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BBevezetés

a likviditási kockázatok sokfélesége, illetve az 
eszközárazásban betöltött szerepük már régóta 
kiemelt kutatási területnek számít. a likvidi-
tás pénzpiacokra gyakorolt hatásával Lesmond 
et al. (2005) korábbi kutatása foglalkozott. 
az amerikai tőzsde vizsgálatának eredményeit 
nem lehet a feltörekvő piacokra is alkalmaz-
ni, hiszen a két piac több szempontból is eltér 
egymástól. az egyik ilyen szempont többek 
között a likviditás. a fejlett tőzsdékkel össze-
vetve a feltörekvő tőzsdék többsége kicsi és 
nem likvid.

Egy korábbi tanulmányában a JP morgan 
megjegyezte, hogy „a feltörekvő gazdaságok 
5,8%-os potenciális növekedési rátája mellett el-
törpül a fejlett gazdaságok 1,6%-os növekedési 
potenciálja”. Ez megmagyarázza, hogy a javuló 
hozamokat és kockázatmegosztást kereső be-
fektetők miért tekintik ezeket a piacokat von-
zónak.

az újabb kutatások (Gromb és Vayanos, 
2002, morris és Shin, 2004; Brunnermeier és 
Pedersen, 2009; menkveld és Wang, 2011) fo-
kozott jelentőséget tulajdonítanak a likviditás 
problémájának különösen az olyan nehezebb 
időszakokban, mint amilyen a másodlagos jel-
zálogpiaci válság is volt.

Ezt a problémakört számos gazdasági és 
pénzügyi tényező is felnagyítja. a hitel- és lik-
viditási kockázatot a piaci likviditást egyik dön-
tően befolyásoló tényezőjeként tartjuk számon.

a likviditás általában az eszközárazás egyik 
legfontosabb tényezőjének számít. Amihud és 
Mendelson (1986); Brennan és Subrahmanyam 
(1996); Datar et al. (1998); Chordia et al. 
(2001b) bemutatják, hogy a nem likvid esz-
közök, valamint a nagyon magas tranzakciós 
költséggel járó eszközök a várt pénzforgalom-
hoz képest viszonylag alacsony árakon kerül-
nek továbbadásra.

a likviditási kockázati prémium jelen-
tőségét kimutatták a vállalati kötvénypia-
con (Chen, lesmond és Wei, 2007), a hi-
telmulasztási csereügyletek (Credit Default 
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Swap, CDS) által érintett vállalati piacokon 
(longstaff, mithal és neis, 2005), az euró-
ban jegyzett fejlett hitelpiacokon (De Jong 
és Driessen, 2005), valamint az államadósság 
értékelésével kapcsolatban is (Duffie, Pedersen 
és Singleton, 2004).

az utóbbi években a feltörekvő piaci eszkö-
zök egyre vonzóbbá váltak, mivel a befektetők 
portfólióik diverzifikálására törekedtek. az 
ezen piacok iránti növekvő érdeklődés ellené-
re a moody’s analytics közelmúltban elvégzett 
egyik felmérése arra a következtetésre jutott, 
hogy a feltörekvő piaci szereplők 75%-a az in-
formáció hiányában, míg 46%-a az információ 
szórványos természetében látja a hitelkocká-
zatok értékelésének legnagyobb nehézségét. 
a pénzügyi piacokon mutatkozó likviditási 
problémákat nem nagyon vizsgálták az elmúlt 
években, még a másodlagos jelzálogpiaci válság 
alatt sem. Ennek hiánya késztetett minket arra, 
hogy tanulmányunkat a feltörekvő kötvény- 
piacok likviditásának problémakörére összpon-
tosítsuk. Következésképpen a jelen tanulmány 
elsősorban azt vizsgálja empirikus eszközökkel, 
hogy a likviditási és hitelkockázatok milyen 
mértékben súlyosbították a likviditási problé-
mákat 10 feltörekvő kötvénypiacon: argentína, 
ausztrália, Hongkong, magyarország, Görög-
ország, mexikó, Peru, lengyelország, Spanyol-
ország és törökország kötvénypiacain.

a tanulmány az alábbiak szerint tagolódik: 
2. rész: a szakirodalom áttekintése 3. rész: ada-
tok és a módszertani megközelítés bemutatása 
4. rész: empirikus eredmények áttekintése 5. 
rész: a tanulmány összefoglalása

