineárisak. 

A nemlineáris fegpdiebb négyiefefe mödffief©: iteratív eljárás, mely a 
paraméterek induló értékeinek felhasználásával a minimalizálási feladatot 
lineáris rggressziós feladatra vezeti vissza 
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4,14. A MODELL ELLENŐRZÉSE 
Á. Stacionaritási feltétel: stabilitás, statisztikai egyensúly (Box-Jenkins 1976, 

Thomopoiilos 1980, Levenbach-Cleary 1981). 
A stacioner folyamatok véletlen ingadozásokból véges számú paraméter 
felhasználásával közelíthetők. 
Az MA modellek mindig stacionerek. 
Az AR modelleknek stacíonaritási feltétele van. 

B. Invertibflitási feltétel: az autoregresszív hatás időben csilapodó. 
Az invertibihtás azt jelenti, hog? az MA folyamat: a (4.1) egyenlet jobb 
oldala, mvertáfható (átírható) végtelen rendű autoregresszív egyenletté. Az 
invertibilis folyamatok jelenbeh értéke, a folyamat múltbeni értékeiből 
véges számú paraméter felhasználásával származtatható. 
Az AR modellek mindig invertibihsek, 
Az MA modelleknek invertibilitási feltétele van. 

Vegyes ARM A modell stacionárius, ha az AR tagja stacionárius, és mvertíbiis, 
ha az MA tagja invertibihs. 

A feltételek teljesülése érdekében a modellek paramétereinek lehetséges 
értékeire bizonyos megszorításokat teszünk. 

Staciouaritási feltétel: 
AR (1) modell: |||<1 (4.20) 

AR (2) modell: 
fhjO é s i i+ia<l 

Invertibflitási feltétel: 
MA(1)modell: |§|<1 (4.22) 

MA (2) model: 
02|<1 és 01+02 <! ( 4 2 3 ) 

@2-éj<i 
C. A véletlen változóra ( s r re) vonatkozó feltételek teljesülésének vizsgálata: 

1. H0: E(St) = 0 t = - i H0 M ta„?_q (4.24) 
sö ' 
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4.4 SZEZONÁLIS ARIMA MODELLEK 
Legyen adott a következő adatbázis: 
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4.5. A „Z VÁLLALAT" RÉSZVÉNYÁRFOLYAMÁNAK 
PROGNOSZTIZÁLÁSA 

Az előző fejezetben mái szerepelt „Z VÁLLALAT" részvényárának 
előrejelzésére négyféle ARIMA. modellt készítettem, mivel az irodalom szerint 
(Box-Jenkins 1976) célszerű átematív modellek készítése ugyanarra az 
idősorra, és így össze lehet, hasonlítani a különböző modellekkel kapott 
eredményeket: 

• egy mozgóátlag paramétert tartalmazó: ARIMA (0,2,1); 

• egy autoregresszív paraméteres: ARIMA (1,2,0); 

• egy autóregresszív és egy mozgóátlag paraméterből Sió: ARIMA 
(1,2,1); 

• és szezonális: ARIMA (0,2,l)(0,l,l)g modellt, 

A számításokhoz és az ébrek, készítéséhez a BMDP és az SPSS 
szoftvereket használtam. Első lépésként grafikusan ábrázoltam az 
autokorreláció (ACF) és a parciális antokorreláció (PACF) értékeket a 
késleltetés függvényében, ezeket mutatják a 4-1. és 4-2. ábrák. 
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4-2. ábra. A „Z VÁLLALAT® résivényárfolyamáiiak keidet! PACF 
korreSogramja 

Műit ismeretes, azok az idősorok modellezhetők jól ARIMA eljárással, 
amelyek rövid távú autokorreláeiót tartalmaznak. A fenti ábrák alapján 
állítható, hogy a „Z VÁLLALAT" részvényárfolyamának alakulása ARIMA 
modellel jól leírható. 

4.5.1. ARIMA (0,2,1) MODELL 
Először ARIMA (0,2,1) modellt készítettem, azaz a model egy 

mozgóátlag paramétert tartalmaz, és az idősor kétszer differenciált a 
stacionaritás biztosítása érdekében. A becsült mozgóátlag paraméter értéke q} = 
0,829 A paraméterbecslés standard hibája sqí = 0,057. A model rezidunmainak 
ACF korrelogramja (ld. 4-3. ábra) azt mutatja, hogy a reziduumok „teljesen" 
véletlenszerűen alakulnak, fehér zaj jellegűek, a model jól tükrözi a valóságot. 
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4-3. ábra. Az ARIMA (0,2,1) model reziduumainak ACF korrelogramja 

A 4-3. táblázat az ARIMA (0,2,1) modellel számított előrejelzést foglalja 
össze. A prognózist a 162. héttel kezdtem, így ennél az adatnál mód nyílik a 
megfigyelt árfolyamtól való eltérés, azaz arezidram meghatározására. 

t Prognózis Alsó 

90% 

Felső 

90% 

Standard 

hiba 

Megfigyelt 

árfolyam 

ReadutMi 

162 518,80 505,37 532,22 8,12 549 30,20 

163 532,60 511,91 553,28 12,50 

164 546,39 518,96 573,83- 16,58 

165 560,19 526,04 594,34 20,64 

166 573,99 533,02 614,95 24,76 

4-3. táblázat. Előrejelzés ARIMA (0,2,1) modellel 

A következő négy hétre (egy hónapra) ex ante előrejelzést készítettem. A 
prognosztizált árfolyam, az alsó és felső konfidencia intervallum értékeket (90 
%=os megbízhatósági szinten) és a reziduumot tartalmazza a fenti 4-3. táblázat. 

4.5.2. ARIMA (1,2,0) MODELL 
A kővetkező, az egy autoregresszív paramétert tartalmazó AEIMA (1,2,0) 

modell, mint látható, d=2 ebben a modellben is, azaz az idősort kétszer kell 
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differenciálni a stacionaritás elérése érdekében. A modell eredményeit foglalja 
össze a 4-4. ábra és a 4-4. táblázat. 

4-4. ábra. Az ARIMA (1,2,0) modell reziduumainak ACF korrelogramaja 

Az előző pontban ismertetett elméleti megfontolások szerint az eredeti 
ACF és PACF görbék lefetása alapján (ld. 4-1. és 4-2. ábrák) egyparaméteres 
autoregresszív modell: azaz éppen az elemzett típus, alkotása a leginkább 
célravezető. Az ACF korrelogram lefutása alapján a modell adekvátnak 
mondható. A becsült amtoregresszív paraméter pi = -0,531 a paraméter standod 
Mbája Spi = 0,069. A 4-4. táblázat a modell segítségével végzett előrejelzést 
tartalmazza. Látható, hog? a reziduum 30-ról 2 l-re csökkent, a standard hiba 
viszont kissé emelkedett. A prognosztizált árfolyam, kissé magasabb, mint az 
első modell alkalmazásával nyert értékek. 

t Pregpóas Alsó 

90.% 

Felső 

90.% 

Síaadard 

hiba 

Megfigyelt 

árfolyam 

Reziduum 

162 527,90 512,55 543,26 9,28 549 21,10 

163 547,14 519,87 574,42 16,49 

164 568,33 524,68 611,98 26,38 

165 588,48 526,99 649,97 37,16 

166 609,18 527,51 690,85 49,36 

4-4. táblázat ARIMA (1,2*0) modellel prognosztizált árfolyam 
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4.5.5. AMíMá (1.2.1) MODELL 
A harmadik az egy autoregresszív ós egy mozgóátlag paraméterből áló 

ARIMA (1,2,1) modell. A 4-5. ábra szemlélteti az ACF görbe alakulását, amely 
szerint a modell adekvát módon tükrözi a valóságot, mivel a reziduumok 
véletlenszerűen alakulnak. A becsült paraméterek és a standard hiba értékek a 
következők: pt = -0,1090 spl - 0,1036 és qt = 0,7507 sql - 0,0727. 

ACF 

4-5. ábra. M ARIMA (1,2,1) model reiiduMmaiuak ACF korrelograinja 

Az alábbi táblázat az ARIMA (1,2,1) model segítségével számított 
prognózist foglalja össze. v 

t Prognózis Alsó 

90.% 

Felső 

90.% 

Standard 

hiba 

Megfigyelt 

árfolyam 

Reziduun 

162 519,93 506,44 533,43 8,15 549 29,07 

163 534,96 514,60 555,31 12,30 

164 549,97 522,82 577,11 16,41 

165 564,98 530,91 599,06 20,60 

166 580,00 538,75 621,25 24?93 

4-5. táblázat Elősrefeliés ARIM A (1,2,1) modellel 

A 4-3. és 4-5. táblázat összehasonításából kitűnik, hogy az előrejelzett 
árfolyam közel esik egmáshoz az ARIMA (0,2,1) és az ARIMA (1,2,1) modell 
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esetén, bár az utóbbi modell Idssé magasabb árfolyamot prognosztizál, a 
' standard hiba adatok és a reziduum szinte azonosak. 

4.5.4. ARIMA (0.2.1)(0,1,1)8 SZEZONÁLIS MODELL 
Végül szezonális ARIMA (0,2,1)(0,1,1)8 modellt késátettem, az 

adekvátnak bizonyult szezonalitás hossza nyolc hét (közel két hónap), ezt a 
modell elnevezésének jobb alsó indexe jelzi. Az ACF korrelogpram a 4-6. ábrán 
látható, amelyről leolvasható hogy a reáduumok véletlenszerűen alakulnak, 
ezért a modell adekvátnak mondható. A modell egy szabályos mozgóátlag 
paramétert (qi) és egy szezonális mozgóátlag paramétert (Cm) tartalmaz, melyek 
értékei a következők: qi = 0,637 a standard hiba sqi = 0,0653 és Qsi = 0,455 a 
standard hiba sQsi = 0,085. 

4-6. ábra. As ARIMA (0,2,1 )(0,1,1)8 szezonális model reziduumainak ACF 
korrelogramja 

Az kfolyamprogttózist egy szezonra előre szemlélteti a 4-6. táblázat. 

t Prognózis Alsó 

90.% 

Felső 

90.% 

Standard 

hiba 

Megfigyelt 

árfolyam 

Rezidurai 

162 521,10 505,58 536,61 9,37 549,00 27,90 

163 540,91 514,69 567,14 15,84 

164 557,99 52G?52 595,47 22,64 
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165 600,31 550,77 649,84 29,93 

166 607,47 545,03 669,91 37,73 

167 632,93 556,74 709,11 46,03 

168 668,65 577,92 759,38 54,82 

169 690,53 584,48 796,57 64,07 

4-6. táblázat Prognosztizált árfolyam ARIMA (0,2,1 )(0,1,1)§ modellel 

Az előrejelzett árfolyam magasabb, mint az előző ARIMA (1,2,1) 
modellben, ez ARIMA (1,2,0) által prognosztizált értékekhez közeliek. Látható, 
hog/ a standard hiba emelkedik a prognóastáv növekedésével. 