A szAkiroDAlom áTTEkinTésE

az elmúlt évek során több tanulmány is meg-
kísérelte feltérképezni a hitelkockázati mo-
dellezés két fő megközelítése, nevezetesen a 
strukturális és redukált modellek közti elté-
rést. a szabvány strukturális modellek hiá-

nyos információtartalmú változatai alapján 
olyan redukált modelleket lehet generálni, 
amelyekben a bedőlt hitelek növekedésének 
intenzitását nem kívülről, hanem a model-
len belül határozzák meg, és amely a vállalat 
tulajdonságainak, valamint a befektetők tájé-
kozottsági szintjének a függvénye. a Duffie 
(1994, 1998), Jarrow és Turnbull (1995), va-
lamint Duffie és Singleton (1997, 1999) által 
tanulmányozott redukált modellek mind a 
külön meghatározott nemteljesítési kockázat-
ra, mind pedig a veszteségekre vonatkozóan 
tartalmaznak becsléseket. a redukált modell 
egyéb formáira vonatkozóan is számos tanul-
mány készült, például Duffie és Lando (1997), 
Jarrow, lando és turnbull (1997), Jarrow és 
Yu (2001), lando (1998), Madan és Unal 
(1998), valamint Schonbucher (1998).

Valójában a hitelminősítések a hiteltípusok 
szokványos minőségi tulajdonságai. a szerzők 
többsége [lásd például Jarrow et al. (1997) 
vagy lando (1998)] a markov-féle migráci-
ós modellre helyezte a hangsúlyt a hitelekkel 
kapcsolatban.

a nemfizetés kockázatának értékelésével 
foglalkozó empirikus szakirodalom gyorsan 
fejlődő kutatási terület. a strukturális és re-
dukált modelleket számos piacon is tesztelték, 
töbek között a vállalati kötvénypiacokon és 
a CDS-piacokon is. a strukturális modellek 
eddigi empirikus eredményei felettébb gyen-
gék. míg a korábbi kutatások megállapították, 
hogy a modellek következetesen alábecsülik 
az felárakat (Jones, mason, and Rosenfeld, 
1984; Ogden, 1987; lyden és Saraniti, 2000), 
a későbbi empirikus megközelítésekben a je-
lentős árazási hibák mellett alá- és túlbecslé-
sek egyaránt megtalálhatók (Eom, Helwege 
és Huang, 2004). a redukált modellekkel 
végzett tesztek sikeresebbnek tűnnek (Duffie, 
1999; Driessen, 2005; and Bakshi, madan, 
and Zhang, 2006). Valóban, számos olyan 
származtatott hiteltermékkel foglalkozó em-
pirikus kutatás létezik, amely a redukált mo-
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dellekre helyezi a hangsúlyt; ilyen például 
Houweling és Vorst, 2005; Longstaff, Mithal 
és Neis (2007), Chen, Cheng, Fabozzi és Liu, 
2008). Emellett ezek a modelleket nem tartják 
alkalmasnak arra, hogy megfelelően csoporto-
sítsák a piaci adatokat. Így a redukált modell 
tűnik ideálisnak a hitelkamatfelár modelle-
zéséhez, illetve a származtatott termékárazás-
hoz, és felvetődik a kérdés, nem lenne-e vajon 
célravezetőbb teljesen felváltani a strukturális 
megközelítést a redukált modellel.