A négy modellel előrejelzett részvényárfolyamokat foglalja össze az 
alábbi 4-7. táblázat. 

t AMMA(0,2,1) ARJMA( 1,2,0) ARIMA(1,2,1) Szezonális modell 

árfolyam árfolyam árfolyam ARMA(0,2,1)(0,1,1)8 

prognózis ^prognózis prognózis árfolyam prognózis 

162 518,80 527,90 519,93 521,10 

'163 532,60 547,14 534,96 540,91 

164 546,39 568,33 549,97 557,99 

165 560,19 588,48 564,98 600,31 

166 573,99 609,18 580,00 607,47 

167 632,93 

168 668,65 

169 690,53 

4-7. t á b l á s a t KüSőnboiő AMIMA modellek résiYényár p rogeős i i amak 

összehasonlítása 

A négy közül páronként az ARIMA (0,2,1): az egy mozgóátlag 
paraméteres és az ARIMA (1,2,1): az eg/ aMoregressáv és egy mozgóátlag 
paramétert tartalmazó modell segítségével készített prognózis értékei illetve az 
ARIMA (1,2,0): az egy auroregresszív paraméterből álló és a nyolc hetes 
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szezonalitást tartalmazó ARIMA (0f29l)(09lsl)8 (ajobb alsó index a szezonalitás 
hossza) modellel előrejelzett árfolyamok hasonlónak tekinthetők. 

4.6. A BUX INDEX ELŐREJELZÉSE ARIMA MODELLEKKEL 

A BUX index4 prognosztizálását az előzőhöz pontban foglaltakhoz 
hasonló módon végeztem el. Mivel az ARIMA modellek célja rövid távú 
előrejelzések készítése, így az ex ante becslés időtartama 21 tőzsdenap (azaz eg/ 
hónap). A részvényárfolyam előrejelzésekor ismertetett megfontolásokkal 
összhangban különböző ARIMA modelleket készítettem: 

• egy mozgóátlag paraméterből álló: ARIMA (0,2,1); 

• egy autoregresszív paramétert tartalmazó: ARIMA (1,2,0); 

®egy autoregresszív és egy mozgóátlag paraméteres: ARIMA (1,2,1) 
modellt. 

Az elemzés első lépéseként ismét grafikusan ábrázoltam az 
autokorreláció (ACF) és a parciális autokorreláció (PACF) értékeket a 
késleltetés függvényében, ezek a 4-7. és 4-8. ábrán láthatók (a tőzsdenapokat 
dátum helyett sorszámmal jelöltem a jobb áttekinthetőség érdekében: t=l: 1991. 
január 2...t=1594: 1997. április 30). 

ACF 
BUX INDEX 1991. január 2-199?. április 30. 

4-7. ábra. A BUX index keidet! ACF korrefiogramja 

4Á BUX-index a Budapesti Értéktőzsde hivatalos részvényindexe. Leirása megtalálható: Magyar Pénzügyi 

és Tőzsdei Almanach VI. év?. II köt. Szerk.: Kerekes György. 1087. p. 



99 

4-8. ábra. A BUX index kezdeti PACF korrelogramja 

Az ábráktól leolvasható, hogy az ARIMA modellek alkalmasak a BUX 
index előrejelzésére: mivel napi adatokról van szó több adatot ábrázoltam, az 
ACF értékek közel 0-vá válásához azonban ez esetben sincs szükség az idősor 
hosszának negyedrészét meghaladó késleltetésre (Thomoponlos 1980, p. 223), 
így az idősor modellezhető. 

4.6.1. ELŐREJELZÉS ARIMA (0,2,1) MODELLEL 
Az idősor kétszer differenciált (d=2) a stacionaritás biztosítása céljából, a 

mozgóátlag paraméter qi = 0,905 A paraméter standard hibája sq: = 0,015. 
AÓF 

4-9. ábra. ARIMA (0,2,1) model reziduuinainak ACF korrelogrsmja 

A reziduumok ACF korrelogramja alapján (ki 4-9. ábra) mondhatjuk, 
hog/ a modell adekvát, a reziduumok fehér zaj jellegűek. A 4-8. táblázat az 
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ARIMA (0,2,1) modellel számított havi előrejelzést, az első és felső konfidencia 
intervallumot és a standard hiba adatokai foglalja össze. 

t BUX index 

prognózis 

Alsó 

90% 

Feiső 

90% 

Standard 

hiba. 

Megfigyelt 

BUX index 

Reziduum 

1594 5984,68 5937,08 6032,28 28,92 5985,17 0,49 

1595 6016,44 5945,85 6087,02 42,89 

1596 6048,19 5957,69 6138,70 54,99 

1597 6079,95 5970,72 6189,18 66,37 

1598 6111,71 5984,25 6239,17 77,44 

1599 6143,47 5997,96 6288,98 88,41 

1600 6175,23 6011,65 6338,80 99,39 

1601 6206,99 6025,23 6388,75 110,44 

1602 6238,74 6038,61 6438,88 121,60 

1603 6270,50 6051,76 6489,24 132,91 

1604 6302,26 6064,65 6539,87 144,37 

1605 6334,02 6077,25 6590,79 156,01 

1606 6365,78 6089,55 6642,01 167,84 

1607 6397,54 6101,54 6693,54 179,85 

1608 6429,29 6113,21 6745,38 192,06 

1609 6461,05 6124,56 6797,55 204,46 

1610 6492,81 6135,58 6850,04 217,05 

1611 6524,57 6146,28 6902,85 229,85 

1612 6556,33 6156,66 6955,99 242,84 

1613 6588,09 6166,72 7009,45 256,02 

1614 6619,84 617éf45 7063,24 269?41 

4-8. táblázat. BUX Index előrejelzés ARIMA (0,2,1) modellel 

A prognóást az 1594. nappal kezdtem, így ennél az adatnál lehetőség van 
a megfig?elt index és a prognózis összehasonlítására. Megfigyelhető, hogy az 
előrejelzés standard hibája emelkedik a prognózistáv növekedésével, a 
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konfidencia intervallum szélesedik., ezért véleményem szerint az első nyolc-tíz 
napra számított index hasznosítható. 

4.6.2. PROGNÓZIS ARIMA (1,2,0) MODELLEL 
A kővetkező az ARIMA (1,2,0) modell, a differenciálás mértéke d=2 

ebben a modellben is. A 4-10. ábrán látható, hogy a readramok 
véletlenszernek, a modell az elméleti követelményeknek eleget tesz. 

ACF 

4-10. ábra. Az ARIMA (1,2,0) modell reziduumainak ACF korrelogramja 

Az autoregresszív paraméter becsült értéke pi = -0,327 a paraméter 
standard hibája spi = 0,023. A 4-9. táblázat a modellel számított előrejelzést 
tartalmazza. 

t BUX index Alsó Felső Standard Megfigyelt Reziduum 

prognózis 90% 90% hiba BUX index 

1594 6037,98 5984,00 6091,95 32,79 5985,17 -52,81 

1595 6129,63 6024,46 6234,80 63,90 

1596 6219,12 6050,07 6388,18 102,72 

1597 6309,33 6067,77 6550,88 146,77 

1598 6399,30 6077,01 6721,58 195,82 

1599 i 6489,34 6079,02 6899,67 249,31 
1 
í 

1600 ; 6579,36 | 6074,21 7084,51 i 306,93 ! I i _ 



16011 6669,39 6063,10 
-

7275,69 368,39 

1602 6759,42 6046,03 7472,81 433,46 

1603 6849,45 6023,32 7675,57 501,96 

1604 6939,47 5995,24 7883,71 573,72 

1605 7029,50 5962,03 8096,97 648,60 

1606 7119,53 5923,88 8315,17 726,48 

1607 7209,55 5880,99 8538,11 807,24 

1608 7299,58 5833,52 8765,64 890,78 

1609 7389,61 5781,61 8997,61 977,02 

1610 7479,64 5725,40 9233,87 1065,88 

1611 7569,66 5665,01 9474,32 1157,27 

1612 7659,69 5600,55 9718,83 1251,14 

1613 7749,72 5532,14 9967,30 1347,41 

1614 7839,74 5459,85 10219,63 1446,03 

102 

4-9. táblázat. ARIMA (1,2,0) model BUX fadex prognózisa 

A reziduum abszolút értékben 0,49-ról 52,8 l-re emelkedett, a standard 
hiba is nőtt, így a konfidencia intervallum igen széles. A prognosztizált index 
nagyon magas, az autoregresszív modell jelentősen túlbecsüli az indexet, az 
előző: egy mozgóátlag paraméteres ARIMA (0,2,1) modell számottevően jobb 
előrejelzést szolgáltat 

4.6.3. A BUX INDEX AZ ARIMA (1P2J) MODELL SZERINT 
Az utolsó az egy autoregresszív és egy mozgóátlag paraméterből álló 

ARIMA (1,2,1) model, amelynek ACF korrelogramjáí a 4-11. ábra szemlélteti. 
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t BUX index Alsó Felső Standard Megfigyelt Reziduum 

progfiózis 90% 90% Mba BUX index 

1594 5993,41 5947,36 6039,45 27,98 5985,17 -8,24 

1595 6015,31 5939,98 6090,65 45,77 

1596 6031,89 5933,11 6130,66 60,02 

1597 6046,92 5928,42 6165,42 72,00 

1598 6061,52 5925,75 6197,30 82,50 

1599 6076,00 5924,65 6227,35 91,96 

1600 6090,43 5924,75 6256,11 100,67 

1601 6104,86 5925,80 6283,92 108,80 í 

1602 6119,28 5927,60 6310,97 116,47 1 
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1603! 6133,71 5930,01 6337,40 123,77 

1604 6148,13 5932,92 6363,33 130,76 

1605 6162,55 5936,27 6388,83 137,49 

1606 6176,97 5939,98 6413,96 143,99 

1607 6191,40 5944,02 6438,77 150,31 

1608 6205,82 5948,33 6463,30 156,45 

1609 6220,24 5952,89 6487,59 162,44 

1610 6234,66 5957,67 6511,65 168,30 

1611 6249,08 5962,65 6535,52 174,04 

1612 6263,51 5967,80 6559,21 179,67 

1613 6277,93 5973,12 6582,74 185,21 

1614 6292,35 5978,57 6606,13 190,65 

4-10. táblázat. ARIMA (1,2,1) modellel előrejelzett BUX index 

A prognosztizált BUX index értékei és a standard hiba adatok is közel 
esnek az első: ARIMA (0,2,1) modellből számítottakhoz. A modellek 
elfogadását vagy elvetését az elméleti követelményeken túl a predikciós erő, 
azaz; a képesség reális, megbízható prognózisok készítésére, alapvetően 
befolyásolja. Ezért annak ellenére, hogy a mozgóátlag paraméter (qj) közel az 
elméleti határéitéket vette fel, az előrejelzett értékek realitása álapján a model 
hasznosítható. A 4-11. táblázat a három modell eredményeit hasonlítja össze. 

t ARIMA (0,2,1) ARIMAÍ 1,2,0) ARIMA (1,2,1) 

1594 5984,68 6037,98 5993,41 

1595 6016,44 6129,63 6015,31 

1596 6048,19 6219,12 6031,89 

1597 6079,95 6309,33 6046,92 

1598 6111,71 6399,30 6061,52 

1599 6143,47 6489,34 6076,00 

1600 6175,23 6579,36 6090,43 

1601 6206,99 6669,39 6104,86 
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1602 
| 

6238,74 
— 

6759,42 ! 6119,28 

1603 6270,50 6849,45 6133,71 

1604 6302,26 6939,47 6148,13 

1605 6334,02 7029,50 6162,55 

1606 6365,78 7119,53 6176,97 

1607 6397,54 7209,55 6191,40 

1608 6429,29 7299,58 6205,82 

1609 6461,05 7389,61 6220,24 

1610 6492,81 7479,64 6234,66 

1611 6524,57 7569,66 6249,08 

1612 6556,33 7659,69 6263,51 

1613 6588,09 7749,72 6277,93 

1614 6619,84 7839,74 6292,35 

4-11. táblázat Az ARIMA modellek prognózisainak összehasonlítása 

Az első és a harmadik modell reális előrejelzést szolgáltat, ezzel szemben 
az egy autoregresszív paraméteres ARIMA (1,2,0) modell rendkívül erős 
növekedést mutat, túlbecsüli a BUX indexet (egy hónap alatt 7839,74 értéket 
elérni véleményem szerint irreális). Ebből következik, hog/ az egy mozgóátlag 
paraméteres: ARIMA (0,2,1) és a vegyes: ARIMA (1,2,1) modell tekinthető a 
gyakorlatban használhatónak és megállapítható, hogy a vegyes modell 
előrejelzései alacsonyabbak. Érdemes megemlíteni, hogy a SABL dekompoáció 
után végzett külső trendillesztés 6481,80 pontos BUX indexet prognosztizál az 
első hónap végére (ld. Melléklet M-2. táblázat). 

Az ötödik, záró fejezetben az exponenciális simítás modelljeivel 
végeztem előrejelzést, így mód nyílik a dolgozatban ismertetett háromféle 
módszer: a SABL dekompozíciós eljárás továbbfejlesztésére épülő 
trendillesztés, az ARIMA modellekkel, és az exponenciális simítás módszereivel 
kapott árfolyam progpózisok összehasonítására. 
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5. AZ EXPONENCIÁLIS KIEGYENLÍTÉS MÓDSZEME 

5.1. A MÓDSZER ELVI ALAPJAI 
Az exponenciális kiegyenlítés (Makriddds-Wlieel¥irright»McGee 1983 pp. 

62=125) a számtani illetve a mozgó Magolás továbbfejlesztett változata. 
Kiküszöböli a mozgó átlagolás azon hibáját.. hogy az minden adatot azonos 
súllyal vesz figyelembe. A legújabb adatok általában nagyobb szerepet játszmák 
a jövőbeli adatok alakulásában, miit a régebbiek. Ezért a legfrissebb adatoknak 
a megelőzőnél relatíve nagyobb súlyt kell adnunk. 

• Egeszemen kezelhető, nem kíván nagyobb matematikai elmélyülést, 
számítógépes feldolgozása gyors. 

Az alkalmadiatóság feltételeit is meg kel említeni, ami a következő: 

• Megfelelő hosszúságú idősor (20-90) szükséges a kiegyenlítéshez, 
melynek biztosítása nehézségekbe ütközhet. 

Az exponenciális kiegyenlítés általános alakja: 

5-1. táblázat Á szezonalitás és a trend összefüggései 



5-2. táblásai A prognosis képletei 

Forrás: Makridakis-Wheelwii^it-McGee 1983. p. 111. 

5.2. AZ ELŐREJELZÉSI FORGATÓKÖNYV 

Az átlagszámításon alapuló módszerek a prognosztizálandó változó 
értékeinek múltbeli, megfigyelésén alapulnák. Tételezzük fel, hogy n időszak 
adata áll rendelkezésre a t kiindulási időpontban és m időszakra, készítünk 
előrejelzést. A megfigyelt értékeket jelöljük X-szel, az előrejelzett értékeket 
pedig F-fel (Forecast — előrejelzés). Ebben az esetben az alábbi előrejelzési 
forgatókönyv készíthető el (ld. 5-1. ábra). 
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5.3. AZ EXPS PROGRAM GYAKORLATI ALKALMAZASA 
V 

Az Exponenciális simítás számítógépes programja (Kiss-Sípos 1993) 
Spyros Mákridakis - Steven C. Wheelwright - Victor E. McGee: Forecasting, c. 
könyvén alapul. 

Az EXPS, exponenciális simítási program kísérletet tesz arra, hogy, egy 
megfelelő iterációs eljárás segítségével lehetővé váljék a tizenkét módszer közül 
a legjobbnak a kiválasztása, amely valószínűleg egyedülálló ezen a területen. 
Az adott módszeren bellii ezután biztosítva van, a legjobb paraméter-együttes 
meghatározása. 

A program előnyei az dábbiakban foglalhatók össze: 
• Alkalmazójának nem kel ismernie a matematikai eljárásokat, csak az 

útmutató szerint kell heáBítania a paramétereket. 
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/I Az első, nem alfa paraméter értéke, (/t 5, 6, 8, 9, módszereknél a szezonalitás 

simító paramétere). Alapértelmezés: 0.1, 0,15, 0.2 
Í1A második, nem alfa paraméter értéke, (/t 5, 6, 8, 9, módszereknél a frend simító 

paramétere). Alapértelmezés: 0.1,0.15,0.2 
/m Az előrejelzett értékek száma, Alapértelmezés: 1, va^? a szezonalitás tagszáma. 
/f Az adatállomány neve, ha a változók oszlopokban vannak [ASCII file], oszlop = a 

változó sorszáma Alapértelmezés: Csak egy adatállomány vai. 
/s Az iterációkhoz használt paraméterek [1,2] beosztása 

1 : [Alapértelmezés]: 0.1, 0.15, 0.2 
2 : 19 beosztás, 0.05-től 0.95-ig 
3 :190 beosztás, 0.005-től 0.95-ig 

k A szezonalitás kereséshez használt paraméterek [4, 5, 7,12] 
Alapértelmezés: Automatikus keresés 

/t A simítás típusa: 
1 = Normál exponenciális simítás Stacionárius idősor 
2 = Szezonalitás - additív, Trend nincs 
3 — Szezonalitás - multiplikatív, Trend nincs 
4 = Szezonalitás - nincs, Trend additív (Holt módszere) 
5 = Szezonalitás - additív, Trend additív 
6 = Szezonalitás - multiplikatív, Trend additív (Winters módszere) 
7 = Szezonalitás - nincs. Trend multiplikatív 
8 = Szezonalitás - additív, Trend multiplikatív 
9 = Szezonalitás - multiplikatív, Trend multiplikatív 

10 = Adaptív módszer (ASRSES módszer) 
11= Brown egyparaméteres lineáris módszere 
12 — Brown egyparaméteres kvadratikus módszere 
Hanem adjuk meg a t értékét, (t=l,2...12) valamint akezdő értéket és az a-t akkor 

a program az optimális módszert, kezdő értéket és a-t automatikusan kiválasztja Ez 
érvényes a szezonalitás és a trend paramétereire is. 

2) WINDOWS változat: 
Ugyanezen paramétereket egérműveletekkel választhatjuk ki. Először az Input 

adatállomány nevét, illetve a különböző induló paramétereket választjuk ki, majd az 
AKTIVIZÁLÁS után az EREDMÉNYEK kapcsoló adja az eredményeket. Az Eredmények 
állományneve név az input adatállomány változtatása után mtamaítfaisan változik. 
Amennyiben egy input-sorhoz több módszer eredményét akaijuk megtartani, ágy minden 
futás után változtassuk meg az output-adatállomány nevét, mert különben az előző 
eredményünket felülírjuk. 
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Érzékenységvizsgálatok 
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Az alkalmazott módszer mind a 12 esetben azt feltételen, hogy a 
kimutatott összefüggés (trend, szezonalitás) stabil a megfigyelési és az 
előrejelzési időszakban. Ha pl. multiplikatív trendet és szezonaJitást mutat ki az 
eljárás, illetve az ilyen modell becslésére aükakmas 9. módszer adja a legjobb 
közelítést, ekkor ez azt jelenti, hogy az említett összefüggést a teljes 
megfigyelési és előrejelzési időszákra állandónak tekintjük. Tegyük fel, hogy ez 
a kapcsolat a tesztperiódus második felében megváltónk, pl. a multiplikatív 
trendkapcsolat additívra változik, akkor az előrejelzés bizonytalanná válik. 

Az előzőekben elmondották következménye az, hogy az alkalmazott 
módszerek stabilitását ellenőrizni kell. Ezt úgy végezhetjük el, hogy a 
tesztpenódus kezdetét változtatjuk, pl. az idősor hosszának háromnegyedénél 
határozzak meg, vagy az utolsó év adatait tekintjük tesztperiódusnak. 

Negyedéves adatok esetén a tesztperiódus kezdete az alábbi lehet. 6*4=24 
megfigyelés esetén a háromnegyed-időszak utáni első negyedév a 19. negyedév; 
az utolsó évtől kezdődő tesztperiődus esetén a 21. negyedév. 

Automatikus keresést kérve, az alfa, a kezdő érték, a pl és p2 
paraméterek értékét meg nem adva újra futtatjuk a feladatokat. Ha a program 
ugyanazt a módszert választja ki legjobbnak, és a kezdő paraméterek sincsenek 
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nagyon távol egymástól (az eltérés a 10-20 %-ot nem haladja meg) akkor az 
idősor stabilnak tekinthető és a módszer elemzésre és feltételezhetően 
előrejelzésre is hatékonyan alkalmazható. Ha a tesztperiódus kezdetének 
változtatásával az U-statisztika álapján, kiválasztott legjobb módszer típusa is 
változik, akkor az idősor nem stabil, az idősorban vizsgáit komponensek 
(trend, szezonalitás) tendenciája változik. Az elemzés így bizonytalan és az 
előrejelzés sem lesz megbízható. Ez esetben megfelelő előrejelzési módszer 
lehet a CENSUS II program - © Herman Sándor-Kiss Tibor (1987-1992) -
amely alkalmas a változó szezonalitás és trend követésére - havi adatok esetén. 
Ha az U-statisztika stabil, az arra utal, hogy a feltételezett - additív illetve 
multipiikatív - kapcsolat stabil a megfigyelési és előrejelzési időszakban. 