Bíztató, hogy egyes közelmúltban végzett 
empirikus kutatások már kedvezőbb eredmé-
nyekkel szolgáltak a strukturális modellekkel 
kapcsolatban. Leland (2004) bemutatja, hogy 
a valóságos frekvenciák modelljei sokkal éssze-
rűbbek. Ezzel szemben Schaefer és Strebulaev 
(2008) még az egyszerű strukturális modell-
ben (merton, 1974) is viszonylag pontosan 
meg tudták becsülni a kötvényhozamok saját 
tőkével szembeni érzékenységét. a vállalati 
kötvények hitelkockázat-árazásával kapcsola-
tos legfrissebb szakirodalom, például Driessen 
(2005), Amato és Remolona (2005) és Berndt 
et al. (2005) szerint a vállalati kötvények fel-
árai egyrészt a nemfizetésből származó veszte-
ségekre, másrészt a kockázat árára, nevezetesen 
a nemfizetés kockázati felárára különíthető el. 
Ezt az elemekre bontott struktúrát alkalmaz-
zuk annak meghatározásához, hogy a várható 
veszteségek a kibocsátók hitelképességét meg-
alapozó értékektől függenek-e, illetve, hogy 
az elkerülési kockázati prémium a befektetők 
kockázatkerülését befolyásoló tényezők függ-
vénye-e. Ezért használtuk fel és terjesztettük ki 
a Remolona, Scatigna és Wu (2007b) által be-
vezetett, a várható veszteségre vonatkozó imp-
licit minősítést, amely a hitelminősítések in-
formációs tartalmán alapuló kulcsfontosságú 
fogalom. az ilyen jellegű információ előnye 
az, hogy a piaci szereplők erre az információra 
reagálnak a hitelkockázat árazása során.

a hitelminősítésekből nyert kockázati in-
formációk egyik komoly hiányossága, hogy a 

kiosztott minősítések csak nagyon lassan iga-
zodnak azon beérkező információkhoz, ame-
lyeket a piaci szereplők az eszközértékelések 
során relevánsnak tekintenek.

Ezzel szemben számos tanulmány azt jel-
zi, hogy a lIBOR-OIS a hitelkockázatot és a 
likviditási kockázat prémiumot is tartalmazza, 
lásd például McAndrews et al. (2008), Michaud 
és Upper, 2008, Sengupta és Tam (2008), vala-
mint Hui et al. (2010).

a hitelkockázat és a likviditási kockázat sze-
repének kutatása során számos szerző is arra a 
következtetésre jutott, hogy a likviditási koc-
kázat nagyon fontos a politikai döntéshozók 
számára, és ez különösen igaz volt a legutóbbi 
pénzügyi válság alatt. Ha a likviditási kockázat 
a legfőbb tényező, akkor a likviditás növelésé-
re vagy a pénzpiacok működésének javítására 
irányuló intézkedések kívánatos politikai vá-
laszlépések. mindamellett, ha a hitelkockázat 
van túlsúlyban, akkor az ilyen jellegű intézke-
dések hatástalannak bizonyulhatnak és olyan 
politikára van szükség, amely hatással van a 
bankok fizetőképességére.

Bár igen sokfajta modell és determináns 
létezik, a feltörekvő piacok adósságával fog-
lalkozó szakirodalom közvetlenül egyáltalán 
nem vizsgálja a likviditás hatásait. a szakiro-
dalom nagy része a makrogazdasági determi-
nánsokat elemzi, mint például Ferrucci (2003) 
és Min (1999); míg az újabb tanulmányok a 
volatilitás jelentőségével foglalkoznak, lásd 
Hilscher és Nosbusch (2004) valamint Baek, 
Bandopadhyaya és Du (2005).

Martell (2003) az államkötvények és az ame-
rikai államkötvények hozamai közötti különb-
ség meghatározó tényezőit vizsgálta, és arra a 
következtetésre jutott, hogy még a strukturális 
hitelmodellek által motivált fundamentumok 
szerinti kiigazítás ellenére is maradtak jelentős 
magyarázatra szoruló részei a hozamfelárnak. 
Ezen tanulmányok és a korábbi kutatások 
többsége is, mint például Westphalen (2001) 
és Kamin és von Kleist (1999), azt mutatják, 
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hogy a hozamok közötti különbséget teljes 
egészében a hitelkockázat kompenzációja ha-
tározza meg.

a kötvénypiacokkal kapcsolatos adatok irán-
ti igény már régóta problémát jelent a likvidi-
tással kapcsolatos kutatások során. a probléma 
elkerülése érdekében Lesmond et al. (2005) 
három különböző módon mérte a kötvények 
likviditását: a Bloombergtől kapott vételi és 
ajánlati árfolyam közötti különbség (bid-ask 
spread) segítségével, a zéró hozamok százalékos 
arányával, illetve a lesmond, Ogden és Trzcinka 
(1999) által bevezetett korlátozott függő válto-
zó alapján végzett becsléssel. Bár a három mér-
ték közül a bid-ask spread jóval közvetlenebb, 
mint a másik kettő, az utóbbi előnye, hogy csak 
a kötvényhozamok idősoraira van szüksége.

ADATok és móDszErTAni mEgközElíTés

Adatok

az 1. táblázat a 10 vizsgált kötvénypiac napi 
adatainak alapvető statisztikai tulajdonságait 
összegzi a 2009.07.30. és 2011.01.18. közötti 
időszakra vonatkozóan.

a minta az állam által kibocsátott kötvények-
ből áll össze. Ezeket az adatokat „Datastream” 

adatok alapján generáltuk. a mintában 10 
ország szerepel: argentína, ausztrália, Görög-
ország, magyarország, Hongkong, mexikó, 
Peru, lengyelország, törökország és Spanyol-
ország. Becslésünkhöz a Statat szoftveren fut-
tatott többdimenziós idősoros adatokat hasz-
náltunk fel.

az 1. táblázat az elemzésünkben használt 
változók fő leíró statisztikáit összegzi.

Módszertani megközelítés

Változók
likviditás: a likviditás olyan változó, amely 
magyarázatra szorul. Számos módon kifejez-
hető, és kifejezési módja szerzőnként eltérő 
lehet. Ez az eltérés elsősorban az adatok elér-
hetőségétől függ. a szakirodalom szerint a 
likviditás kifejezésének a piacon több, közvet-
len és közvetett módja is van. lesmond et al. 
(2005) három kategória segítségével mérte a 
likviditást.

az első kategóriába a tranzakciók közvet-
len költségei tartoznak, amely Jain (2002) ta-
nulmányában található, aki a bid-ask spread-
et alkalmazza. a szakirodalom ezt tekinti a 
legjobb módszernek a mögöttes likviditás 
becslésére.

1. táblázat

StatiSztikai adatok

Változó középérték Szórás Minimum Maximum

likviditás –0,0165507 0,2181199 –2,24812 1,002979

likviditási kockázat 0,0081914 0,057493 –0,5 0,3043209

Hitelkockázat 17,30359 3,983037 8 23

Aszimmetrikus információ –0,3473862 10,72863 –116,2 37

kibocsátási volumen 10,76112 6,219155 –1,9772 26,3722

Kor 6,992832 7,055184 –10,9116 37,0422

Kamatszelvény 10,18601 5,513868 –1,9871 17,7465

kamatláb 7,323318 10,44097 0,015 74,3
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a második kategória az első megközelítés 
nehéz megvalósíthatósága miatt jött létre, mi-
vel ez utóbbi esetében egyes piacokon informá-
cióhiány áll fenn. Ez a második megközelítés 
üzleti adatokra épít és mind az elméleti, mind 
a gyakorlati részt alkalmazza. a megközelítés 
magában foglalja a bevételeket és az amihud-
féle (2002) likviditási felár mértékét is.

a harmadik kategóriába a tranzakciók köz-
vetett költségei tartoznak. Ennek a megközelí-
tésnek az az előnye, hogy a likviditás mértéke-
ként csak az eszköz árát használja, a forgalmát 
nem, lásd Roll (1984) és LOT (1999).

a mi esetünkben az első kategóriát, azaz a 
bid-ask spread-et és a jutalék költségét alkal-
mazzuk a változó mérésére. Ezeket az alábbiak 
szerint fejezhetjük ki:

liq = [(At–Bt)/(At+Bt)+(At-1–Bt–1)/(At–1+Bt–1)]

likviditási kockázat mind a fejlett, mind 
pedig a feltörekvő pénzpiacokon lezajlott vál-
ságokat követően a likviditás szintje jelentősen 
ingadozott, ezért az utóbbi évtizedek kutatá-
sainak elsődleges célja a likviditási kockázat 
modellezése volt. azóta a VaR (Value at Risk 
– kockáztatott érték) olyan veszteséget jelöl, 
amelyet egy adott pénzügyi eszköz egy adott 
idő múlva 95–99%-os valószínűséggel gene-
rálhat. a veszteséget három módszer segítségé-
vel lehet megbecsülni: a történelmi módszer, a 
parametrikus módszer, illetve a monte Carlo 
módszer alkalmazásával. Ezért a VaR alkal-
mazható a likviditási kockázat mérésére, amely 
elképzelés elméletileg Jarrow és Subramanian 
(1997), Bertsimas és Lo (1998), Alrngren 
Chriss (2000), Francis és Hende Wyrrendeale 
Van (2000) munkáján alapul. Egyéb tanul-
mányokban, mint például Berkowitz (2000), 
Persson Häberle (2000) és Shamroukh (2000) 
munkáiban, egy villa – fix költség – segítségé-
vel értékelik a likviditási kockázatot, valamint 
az árhatást, amely az ár reakcióját fejezi ki a 
forgalom mennyiségére. mi az árak alakulását 