Az EXPS program nem tudja kezelni a különböző periódusú 
konjunktúra-ciklust. Pl. a 3 éves Kitchin, a 6-9 éves Juglar, vagy a 15-25 éves 
Kuznets, illetve a 45-60 éves Kondraiyev - féle hosszú ciklusokat. Ez adódik a 
módszer sajátosságaiból illetve az idősor hosszából is. A hosszú ciklusok 
modellezéséhez legalább 100 éves; a Kuznets ciklus kimutatásához minimum 50 
éves megfigyelésre van szükségünk. Még ebben az esetben is csak 2 ciklust 
tudunk kimutatni. Az ilyen vizsgálatoknál éves adatok megfigyelésére van 
szükségünk, míg rövid távú előrejelzések készítésénél szükség van a napi, heti, 
havi illetve negyedéves adatok megfigyelésére is. A konjunktúra ciklus 
kimutatására alkalmas számítógépes program: REGAL Szakértői rendszer 
Többváltozós regresszióaiiaiMsre © Kiss Tibor (1988-1992) 

5.3.2. A „Z VÁLLALAT" RÉSZVÉNYÁRFOLYAMÁNAK ELŐREJELZÉSE 
A módszer gyakorlati alkalmazásának illusztrálására az előző 

fejezetekben is szerepelt „Z VÁLLALAT®8 részvényárfolyamának 
prognosztizálását végeztem el először. Mint ismeretes, itt heti árfolyamadatokról 
van szó és a szerdai adatokat tekintettem referencia napnak. Az EXPS prograűi 
segítségével megkerestem a tizenkét simítási módszer közül a legfőbbet, melyet 
az eljárás a Theil féle U-statisztika (5.9) alapján választ lá. A következő táblázat 
a számítások eredményeit foglalja össze: 



IIS 

T alfa pl L MS MAS MAPS SDE MSE D-W U MBA 

1 0,999 0,000 0,000 0 3,3 6,2 1,8 11,0 119 1,219 1,000 3C0 

2 0,900 0,500 0,000 4 3,5 6,9 2,1 11,6 133 1,086 1,063 294 

3 Ö.9CG 0,500 0,000 4 3,5 6,9 2,1 11,6 132 1,110 1,060 294 

4 0,850 0,500 0,000 0 0,8 5,7 1,8 9,4 87 2,140 0,906 309 

5 0,800 0,500 0,400 5 op 6,1 1,9 _ 9,1 82 2,093 0,904 310 

6 0,800 0,500 0,400 4 0,9 6,0 1,9 9,8 95 1,996 0,943 306 

7 0,850 0,500 0,000 0 0,4 5,8 1,8 9,5 89 2,166 0,918 308 

8 0,800 0,500 0,400 s 0,3 6,2 1,9 9,3 85 2,102 0,918 308 

9 0,850 0,500 0,400 4 0,5 6,0 1,9 10,0 99 2,148 0,956 304 ! 

10 0,100 0,500 0,000 0 3,9 7,2 2,1 12,6 156 0,929 1,141 286 

11 0,650 0,000 0,000 0 0,8 5,8 1,8 9,4 87 2,189 0,905 310 

12 3,800 0,CÖ0 0,000 0 0,3 8,7 2,6 14,6 212 3,043 1,310 269 

5-3. táblázat. A számítások eredményei 

A legjobb változat: 

Típus (5) Szezonalitás additív - Trend additív 

A legjobb generált alfa: 0,8000 

Az első paraméter (pl) értékét 0,5000-re, a második paraméter (p2) 
értékét ö,4000~re állítottam (ezeket a paramétereket később automatikus 
kereséssel javítom), a tesztperiódus kezdete 81. A kezdő érték az X rnek 
megfelelően 216 volt. Az U-statisztika 0,904, az MBA 310. 

• Ezután már csak az t=5 módszenel dolgoztam. Automatikus keresést 
kérve meghatároztam a legjobb kezdőértéket, amire 193,0 adódott és a legjobb 
pl, p2 (szezonális és trend-) paraméter együttest, ami 0,2000 illetve 0,1000. Az 
automatikusan meghatározott szezonalitás hossza L=4 azaz négy hetes (havi) 
szezonalitást mutat az idősor. Az eredményeket a Mellékletben található M-3. 
táblázat tartalmazza. Az U-statisztika 0,970 így az MBA 303 a prognózist 
elfogadjuk. A program érzékenységvizsgálatokat is végzett, amely szerint az U-
statisztika stabil a tesztperiódus kezdetének változtatása esetén. 
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A prognózist egy hónapra (négy hét) előre számítottam ki. A 
prognosztizált értékeket kiemeltem az M-3. táblázatból, és az 5-4. táblázatban 
láthatók. 

t Ft 

163 562,3 

164 582,8 

165 603,3 

166 622,4 

5-4. táblára! A "Z VÁLLALAT" részvényárfolyamának dörejekéi© 

Az előző fejezet 4-7. táblázatát tanulmányozva láthatjuk, kog^ a 
prognózis az ARIMA(0,2,1)(0,1,1)S szezonális modellel kapott eredményhez 
esik közel, a többi ARIMA modellnél nagyobb értéket szolgáltat, u^anakkor az 
előrejelzések az ARIMA modellek felső konfidencia mtervaMumán belül 
vannak. Ezek alapján, megállapítható, hogy az e^onenciáüs simítás korrekt, 
használható propióast ad. 

5.3.3. A BUX INDEX PROGNOSZTIZÁLÁSA 

Mivel a BUX index napi adatsorával dolgozom és szezonalitás csak 
aggregált (heti, havi, negyedéves, stb.) idősorok esetén értelmezhető, a legjobb 
módszert nem automatikusan választottam ki, hanem csak a szezonalitás 
nélküli: t=4 és a t=7 módszerekkel végeztem el az előrejelzést, amely additív 
illetve multipiikatív trendet feltételez az idősorban. 

A számítások eredményei additív trendet feltételezve a következők: 

Típus (4) Szezonalitás nincs - Trend additív 

A generált legjobb alfa: 0,999 A generált kezdőérték: 717,7 és a 
trendparaméter (P): 0,110. Az U-statisztika 0,9714 az MBA 303. Az 
érzékenységvizsgálat azt mutatta, hogy az U-staiisztíka stabil: 0,97 körüli a 
tesztperiódus kezdetének váltogatásakor. Az alfa értéke közel 1, azaz a legújabb 
adatok súlya csaknem kizárólagos, az index legjobb előrejelzése az előző napi 
érték. Láthatjuk, hogy random walk hipotézis feltevéséhez hasonló eredményre 
jutottunk. 
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Multipiikatív trend feltételezése esetén az alábbi eredményeket kaptam: 
Típus (7) Szezonalitás nincs -Trend multipiikatív 

A legjobb alfa: 0,999 a legjobb generált kezdőérték: 717,7 a 
trendparaméter {'{}: 0,095. A Theil féle U-statisztika 0,9728 az MBA 303, ami 
nem változott, és az U-statisztika multipiikatív trend esetén is stabilan 0,97 
körül alakul a tesztperiódus változtatásával, amint azt. az érzékenységvizsgálat 
mutatta. Az alfa multipiikatív trend mellett is közel 1, tehát ismét az előző napi 
index adja a legjobb becslést. 

Az előrejelzést egy hónapra (21 tőzsdenap) készítettem el. Az 
eredményeket részletesen a Mellékletben közölt az M-4. táblázat tartalmazza. Az 
additív és multipiikatív prognózist foglalja össze a következő táblázat. 

< 

t 

JbxpGBesaeiálss simítás 
< 

t Additív trend Multip ikaíív trend 
< 

t 

X, Ft Hiba x t Ft Hiba 

1580 5464,8 5500?4 -35,6 5464.8 5499.0 -34.2 

1581 5500,2 5479,7 20,6 5500.2 5478.9 21.3 

1582 5442,6 5517,4 -74,8 5442.6 5516.5 -73.9 

1583 5506,5 5451?6 54?9. 5506.5 5451.8 54.7 

1584 5567,9 5521,4 46,5 5567.9 5521.0 46.9 

1585 5662,4 5587,9 74,5 5662.4 5587.0 75.4 

1586 5703,8 5690,6 13,2 5703.8 5689.1 14.7 

1587 5902,0 5733,5 168,6 5902.0 5732.1 169.9 

1588 5795,8 5950,1 -154,3 5795.8 5947.9 -152.1 

1589 5840,6 5827,2 13,4 5840.6 5827.0 13.7 

1590 5789,0 5873?4 "B4?3 5789.0 5873.2 -84.2 

1591 5804,0 5812,6 -8,5 5804.0 5813.5 -9.4 

1592 5847,7 5826,6 21,1 5847.7 5827.6 20.1 

1593 5952,9 5872?5 80,4 5952.9 5873.3 79.6 

1594 5985,2 5986,5 -1,4 _ 5985.2 5986.6 -1.5 

1595 6018,7 6019.0 
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1596 6052,2 
j 

6053.0 

1597 6085,8 6087.2 

1598 6119,3 6121.6 

| 1599 6152,9 6156.2 

1600 6186,4 6191.0 

1601 6219,9 6226.0 

1602 6253,5 6261.2 

1603 6287,0 6296.6 

1604 6320,5 6332.2 

1605 6354,1 6368.0 

1606 6387,6 6404.0 

1607 6421,2 6440.2 

1608 6454,7 6476.6 

' 1609 6488,2 6513.2 

1610 6521,8 6550.0 

1611 6555,3 6587.0 

1612 6588,8 6624.2 

1613 6622,4 6661.7 

1614 6655,9 6699.3 

1615 6689,5 
\ 

6737.2 

5-5. A BUX Index előrejelzésének utolsó néhány értéke a tesztperriódusra 
és az ex ante prognózis exponenciális simítással additív illetve multiplikatív 

trend feltételezésével 

Látható, hogy a multiplikatív trenddel kapott előrejelzés adatai Mssé 
magasabbak az additív trend feltételezésével számítottnál. A BUX index 
prognosztizált értékei az előző fejezetben az ARIMA (0,2,1) modell által 
előrejekett adatsorhoz állnak közel (ld. 4-11. táblázat). 

Az értekezés eredményei megmutatták, hogy a SABL-módszerre épülő 
tandillesztés, a Box-Jenkms modellek és az exponenciális simítás különféle 
modelljeinek alkalmazásával jó pénzügyi előrejelzéseket, árfolyam 
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prognózisokat készíthetünk. Mind a. determinisztikus mind a sztochasztikus 
modellek jól hasznosíthatók az üzleti élet számos területén. 