használjuk a likviditási kockázat mérésére, mi-
vel a tranzakciók volumenről nem áll rendel-
kezésre adat.

VaR = középérték + (szórás  99%-os 
valószínűségi küszöb)

Hitelkockázat Ez egy olyan magyarázó jel-
legű változó, amely a hitelfelvevő minőségét 
fejezi ki. Ennek a változónak számos külön-
böző, szerzőnként eltérő mérési módja van. 
a változót olyan besorolás fejezi ki, amely a 
hitelfelvevő hitelminőségét türközi, és amely-
nek a jelölésére a hitelminősítők eltérő jelölé-
seket használnak. a három legnagyobb hitel-
minősítő cég a következő: a Fitch, a moody’s 
és a Standard and Poor’s. a három hitelminő-
sítő által használt besorolások (lásd 1. ábra).

Ezeket a jelöléseket lineárisan digitális for-
mába alakítják át, ahogyan ezt Cantor and 
Packer (1996) is tette. átalakítás után ez az 2. 
ábra szerint alakul.

Információs aszimmetria az információs 
aszimmetria olyan változó, amely egy adott 
termék vagy eszköz eladója és vásárlója között 
fennálló aszimmetriát fejezi ki. a hitelpiacon 
a bankok hiteleket adnak és nincsenek tisz-
tában a nyújtott hitelek kockázataival, ezzel 
szemben hitelfelvevők pontosan tudják, mek-
kora a valószínűsége a projektjeik sikerének. 
Ez lehetővé teszik a bankoknak, hogy emeljék 
a kihelyezett kölcsönök kamatait, elsősorban 
a kockázatos hitelfelvevők esetében. Ez azt je-
lenti, hogy két helyzet állhat fenn: az egyik a 
tranzakció előtti kockázat, amely a szerződés 
aláírásakor kerül meghatározásra, a másik pe-
dig a tranzakció tényleges kockázata a vásárlás 
vagy a szerződés aláírása után.

Kinnlevő állomány a forgalomban levő köt-
vények pontos (vagy becsült) mennyisége a 
kibocsátás pénznemében.

Kor az i kötvény kora t időkor. Ez a kötvé-
nyek egyik legfontosabb tulajdonsága. Pár hó-
naptól egészen ötven évig is terjedhet, mielőtt 
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a tőke visszafizetésére sor kerülne. Ez idő alatt 
minél jobban emelkedik az adott kötvény koc-
kázata, annál nagyobb a valószínűsége a lejárat 
előtti eladásnak.

Kamatszelvény a kibocsátó által a befekte-
tőnek fizetendő kamat a kölcsön futamidejére. 
a névérték százalékában van kifejezve. Elmé-
letileg egy alacsonyabb minősítésű kibocsátó 
és hosszú lejáratú kölcsön esetében a kamat 
magasabb. Ezzel szemben egy rövid lejáratú 
jobb minősítésű kibocsátó alacsonyabb kama-
tot kínál.

a kamat lehet rögzített vagy változó. álta-
lában évente fizetik, de egyes kötvények eseté-

ben a féléves vagy negyedéves kifizetés is lehet-
séges. a kamat a kötelezettség időtartamától és 
a kibocsátó minősítésétől függ. Vannak olyan 
kötvények is, amelyek a hitel időtartama alatt 
egyáltalán nem fizetnek kamatot. Ezeket zéró 
kamatszelvénykötvénynek hívják.

Kamatláb a kamatláb a kötelezettség egyik 
legalapvetőbb tulajdonsága. Ezzel lehet ki-
számolni az egyes kötvények teljesítményét. 
a kötvények általában fix kamatozásúak, és a 
kamat a teljes időtartamra érvényes, de létez-
nek változó kamatozású kötvények is. Vannak 
inflációkövető kötvények is: ezek értéke és ho-
zama az ármozgásokhoz igazodik, és hatékony 
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védelmet biztosítanak vásárlóerő-veszteség 
esetére, ha az árak az egekbe szöknek.

a fix kamatozású kötvények állandó ka-
matot (kupont) fizetnek a termék futamideje 
alatt. a kamatláb a kötelezettségvállalás szöve-
gében és a futamidő függvényében kerül meg-
határozásra. Ha ezt megszorozzuk a kötvény 
névértékével (a kötvényen jelzett értékkel), 
megkapjuk a kamatszelvény értékét.

lebegő kamatozású kötvények esetében a 
hitelfelvevő (azaz a kötvénytulajdonos) által 
kapott bevétel negyedévente, félévente vagy 
évente, a piaci hozam függvényében változik. 
amennyiben a hozam emelkedik, a kötvény-

tulajdonos magasabb javadalmazásban részesül. 
amennyiben a hozam csökken, a bevételek is 
csökkennek.

a likviditási kockázat és a hitellikviditás fel-
törekvő kötvénypiacokra gyakorolt hatásának 
becslésére szolgáló modell az egyéb változók-
kal együtt a következő:

Liqit = α0 + α1 Lri + α2 Cri + α3 Agi + α4 AOSi + α5 

Coupi + α6 AI i + α7 IRi + αt

ahol az (i) a vizsgált kötelezettséget, míg a 
(t) az elemzés időszakát jelzi. a modell függő 
változója a likviditás (Liq). az (Lr) (Cr) (Ag) 
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(AOS) (Coup), (AI) és (IR) betűjelek sorrend-
ben a likviditási kockázatot, a hitelkockázatot, 
a kötelezettség időtartamát, a kibocsátási volu-
ment, a kamatszelvényt, az információs aszim-
metriát és a kamatlábat jelölik.

Becslésünkhöz többdimenziós idősoros 
adatokat használtunk. Ezek az adatok két di-
menzióval rendelkeznek és egy adott ember-
csoportnál az adott időközönként mért érté-
keket veszik számításba.

a likviditás és a likviditási kockázat, a hitel-
kockázat, az információs aszimmetria, a köte-
lezettség időtartama, a kibocsátási volumen, a 
kamatláb és a kamatszelvény közötti összefüg-
gések vizsgálatához többdimenziós idősoros 
adatokat használtunk a Statat szoftverben tesz-
teltük a változók homogenitását és öntesztelési 
korrelációt alkalmaztunk. Ezt követően a fix 
modell és a véletlen modell segítségével ellen-
őriztük a változók közötti kapcsolatokat. Végül 
elvégeztük a Hausman-próbát, amely lehetővé 
teszi a fix és a véletlen minták közötti választást. 
amennyiben χ2 kisebb, mint 1%, akkor a vélet-
len hatású modellt használjuk; ha nem, akkor 
pedig a fix hatású modellt.

Bár a fix és a véletlen hatású modell eltérő 
jellegű, általában az utóbbi használata java-
solt. a két hipotézis ellenőrzését olyan tesztek 
teszik lehetővé, amelyekre a jelen tanulmány 
nem tér ki.

a fix, valamint a véletlen modellek esetén is 
a gazdaságstatisztikusok általában először csak 
egyedi hatásokkal becslik meg és tesztelik az 
adott modellt, és az idő egyáltalán nem vagy 
csak nagyon kis szerepet játszik.

az okozati exogén változókkal (különösen a 
kibocsátási volumen változójával) kapcsolatos 
becslések esetében belső okokra visszavezethető 
problémák felmerülését tartjuk valószínűnek az 
egyenlet független (likviditás) változójánál. Így 
az olyan hagyományos ökonometriai módsze-
rek (például az OlS és a fix GlS általánosított 
hatás) nem teszik lehetővé az ilyen modellek 
hatékony megbecslését. a probléma megol-

dása érdekében az általánosított momentu-
mok módszerét (Gmm) használtuk, amelyet 
Arellano és Bond (1991) javasolt, és amelyet ké-
sőbb arellano és Bover (1995), illetve Blundell 
és Bond (1998) fejlesztett tovább. a módszer 
támogatói szerint ez megoldást jelenthet az 
egyidejű részrehajlás, a fordított okság (külö-
nösen a kibocsátási volumen és a likviditás kö-
zött), illetve a kihagyott változók problémájára. 
Ezenfelül a módszer kiegyenlíti az egyedi és 
időspecifikus hatásokat is.