ÖSSZEFOGLALÁS 
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6.1. A KUTATÁSI FELADAT 

A kutatási célja a pénzügyi modellek kidolgozása, viselkedésének 
tanulmányozása és gyakorlati alkalmazása volt. Prognózisok készítése a 
pénzügyi ciklusok és az idősorok alakulásáról, tanácsadás a racionális befektető 
számára az optimális eladási/vételi időpont kiválasztásra. A befektetőknek 
hasznos információt nyújt, ha tudják, hogy jelenleg mely ciklus milyen pontján 
vannak, a ciklus milyen hosszú és mikorra várható - bizonyos vdószműségi 
szinten - a fordulópont? Az optimális döntéshozatal érdekében ismernünk kell 
az okokat, amik a ciklusokat létrehozzák, a ciklus lefutását befolyásoló 
tényezőket, törvényszerűségeket. A gazdaság szereplőinek ismerniük kell a 
várható változások irányát és mértékét, annak érdekében, hog? 
felkészülhessenek és adekvát módon reagáljanak azokra. Az értekezés ehhez 
kívánt segítséget nyújtani azzal, hogy az árfolyam előrejelzések korszeri 
matematikai-statisztikai módszereit és modelljeit mutatta be. Véleményem 
szerint az értekezés a bevezetésben kitűzött célt teljesítette. 

A témakőiiel kapcsolatban rendelkezésre áttó széleskörű angol nyelvű 
szakirodalmat a kutatás során áttekintettem és feldolgoztam. Az értekezés 
keretében természetesen nem volt lehetőség az összes modell, eljárás és 
módszer bemutatására Mint a bevezetésben is hangsúlyoztam, sok hatékony 
módszer létezik, amelyek mind nem képezhetik a dolgozat tárgyát terjedelmi és 
időkorlátok miatt. 

A kutatás interdiszciplináris jellegű, átfogja a mikroökonómia, a vállalati 
gazdaságtan, a váMati pénzügyek, matematikai statisztika, számítástechnika,, 
matematika, stb. területeit. 

A rendkívül sok elemzési, modellezési, prognosztizálási eljárás közül a 
korszerű matematikai-statisztikai módszerekkel dolgozó SABL dekompoziciós 
eljárást, az ARIMA integrált autoregresssós és mozgóátlag modellezést - az 
úgynevezett Box-Jenkins modelleket ás az EXPS, exponenciális simítási 
modelleket, azok továbbfejlesztését és 
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6.2, AZ ÉRTEKEZÉS TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEINEK 
ÖSSZEFOGLALÁSA 

Az értekezés új és újszerű, eredményeit a következőkben foglalom össze: 

1) Új eredmény, hogy a kutatás folyamán a mikroökonómiai 
környezetbe ágyazottan mutattam be a modellalkotás éi a 
prognóziskészítés elveit, módszereit és feltételeit. Prognózisokra a gazdasági 
élet számos területén szükség van, mivel a mai gyorsan változó, bonyolult, 
turbulens környezetben csak akkor tudunk helyes döntéseket hozni, ha 
ismerjük a jövő alapvető fejlődési folyamatait. A módszereket és eljárásokat 
gyakorlat-orientáltan, példákon keresztül mutatom be. Az előrejelzések 
készítése során az alapvető a követelő módszertani problémák 
adódhatnak: egyrészt a prognózis megalkotásakor a jövő még nem ismert 
Másrészt a model a valóságnak absztrahált képe, Ebből következően a 
modell a jelenre nézve is általánosításokat, egyszerűsítéseket, becsléseket 
tartalmaz, és az előrejelzésekhez használt adatok mérési Mbát rejtenek. Az 
elkészített modell csak bizonyos előfeltételek érvényessége mellett tükrözi a 
valóságot, pontosabban annak egy területét. S megkísérli előrejelezni bizonyos 
entitásoknak - például a gazdaság szereplőinek - a jövőbeli viselkedését. A 
kapott eredményeket a kiinduló feltevések keretei között kell értelmeznünk. A 
valóság kapcsolatait, összefüggéseit kell a lehető legpontosabban leképemünk, 
és nem a kiválasztott modell struktúráját kell a valóságra visszavetítenünk. 
Semmiképpen nem szabad abba a hibába esnünk, hogy a valóságot 
próbáljuk egy nekünk tetsző modellbe kényszerítem. Ei úgysem sikerül, s 
ha így járnánk el, hamis következtetéseket kapnánk. 

A modell főbb sajátosságai az alábbiakban foglalhatók össze: 

• a prognózis model tárgya még egyáltalán nem létezik, ezért a modell 
csak lehetőségeket fogalmazhat meg bizonyos valószínűség szinten; 

• a modell jövőbeni tárgyára csák indirekt módon, a jelenen keresztül 
lehet befolyást gyakorolni, ha egyáltalán mód nyílik erre; 



• a jövő modellje nem alapulhat csupán ai eddigi elméleteken és 
tapasztalatokon, figyelembe kell venni a jövőie vonatkozó szubjektív 
tényezőket is. 

A jövő megismerésének elvi akadályai nincsenek, gyakorlatilag azonban 
különbséget kell tennünk a megismerhetőség és a tényleges megismerés között: 
a megismerés lehetősége akkor is fennáll, amikor a tényleges megismerés még 
nem következett be. Egy rendszer viselkedésének előrejelezhetősége a 
következő tényezőktől függ: Az előrejelezhetőség egyenesen arányos a külső 
tényezőktől való elszigeteltség és az ellenőrzés fokával, fordítottan arányos az 
egymásra ható elemek számával, közelségével, nagyságával, a köztük lévő 
kapcsolat véletlenszerűségével és az idővel. 

A tudományos megismerés folyamatának szakaszai a következőképpen 
foglalhatók össze: 

\ 

A)A modellépítés. A modell a valóság absztrahált, egyszerűsített, 
leszűkített, a fontosabb összefüggéseket, kölcsönhatásokat tartalmazó 
leképezése, ebből következően nem szükségszerűen teljesen hű mása, 
amely mindig a valóságnak valamilyen előre meghatározott cél 
szempontjából lényeges tulajdonságait, részeit mutatja csak be. 

B)A kiválasztott model tulajdonságainak, lehetőségeinek,, 
korlátainak számbavétele. 

C) Adatgyűjtés. 

D)A model megalkotása. 
E)Á modellből származó következtetések leveietése. A kiválasztott 

model lehetőségeinek, korlátainak számbavétele. Á model 
verifikálása, tehát a model paramétereinek és előrejelzéseinek 
tesztelése, a modell szembesítése a valósággal, amely lehetővé teszi az 
A) pontban tett feltételezések igazolását vagy elvetését. 

F)AC), D) éa E) lépés eredményétől függően visszatérhetünk egy áj 
modellkonstrukcióhoz és a folyamat ismétléséhez. 

Az előrejelzések készítésénél figyelembe kell venni Descartes négy 
módszertaii szabályát (Descartes 1961, pp. 214-215): 
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a) evidencia elve; 

b) analízis elve; 

c) az egyszerűtől kell haladni a bonyolult felé; 

d) a felsorolás elve. 

A gazdasági modellek építésének elengedhetetlen, környezeti feltételei 
vannak, amelyek lényegében a szabad piacgazdaság kialakítását jelentik: 

® szabad piaci árak léte; 

® alacsony piaci belépési korlátok, illetve korlátlan piacra lépési, 
lehetőség, a különböző piaci formák: tiszta verseny illetve 
monopólium, duopólium, oligopólium, stb. jelenléte (Schiller 1986 pp. 
176-249); 

• privatizáció végrehajtása, ezzel a magántulajdon általánossá tétele; 

• stabil jogrendszer kiépítése: 

• hatékony pénzügyi rendszer létrehozása. 
A hatékony pénzügyi modellezés létjogosultságának nélkülözhetetlen 

feltételei tehát: a magántulajdon létezése, a modellezhető világos piaci 
viszonyok: tökéletes verseny illetve nem-tökéletes versenyformák 
(monopólium, duopófium, oligopóhum) jelenléte, a siflárd jogrend és 
természetesen a tőzsde létezése és működése, A modellezésben a marginális 
elemzés alkalmazhatóságának feltétele a maximalizálás motivációja az 
érdekérvényesítésben. 

Az új szemléletmód megnyilvánulása ós az új modellezési eszközök 
egyike lehet a káoszelniélet felhasználása. Instabil viszonyok között 
megnehezültek az előrejelzés készítés feltételei (Nováky 1995 pp. 3-5), ami 
azzal a következménnyel jár, hogy predikciók készítése korlátozott, ugyanakkor 
megnőtt az igény alternatívák kidolgozására A káoszelmélet segíthet a 
lehetséges jövőaltematívák kidolgozásában, a múlt és jelen tipikus jellemzőitől 
eltérő alternatívák felvázolásának időzítésében (Nováky 1993 pp. 516-517), a 
lehetséges jövők új típusainak megtalálásában és leírásában, az új jövő 
alternatívák múltban és jelenben már létező gyökereinek megtalálásához. Az 
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egyetlen és legvalószínűbb lehetséges jövő kidolgozása helyett a új feladat 
minél több alternatíva felvázolása. A káoszelmélet részletes kifejtése túlmutat a 
dolgozat keretein, mélyebb elemzése nem képezte az értekezés tárgyát, 

Nagy jelentőséget tulajdonítok a ciklusok vizsgálatának. A gazdasági 
jelenségek alapvető vonása a hullámzás, a különböző időtávú, egpaással 
összefüggő ciklusok létezése, ami számos területen kimutatható. Alapvető 
fontosságú mind a kormányzati gazdasági szákemberek, mind az üzletemberek 
számára hogy meghatározzák és előre jelezzék a gazdaság rövid, közép és 
hosszú hullámainak fordulópontjait. A kormány gazdaságpolitikájában akarja 
felhasználni az erre vonatkozó információkat, például a ciklus megfordítására, 
különösen visszaesés idején. Az üzleti vezetőknek pedig a beruházási 
döntéshozatal folyamán szükséges annak ismerete, vajon a gazdaság bővül 
vagy szűkül, a fellendülés vagy a hanyatlás szakaszában van-e az 
elkövetkező években. 

Az üzleti ciklusok működésének és a ciklikus folyamat okainak egyik 
lehetséges elmélete, melyet W. Mitchell és A. Bums, az NBER (National Bureau 
of Economic Research) volt vezetői ajánlottak, röviden a következőképpen 
foglalható össze (Granger 1980 pp. 167-168.) 

I. A növekedési periódus után az üzleti élet bizonyos részei szik 
keresztmetszetekkel találkoznak, amikor megpróbálják tovább 
bővíteni a termelést. 