Empirikus ErEDményEk

a jelen tanulmányban a likviditás problémá-
ját vizsgáljuk a feltörekvő kötvénypiacokon, és 
külön figyelmet szentelünk a likviditási kocká-
zat és a hitelkockázat szerepének ezen problé-
ma alakulása során. a becslés eredményeit a 2. 
táblázat mutatja.

az eredmények azt mutatják, hogy a lik-
viditási kockázat a minta egészében (1%-os 
szinten argentína, Görögország, Hongkong, 
magyarország, Peru, lengyelország, Spanyol-
ország és törökország esetében) jelentős és po-
zitív hatást gyakorol a piaci likviditásra. Ezzel 
szemben ez a hatás bizonyos országok estében, 
amelyek válságon estek át, mint például Gö-
rögország és Spanyolország, nem olyan jelen-
tős. a likviditási kockázat és a piaci likviditás 
közti pozitív és szignifikáns kapcsolat azt jelzi, 
hogy a kockázat helytelen kezelése, különösen 
válság idején, likviditási problémákhoz vezet. 
Ez a kapcsolat egyértelműen magyarázza a 
pénzpiacok többségén fellépő válságot első-
sorban a feltörekvő, például a görög piacon. 
a likviditási kockázat kezelése alapvető fon-
tosságú a kötvénypiacokon. az ilyen piacokon 
a tranzakciók nem történnek meg időben, és 
nem lehet azonnal és elfogadható áron tranz-
akciós partnereket találni. Ezzel szemben a hi-
telkockázatnak nincs közvetlen hatása a piaci 
likviditásra, ami magyarázattal szolgál arra, 
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hogy miért nincsen jelentősége a kockázat és 
a likviditás közötti kapcsolatnak. a hitelkoc-
kázatot mérő megjelölés a kibocsátott kötvény 
minőségével, és nem a kötvény likviditásával 
kapcsolatban szolgál információval. a befek-
tetők az eladási és a vételi ár közötti különb-
séget figyelik, hogy megállapíthassák az adott 
eszköz likviditását. azaz, ha az eladási ár és a 
vételi ár között nagy a különbség, akkor az 
adott eszköz nem kifejezetten likvid és nem ad 
azonnali hozamot, és fordítva. Ehhez hasonló-
an az információs aszimmetria is kulcsszerepet 
játszik a kötvénypiaci likviditás változásának 
magyarázatában a befektetők közötti, vagy 
a kötvénykibocsátók és a befektetők között 

fennálló információs aszimmetriának megfe-
lelően. az aszimmetrikus információ hatása 
a likviditásra azért fontos, mert a befektetők 
között fennálló aszimmetria hatással lehet a 
tranzakciók volumenére, illetve közvetetten 
a piaci likviditásra is. Ez azt jelenti, hogy az 
eszközök kínálatának és keresletének manipu-
lálása révén a jól informált befektetők hatást 
gyakorolhatnak a piacok likviditására. Ez azt 
jelenti, hogy a likviditás az információs átlát-
hatóság egyik alapvető fogalma, amely a piaci 
kereskedés átláthatatlanságának visszaszorulá-
sához, valamint a piaci likviditás csökkenésé-
hez vezet (Bagehot, 1971; myers and majluf, 
1984).

2. táblázat

likviditási és Hitelkockázat többdimenziós idősoros becslése feltörekvő 
kötVényPiacokon

lr cr ai age coUP aoS ir

Argentína 0,009*** 0,020** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000***

(–0,2016) (–0,0096) (–0,0097) (–0,0204) (–0,0051) (–0,099) (–0,0332)

Ausztrália 0,535 0,92 0,000*** 0,358 0,529 0,838 0,309

(–0,0098 (–0,0004) (–0,0049) (–0,0006) (–0,0032) (–0,0016) (–0,0034)

Görögország 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,057** 0,000*** 0,259 0,594

(–0,3025) (–0,0012) (–0,0145) (–0,0023) (–0,0006) (–0,0003) (–0,0002)