II. A gazdaság bizonyos részei annak bizonyítékát mutatják, hogy vége az 
üzleti ciklus növekedési szakaszának - ennek ellenére - más részeket 
még mindig magukkal ragadhatnék a gazdaság jelentős tényezői. 

III.A bekövetkező depresszió folyamán megszűnik a temelési szak 
keresztmetszet, a költségek csökkenhetnek, a profitkilátások javulnak 
és az új fellendüléshez vezető erők fokozatosan egyre nagyobb 
fontosságot nyernek. így a gazdaság új növekedési szakaszba kezd, és 
a ciklus önmagát ismétli. 
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Ez az elmélet keretet szolgáltat a megelőző (előrejelző) gazdasági 
jelzőszámok kereséséhez éppúgy mint az egyidejű (együtthaladó) és a lemaradó 
(követő) gazdasági, indikátorok azonosításához. 

2) Újszerű a gazdasági prognózisok, ezen belül is az árfolyam 
előrejelzések általános kérdéseinek feldolgozása, különös tekintettel a 
prognózis készítéséhez szükséges rendkívül sokrétű piaci információkra. 

A prognosztizálási munkafolyamat főbb szakaszai a kővetkezők 
(Brillinger 1981, Chatfield 1980, Jarrett 1989, Sipos 1995): 

I. Előkészítési szakasz. Ennek során jelölik ki a szervezési feladatokat, 
majd meghatározzák a prognózisfeladatöt, amit az ffltalános 
helyzetfelmérés követ. 

II. Feldolgozás és elemzés szakasza. A kijelölt feladat elvégzéséhez 
szükséges adatok összegyűjtése, rendszerezése, feldolgozása ós rög-

V 
zítése történik. 

III.A prognózis elkészítése. Kiválasztják a módszereket, és ezek 
alkalmazásával előrejelzéseket készítenek, majd értékelik azokat. 
Meghatározzák a fejlődési alternatívákat és stratégiai cselekvési 
változatokat. A harmadik szakasz a prognózis szöveges értékelésével 
zárul. v 

IV.Ellenőrzés szakasza. Ellenőrzik a prognóziskészítési munka helyes-
ségét és szakszerűségét. A kapott eredményeket összevetik a 
prognózis tárgyára más módszerekkel kapott előrejelzésekkel és a 
prognózisíárggyáf összefüggő egyek területekre vonatkozó 
előrejelzésekkel. 

V.A prognózisok megbízhatóságának vizsgálata. A megbízhatóság 
valaminek a pontosságél, hibátlanságát, hitelességét jelenti. A 
prognózis megbízhatóságán az előrejelzett esemény bekövetkezésének 
valószínűségét, pontosságát, hitelességét értjük, az adott feltételek és 
tolerancia figyelembevételével. Az, hogy egy prognózis tökéletes vagy 
kevésbé az, egyértelműen mindig csak utólag bizonyosodik be, mivel 
jövőt előre soha nemi tudjuk teljesen megismerni. 
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A megfelelő prognózismodell kiválasztását a következő tényezők. 
' befolyásolják: 

• milyen pontosságú előrejelzésre van szükség, 

• milyen hosszá a prognosis időhorizontja, 

• a feladat elvégzéséhez rendelkezésre álló pénzösszeg, 

• a rendelkezésünkre álló és beszerezhető adatok, 

• milyen fokú komplexitásra tartunk igényt. 
Arra kell törekednünk, hogy - a szükséges komplexitás figyelembe 

vételével - könnyen érthető és áttekinthető modellt alkossunk. 

Az előrejelzések pontosságát nagymértékben meghatározza az, hogyan 
módosulnak a prognosztizált sémák és összefüggések, és hogyan tudják a 
szereplők befolyásolni a jövőbeli eseményeket. Döntő jelentőségű az, hogy a 
prognosztizált összefüggések változatlanul érvényben maradnak-e. 

Az előrejelzés pontosságára ható tényezők a kővetkezők (Makridakis 
1990): 

Rövid táv 

• Speciális események, tettek, akciók és azok hatása a jövőre; 
• Az ilyen események által okozott bizonytalanság kezelése; 
Közép táv 

• Recesszió vagy fellendülés; 
® A recesszió illetve a fellendülés következtében fellépő bizonytalanságra 

adott reakció; 

Hosszú táv 

©A prognosztizált sémák, modellek és összefüggések megváltozása, 
különösen a technológiai innovációk megjelenése és bevezetése; 

©Megfelelő stratégiai változatok kidolgozása, számításba véve a fenti 
összefüggések módosulását. 
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Prognózis készítéséhez rendkívül sokrétű piaci információkra van 
szükség. Az információk forrásai a kővetkezők lehetnek (Makridakis 1990, 
Sipos 1995): 

• általános jellegű információk származhatnak: a műszaki, gazdasági 
folyóiratok, közleményeiből, a vállalati beszámolókból, a hazai és 
nemzetközi és statisztikai publikációkból, stb.; 

• műszaki jelegű információkat tartalmaznak a műszaki könyvek, 
szakfolyóiratok, alkatrészkatalógusok, prospektusok, műszaki leírások 
stb., a külföldi tanulmányutak alkalmával beszerzett forrásanyagok a 
műszaki újdonságokról, fejlődési irányokról, a versenytársak 
termékeiről; 

• módszertani Információk forrásai a szakkönyvek, közlemények, a 
beszállító illetve vásárló vállalatok kiadványai, módszertani 
tanfolyamok, stb. 

• információkat gyűjthetünk az alábbi egyéb forrásokból is: a számlák, 
tőzsdei kiadványok, a szaksajtó közleményei, árje^zékek, árindexek, 
külkereskedelmi statisztikák, árajánlatok, szerződések, az elektronikus 
média révén, úgymint: a műholdas tv csatornák (CNNT, BBC) tőzsdei 
hírei, indikátorok, konjunktúraindexek stb. 

Az értékpapír árfolyamok prognosztizálásának többféle módszere ismert: 
az egyik kimondottan az értékpapír sajátosságaiból indul ki és a jövőbeli 
árakat, hozamrátákat a múltbeli adatokból származtatja. Ekkor a 
prognóziskészítés semmilyen speciális vonással nem rendelkezik az egyéb 
felhasználási területekhez képest. (Az idősoron alapuló előrejelzési technikák 
minden további nélkül alkalmazhatók). A másik irányzat kiindulópontja a 
tőkepiaci elméletek elvi bázisa. A tőkepiaci elméletek közös gyökere, hogy az 
egyes értékpapírok hozamrátájának és kockázatának alakulását a piaci portfolió 
hozamrátáira illetve kockázatára vezetik vissza. A racionális befektető a nem 
rentábilis értékpapíroktól igyekszik megszabadulni a gazdaságosnak ítélt 
értékpapírokat pedig megszerezni. A racionális befektetőt kockázatkerülőnek 
tekintjük, ennek alapja a pénz csökkenő határhaszna, azaz az addicionális 
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pénzadagok hasznossága egyre kisebb. Ebből következik, hogy a befektető a 
kockázat növekedésének kompenzálására egyre nagyobb többlethozamot 
követel meg, vagyis emelkedik a kockázati prémium. 

A befektető preferenciáit rendszerint ismernünk kell mielőtt választani 
tudnánk a portfoliók közül. A portfolió elmélet ezért több ésszerű feltételezést 
tesz a kockázat és a hozam közötti preferenciákkal kapcsolatban: 

A)Feltételezik, hogy a befektetők előnyben részesítik a nagyobb 
hozamot, egyéb feltételek azonossága mellett. 

B)Preferálják az alacsonyabb kockázatot a magasabbal szemben - azaz 
a befektetők kockázatkerülők. 

C)E két feltételezés összekapcsolásával levezethető két viselkedési 
szabály: 

D)Először: a kisebb kockázatú (szórású) portfoliót fogják választani 
bármely két azonos hozamot nyújtó értékpapír-állomány közül. 

E) Másodszor: két azonos kockázatú portfolió közül a választás arra 
esik, amelyiknek magasabb a hozamrátája. 

Az értékpapírok árfolyamát figyelemmel kísérő potenciális befektetők 
három kérdésre remélnek választ: a megfelelő értékpapír kiválasztása, az 
optimális portfolio összeállítása és az optimális eladási/vételi Időpont 
megalapítása. 

Az optimális eladási/vételi időpont meghatározása két tényezőt feltételez: 

• az árfolyamok alakulásának folyamatos figyelemmel kisérése és 
• az előrejelzések módszertani apparátusának következetes 

alkalmazása. 
Ezek nélkül nem képzelhető el racionális döntés. Optimális a 

megválasztott időpont, ha a döntéshozó céljainak az adott körülmények között 
leginkább megfelel. A döntés akkor optimális, ha a következő hármas 
követelménynek eleget tesz: befektető a lehető legrövidebb idő alatt, a lehető 
legnagyobb hozamot, a lehető legkisebb kockázat mellett éqe el. Az értekezés 
pénzügyi prognózisok készítése révén, árfolyam előrejelzések korszerű 
matematikai-statisztikai módszereit és modelljeinek kidolgozásával és 
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alkalmazásával ehhez kívánt a gyakorlatban is viszonylag könnyen 
' hasznosítható módszertani segítséget nyújtani. 

3) ÚJ elméleti és gyakorlati eredmény a SABL dekompoiídós. 
módszer továbbfejlesztése és alkalmazása - eredeti célján túlmenően -
pénzügyi előrejelzések készítésére. A prognóziskészítési munkafolyamat 
fontos szakasza az adatelőkészítés. A SABL (Seasonal Adjustment / Bell 
Laboratories) eljárást a Bell Laboratórium munkatárai 1979-ben publikálták 
(Cleveland-Dumi-Terpenning 1979). A SABL eljárás a szezonális idősorok 
illesztését, simítását végzi el, és alkalmas hosszabb hullámzás: az úgynevezett 
ciklusok jelenlétének kimutatására is. Additív komponensekre bontja az eredeti 
va§y a transzformált adatokat: trend, szezonális és irreguláris (fehér zaj) 
összetevőket különböztet meg, rezisztens (ellenállóképes) lineáris vagy 
nemlineáris simítási módszerek alkalmazásával. A rezisztens fogalma ebben az 
összefüggésben azt a tulajdonságot jelenti hog/ a módszer nem érzékeny 
néhány adat kiugróm nagy eltérése (az úgynevezett outlierek) áM okozott erős 
zavaróhatásra, torzításra. Elkülönítésük mind elemzési, mind előrejelzési illetve 
modeMkotásí szempontból fontos feladat. Feltárásukat a grafikus ábrázolás is 
segíti. (Ld.: Kerékgyártó Györgyné-Mundruczó György 1995. p. 131.) 

Az eltérések értékelését, azok okainak elemzését körültekintően kel 
elvégezni. A grafikus ábrákról leolvasható, hogy vannak-e olyan időszakok, 
amelyek során alul- illetve felülbecsültük az eredményváltozót. Egyszeri nagy 
eltérés utalhat egyedi hatás érvényesülésére az adott periódusban. Ha a 
feltételezett összefüggés (egyenlet) a változás irányát sokszor (több peridusban 
is) tévesen mutatja, az a fejlődési tendencia megváltozását jelzi, ez fordulópont 
bekövetkezésére enged következtetni. Ilyen esetben szükséges a trendfuggvény 
típusának módosítása, azaz keresnünk kell eg^ olyan összefüggést, 
trendegyenletet, amely pontosabban hja le az idősor viselkedését a vizsgált 
időhorizonton (Körösi-Mátyás-Székely 1990 pp. 102-104). 

A szezonális illesztés célja általában a múltbeli és a jelenbeli adatok 
szezonális hullámzásának meghatározása előrejelzési célból Fontos, például 
árpolitikai- és beruházáspolitikai célból, hogy az üzleti vállalat tisztában 



legyen azzal, változik-e az üzleti aktivitái adott időszakban. S a hullámzás 
' kisebb, nagyobb, illetve szezonális jellegű-e. Rendkívül hasznos információt 
kaphatónk arról, hogy a recesszió elérte-e már a mélypontját, vagy létezik-e 
bármilyen séma az üzleti ciklus időtartamában, amplitúdójában, az 
emelkedés Helve esés meredekségében. 

A szezonalitás meghatározásának célja az ilyen fluktuáció eltávolítása az 
idősorból, az alapul szolgáló trendhatás azonosítása érdekében. Számos 
módszer áll rendelkezésre a szezonális komponens azonosítására, a legtöbb 
azonban érzékeny a fent említett extrém értékek torzító hatására. A szezonális 
illesztés egyik célja olyan szezonális tényező elérése, amely stabil., azaz nem 
változik az időszakok folyamán. 

• A SABL (Seasonal Adjustment-Be! Laboratories) néven ismert eljárás 
(Levenbach-Cleary 1981. pp. 248-274.) lényegét tekintve simítási 
módszereket alkalmaz, amihez mozgómediánokat, rezisztens 
mediánokat és átlagokat, és úgynevezett duplanégyzet becsléseket 
használ. 

®A módszer alkalmas az úgynevezett naptár hatás kimutatására. 
Cleveland-Devlhi (1980. pp. 489-496.) a spektrálanalízis eszközével 
elemezte a naptár hatást: a hónapok hosszának, a hét adott napjának és 
az ünnepnapok hatásának jelenlétét, az idősorok komponensekre 
bontására a SABL módszert használta. 

@ A SABL módszer bármely idősorra alkmazható. A módszer 
alkalmazásához legalább három periódus (ciklus) megfigyelt adataira 
van szükség, napi, heti, havi, negyedéves, féléves, illetve hosszabb 
ciklusok esetén éves bontásban. Ha a trend hosszabb távú: több éves, 
évtizedes, a módszer a periodicitás, a ciklusok kimutatására is 
használható. 

Az idősorok SABL dekompozícióján a következő felbontást értjük: 

ahol: T képviseli a hosszá távú trendet, S jelöli a szezonális komponenst 
(értelemszemen a konjunkturális komponenst is, tehát a periodikus 
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hullámzást), és I ez irreguláris rész, azaz a fehér zaj. Általában Y alatt az eredeti 
idősor adatait értjük, vagy annak transzformált (pl. In-transzformáció) alakját. 
A SABL módszer egy iteratív eljárás. Minden iterációs lépésben újra számítjuk, 
finomítjuk a T, S, I értékeket. A lépések során kialakult adatsorok 
kölcsönhatásban vannak egymással. 

Az eljárás célja az idősor olyan komponensekre bontása, melyek 
rendelkeznek a következő tulajdonságokkal: 

• T tükrözi az eredeti idősor alacsony frekvenciájú (azez hosszú távú) 
ciklusait, azaz annak trendjellegű komponensét. 

• S képviseli a viszonylag stabilai ismétlődő szezonális tendenciát. 

• I reprezentálja a maradékot, azaz mindent, ami nem trendjellegű és nem 
szezonális jellegű az adatsorban. 

A módszer a következő tulajdonságokkal rendelkezik: 
• A T, S és I komponensek közötti adatáthatás minimális. 

• Extrém vagy szokatlan adatok nem befolyásolják a T és S értékek 
meghatározását illetve becslését. Az üyen szokatlan adatok hatása csak 
az I komponensben tükröződik. 

®T és S becslése amennyire lehetséges érzékenyen reagál az idősor 
szerkezetének változására. 
A módszer használatának feltételei: 

®A módszer csak akkor használható, ha legalább 3 periódus adatai 
ismertek. 

•Sok helyen a zérussal való osztás elkerülése érdekében és a 
transzformációs szabály alkalmazhatósága miatt ki kell kötni, hogy az 
eredeti adatok csak pozitívak lehetnek. 

A SABL eljárás első lépése, hogy az eredeti adatsort transzformációnak 
vetjük alá. A transzformáció célja, hogy: 

• minimalizálja a szezonalitás amplitúdójának a trendkomponens 
szintjétől való függését, 

© gyakran egyszerűbbé tegye a szezonális illesztést, 
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® lényegében az idősort komponenseit additíwa alakítsuk. 

A SABL módszer tehát elsődlegesen az adatállomány transzformációját 
végzi el, közvetlen előrejelzésre nem alkalmas. A helyesen transzformált adatok 
additív kapcsolatú trend és periódus (szezon vagy konjunktúra) 
komponenseket tartalmaznak, az irreguláris részt viszont nem. A SABL 
módszerrel transzformált sor felhasználható a különböző idösorkittatási 
módszerekkel (pl. trend-extrapoláció, exponenciális simítás, ARIMA stb.) 
történő becslésekhez. 

4)Új eredmény az ARIMA (Autoregressive Integrated Moving 
Average, másnéven Box-Jenkins) modellek részvényárfolyam és 
tőzsdeindex előrejelzésére történő felhasználása. A modell, feltevése: a 
gazdasági folyamatok, amelyeket az idősorok reprezentálnak, olyan 
sztochasztikus folyamatok, amelyek viszonylag egyszerű lineáris modellekkel 
leírhatók. 'Az eddigi tapasztalatok szerint a gazdasági idősorok nagy részire ez a 
feltevés teljesül. A modellezési technika kidolgozásának alapvető célja 
megbízható rövidtávú előrejelzések készítése volt. Az ilyen típusú modell 
készítésnek nagy az adatigénye: n s 80 -100, azaz viszonylag hosszú idősornak 

kell rendelkezésre állni. Az ARIMA módszer rendkívül hatékony és rugalmas, 
alkalmazása tapasztalatokat és körültekintést igényel. 

Két folyamat kapcsolódik össze: az AR autoregresszív és az MA 
mozgóáttag folyamat. Az AR modell szavakban azt jelenti, hogy a jelenlegi 
megfigyelés értéke az előző megfigyelések lineáris kombhiációjától és a véletlen 
tényezőtől (st) függ. Az MA modell azt. fejezi ki, hogy az idősor elemeit az 
autoregresszív folyamattól függetlenül befolyásolja a múltbeli véletlen tényezők 
lineáris kombinációja és a mostani véletlen hiba. 

Az ARIMA modellek általánosan elfogadott jelölési módja a következő: 
ARIMA (p, d, q) ahol p az autoregresszivitás rendje (az autoregresszív 
paraméterek száma), d a differenciálás foka és q a mozgóátiag folyamat rendje 
(a mozgóátlag paraméterek száma). így például az ARIMA (0,2,1) azt mutatja, 
hogy a modell autoregresszív paramétert nem tartalmaz, kát mozgóátlag 
paramétert alkalmaz, melyeket egyszer differenciált adatsorból határoztak meg. 



A modell azonosítás a stacioner (vagy ezzá tett) idősor ACF és PACF 
(autokorrelációs- és parciális autokorrelációs függvény) értékei alapján történik 
(Box-Jenkins 1976, Thomopoulos 1980) 

Az ACT: k = 1, 2, ... .K késleltetés függvényében a p^ autokorrelációs 

együtthatókat tartalmazza. 
A PACF: k = 1, 2, ... ,K késleltetés függvényében a § kk parciáhs 

autokorrelációs együtthatókat tartalmazza. 
Az ARIMA modellekkel jól leírható stacioner idősorok ACF és PACF 

értékei gyorsan 0-vá válnak, azaz pl. p:\yo, |p2|)0, |p3|=0, |p4| = 0,... tehát 

rövid távú autokor relációt tartalmaznak. Az ACF és PACF grafikus ábrája a 
korrelogram. A szükséges differenciálás mértékét az adatsor és a korrelogram 
tanulmányozása segít meghatározni. 

Az ARIMA modell p illetve q paramétereinek száma ritkán több kettőnél, 
gyakran célszerű alternatív modellek megalkotása ugyanarra az idősorra. Meg 
kell határozni az autoregresszív (p) és a mozgóátlag (q) paraméterek számát, és 
ennek során törekedni kell a hatékony és tömör felírásra A tömör ebben az 
értelemben azt jelenti, hog/ a lehető legkevesebb számú paraméter 
felhasználásával, a lehető legnagyobb szabadságfok biztosítása mellett 
választjuk ki a modellt, amely illeszkedik az adatsorra. Az ACF és PACF ábrák 
értékelésénél, a modelltípusok közötti választáskor a következő gyakorlati 
tanácsokat érdemes figyelembe venni (Box-Jenkins 1976): 

A)Egy autoregresszív (p) paraméteres az adekvát model, ha az ACF 
ejqronenciálisan vagy csillapodó szmuszhullám szerint csökken, a 
PACF kiemelkedik (szigmfikánsan különbözik 0-tól) az első 
késleltetésnél ós nem korrelál a többivel. 

B)Két autoregresszív (p) paraméterre utal, ha az ACF csillapodó 
szmusáiullám szerint vagy exponenciálisan csökken, a PACF 
kiemelkedik az első és a második késleltetésnél és nem koirelál a 
többivel. 



C)Egy moigóátlag (q) paraméteres model, afcotása célszerű, ha az 
ACF kiemelkedik az első késleltetésnél és nem korrelál a többivel, a 
PACF exponenciálisan vagy csillapodó szinuszhullám szerint csőkken. 

D)Két moigóátlag (q) paraméteres a megfelelő model, ka az ACF 
kiemelkedik az első és a második késleltetésnél, nem korrelál a 
többivel és a PACF lefutása csillapodó' szmuszhutlám jellegű vagy 
exponenciálisan csökken. 

E)Egy autoregresszív (p) paraméterből és egy moigóátlag 
paraméterből álló model alkalmazása célszerű, ha az ACF 
exponenciálisan vagy csillapodó szinuszhullam szerint csökken az első 
késleltetéstől kezdve, és a PACF is exponenciálisan vagy csillapodó 
szinuszhullám szerint csökken az első késleltetéstől kezdődően. 

A hiányzó y . és e0 kezdőértékek számítására a kővetkező lehetőségek 
vannak: 

• Feltételes LKN (conditionalleast squares CLS): y0=O és ec=0 ; vag/ 
e2 -tői kezdve a számításokat. 

• Feltétel nélküli LKN (unconditional least squares ULS): a kezdőértékek 
becsléssel. 

• Backcasting „hátrajelzés" módszer. 

Általánosan a reziduumok számításához szükséges hiányzó kezdőérték: p 
darab y (vagy Ay), öletve q darab e érték. 

A paraméterek induló értékének meghatározása: a mintából becsült 
ACF, azaz rk értékek alapján történik. 

A model ellenőrzése során a következő feltételeknek kell teljesülniük: 

Stacionaritási feltétel: stabilitás, statisztikai egyensúly (Box-Jenkins 1976, 
Tiiomopoufos 1980, Levenbach-Cleary 1981) 

A stacioner folyamatok véletlen ingadozásokból véges számú paraméter 
felhasználásával közelíthetők. 
Az MA modellek mindig stacionerek. 
Az AR modelleknek stacionaritási feltétele van. 
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Invertibifitási feltételi az autoregresszív hatás időben csillapodó. 
Az invertibilitás azt jelenti, h o ^ az MA folyamat invertálható (átírható) 
végtelen rendű autoregresszív egyenletté. Az invertibilis folyamatok 

. jelenbeh értéke, a folyamat múltbeni értékeiből véges számú paraméter 
felhasználásával származtatható. 
Az AR modellek mindig invertibilisek, 
Az MA modelleknek invertibifitási feltétele van. 

Vegyes ARMA modell stacionárius, ha az AR tagja stacionárius, és invertibilis, 
ha 3Z MA tagja imvertibils. 

Szezonális ARIMA modellek esetén kettős függőségi rendszer 
érvényesül: 

• ARIMA (p,d,q) 
• ARIMA (P,D,Q)S ahol például s=4 vagy 12 a szezonális hatást írja le; 

áltálában, a szezonális P, D és Q paraméter is 0, 1 vagy 2 értéket vesz 
fel. 

Ha mindkét ftggőségi rendszer érvényesül, a fenti két modellt egymásra 
építjük, ekkor multiplikatív szezonális ARIMA (p,d,q) (P,D,Q)S modellhez 
jutunk. 

Gyakorlati árfolyam előrejelzést és BUX index prognosztizálást végeztem 
különböző ARIMA modellekkel. 

5) Újszerű a pénzügyi prognózisok készítése az exponenciális simítás 
különböző modelljeinek segítségével. Az exponenciális kiegyenlítés 
(Makridakis-Wheelwright-McGee 1983 pp. 62-125) a számtani illetve a mozgó 
átlagolás továbbfejlesztett változata. Kiküszöböli a mozgó átlagolás azon 
hibáját, hogy az minden adatot azonos súlyai vesz figyelembe. A legújabb 
adatok általában nagyobb szerepet játszanak a jövőbeli adatok alakulásában, 
mint a régebbi adatok. Ezért a legfrissebb adatoknak a megelőzőnél relatíve 
nagyobb súlyt kell adnunk. 

©Egyszerűen kezelhető, nem kíván nagyobb matematikai elmélyülést, 
számítógépes feldolgozása gyors. 

Az alkalmazhatóság feltételeit is meg kell említeni, ami a következő: 
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• Megfelelő hosszúságú idősor (20=90) szükséges a kiegyenlítéshez, 
melynek biztosítása nehézségekbe ütközhet. 

Az ExpS, exponenciális simítási program kísérletet tesz arra, hogy, egy 
megfelelő iterációs eljárás segítségével lehetővé váljék a tizenkét módszer közül 
a legjobbnak a kiválasztása, amely valószínűleg egyedülálló ezen a területen. 
Az adott módszeren belül ezután biztosítva van. a legjobb paraméter-együttes 
meghatározása. 

A program előnyei az alábbiakban foglalható össze: 
• Alkalmazójának nem kell ismernie a matematikai eljárásokat, csak m 

útmutató szerint kei beállítania a paraméterekei 

• Automatikusan kiválasztja a legjobb eljárást, illetve a legjobb 
paramétereket. 

• Elkészíti az előrejelzést a legjobb változatra és az összes módszerről 
összefoglaló eredményt is ad. 

• Érzékenységvizsgálatokat is végez. 
• WINDOWS alatt fiit, így kezelése egyszerű. Nagytömegű adatállomány 

gyors feldolgozása lehetséges, és az első számítás után csak karban kell 
tartani az adatállomány és újra elvégezni a becslést. 

• Kezelését példával ellátott, részletes kézikönyv segíti, 
• Magyar és angol nyelven is hozzáférhető. 
• Az a reakcióparaméter megválasztása kulcskérdés. Ha nag; a értéket 

választunk, pl. a = 0,5 esetén az utolsó időszak adatai viszonylag nag; 
súlyt kapnak: az utolsó időszak súlya 0,5, az előtte lévőé 0,5(1-0,5), míg 
ha ot-t kicsire állítjuk be (pl. a = 0,1), ez idősor múltbeli elemei 
nagyobb szerepet kapnak. 

A 12 simítási modell a következő: 
1 = Normál exponenciális simítás Stacionárius idősor 
2 = Szezonalitás - additív, Trend nincs 
3 = Szezonalitás - multipiikatív, Trend nincs 
4 = Szezonalitás - nincs, Trend additív (Holt módszere) 
5 = Szezonalitás - additív, Trend additív 
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6 = Szezonalitás - multipiikatív, Trend additív (Winters módszer?) 
7 = Szezonalitás - nincs. Trend multipiikatív 
8 - Szezonalitás - additív, Trend multipiikatív 
9 = Szezonalitás - multipiikatív, Trend multipiikatív 

10 = Adaptív módszer (AKRSES módszer) 
11= Brown egyparaméteres lineáris módszere 
12 = Brown egyparaméteres kvadratikus módszere 

Az alkalmazott módszer mind a 12 esetben azt feltételezi, hogy a 
kimutatott összefüggés (trend, szezonalitás) stabil a megfigyelesi es az 
előrejelzési időszakban. Ha pl. multipiikatív trendet és szezonalitást mutat ki az 
eljárás, illetve az ilyen modell becslésére alkalmas 9. módszer adja a legjobb 
közelítést, akkor ez azt jelenti, hogy az említett összefüggést a teljes 
megfigyelési és előrejelzési időszakja állandónak tekintjük. Tegyük fel, hogy ez 
a kapcsolat a tesztperiódus második felében megváltozik, pl. a multipiikatív 
trendkapcsolat additívra változik, akkor az előrejelzés bizonytalanná válik. 

Az előzőekben elmondották következménye az, hogy az alkalmazott 
módszerek stabilitását ellenőrizni kell. Ezt úgy végezhetjük el, hogy a 
tesztperiódus kezdetét változtatjuk, pl. az idősor hosszának háromnegyedénél 
határozzuk meg, vagy az utolsó év adatát tekintjük tesztperiódusnak. 

Automatikus keresést kérve, az alfa, a kezdő érték, a pl és p2 
paraméterek értékét meg nem adva újra futtatjuk a feladatokat. Ha a program 
ugyanazt a módszert választja ki legjobbnak, és a keidő paraméterek 
sincsenek nagyon távol egymástól (az eltérés a 10-20 %-ot nem haladja meg) 
akkor az idősor stabilnak tekinthető és a módszer elemzésre és 
feltételezhetően előrejelzésre is hatékonyan alkalmazható. Ha a 
tesztperiódus kezdetének változtatásával az U-statisztika alapján kiválasztott 
legjobb módszer típusa is változik, akkor az idősor nem stabil, az idősorban 
vizsgált komponensek (trend, szezonalitás) tendenciája változik. 

Az exponenciális simítás modelljeivel részvényárfolyam előrejelzést és 
tőzsdeindex prognosztizálást végeztem, amely a program és a modellek 
gyakorlati hasznosíthatóságát bizonyítja. 
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63, A KUTATÁS EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA 

Az értekezés eredményei megmutatták, hogy a SABL-módszerre épülő 
trendillesztés, a Box-Jenkins modellek és az exponenciális simítás különféle 
modelljeinek alkalmazásával jó pénzügyi előrejelzéseket, árfolyam 
prognózisokat késathetünk. Mind a determinisztikus mind a sztochasztikus 
modellek jól hasznosíthatók az üzleti élet számos területén. Az értekezésből 
levont következtetések az üzleti életben széles körben alkalmazhatók. Ezen 
túlmenően a tudományos kutatásban a pénzügyi prognosztika témakörében a 
hasznosítás eddigi eredményei az alábbiakban foglalhatók össze. Közel tíz éve 
részt veszek a következő, a JPTE Közgazdaságtudományi Karán folyó OTKA 
programokban: 

Dr. Sipos Béla egyetemi tanár témavezetésével a Kondratyev ciklusok 
kutatásában és a pénzügyi előrejelzések témakörében a T4671, T6694, T14722 
és a T023058 számú OTKA programban. 

Dr. Bélyáez Iván egyetemi tanár témavezetésével a vállalati finanszírozás 
(corporate finance) témakörében folyó OTKA kutatásokban. 

v A pénzügyi prognózisok témaköréből számos tanulmányom jelent meg, 
illetve van megjelenés alatt: 

Kiss Tibor-Sipos Béla-Szentmiklósi Miklós (1995): Az üzleti ciklus 
modellezése és prognosztizálása az EXPS-programmal. Statisztikai Szemle, 
73. évf. 8-9. sz. pp. 681-698. 

Szentmiklósi Miklós (1996): Pénzáram prognózis készítéséhez szükséges 
információk. Számvitel és Könyvvizsgálat, 38. évf. 12. sz. pp. 535-539. 

Kis Tibor-Kruzslich Ferenc-Sipos Béla-Szentmiklósi Miklós (1997): A SABL-
eljárás felhasználása elemzésre és prognosztizálásra. Statisztikai Szemle, 75. 
évf. 10. sz. pp. 844=803. 

Szentmiklósi Miklós: Az Egyesült Államok és Németország pénzügyi 
rendszerének bemutatása. Bankszemle (megjelenés alatt). 

Szentmiklósi Miklós: Aszimmetrikus információk hatása a hitelezés feltételeire 
és a tőkestruktúrára. Ipargazdasági Szemle (megjelenés alatt). 
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