Hongkong 0,000*** 0,995 0,000*** 0,000*** 0,424 0,001*** 0,319

(–0,2728) (–2,15e–07) (–0,0071) (–0,0002) (–0,0002) (–0,0005) (–0,0004)

magyarország 0,000*** 0,113 0,000*** 0,001*** – 0,004*** 0,000***

(–0,6455) (–0,0002) (–0,0082) (–0,0001) (–0,0001) (–0,0003)

mexikó 0,166 0,507 0,452 0,121 0,356 0,000*** 0,024 **

(–5,1965) (–0,0012) (–0,0048) (–0,0005) (–0,0009) (–0,0087) (–0,0059)

peru 0,000*** 0,684 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000***

(–0,1694) (–0,0003) (–0,0093) (–0,0008) (–0,0002) (–0,0003) (–0,0001)

lengyelország 0,009*** 0,177 0,000*** 0,000*** 0,001*** 0,609 0,157

(–0,2903) (–0,0006) (–0,0082) (–0,0004) (–0,0003) (0,0003) (–0,0007)

spanyolország 0,017*** 0,730 0,000*** 0,087* 0,003*** 0,064* 0,158

(–0,0689) (0,0000649) (–0,007) (–0,00013) (–0,0002) (–0,0004) (–0,0002)

törökország 0,005*** 0,007*** 0,000*** 0,028** 0,093* 0,000*** 0,000***

(–0,0522) (–0,0278) (–0,0191) (–0,0685) (–0,0033) (–0,1378) (–0,07)
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ugyanakkor a kötvények legtöbb tulajdon-
sága komoly szerepet játszik a likviditási prob-
lémák kialakulásában. a minták többségének 
1%-ban jelentős tényező a kor, és pozitív kor-
relációt mutat a kötvénypiac likviditásával. 
a kinnlevő állomány jelentős negatív hatás-
sal van a kötvények likviditásának változásá-
ra. más szóval, minél jobban nő a kinnlevő 
állomány, annál inkább csökken a likviditás 
és fordítva. Emellett a kamatszelvények is je-
lentős pozitív hatása van. más szóval, minél 
magasabbra nő a kamatfelár, annál nagyobb 
a kötvény likviditása. Ezenfelül meg kell je-
gyeznünk, hogy a kamatláb a minta egészében 
nem gyakorol semmilyen hatást a kötvénypi-
ac likviditására, különösen azokban az orszá-
gokban, amelyek likviditási válságon estek át, 
mint például Spanyolország és Görögország.

a becslés legfontosabb eredménye, hogy a 
likviditási kockázat nagyobb hatást gyakorol 
a likviditásra a kötvénypiacokon, mint a hi-
telkockázat. Ez az eredmény azt is jelzi, hogy 
csökkent a bizalom a hitelminősítők mint in-
formációs források iránt.

Eredményeink azt jelzik, hogy a hitelminő-
sítők nagy szerepet játszanak az elégtelen infor-
mációk közlésében, és ez megzavarja a befek-
tetők előrejelzéseit. a megcsappant bizalmat a 
hitelminősítők elsősorban a válság után kiala-
kult rossz hírneve magyarázza. Ez viszont meg-
világítja, hogy a feltörekvő kötvénypiaci likvidi-
tás problémájának magyarázatában miért nincs 
jelentősége a hitelminősítéseknek.

kövETkEzTETésEk

a jelen tanulmányban arra kerestük a választ, 
hogy mi gyakorol nagyobb hatást a feltörek-
vő kötvénypiacok likviditására, a likviditási 
kockázat vagy a hitelkockázat. az eredmé-
nyek azt mutatják, hogy a vizsgált országok 
többségében a likviditási kockázat nagyobb 
hatással van a likviditásra, mint a hitelkoc-
kázat. a likviditást a feltörekvő piaci kötvé-
nyek – vállalati és államkötvények – esetében 
tapasztalható fejlemények egyik legfontosabb 
elemének tartják. tanulmányunkban 10 fel-
törekvő ország piaci kötvényeinek egyedi ada-
tait használtuk fel annak megbecslésére, hogy 
a likviditási és hitelkockázat milyen hatást 
gyakorol a likviditás stabilitására a feltörekvő 
kötvénypiacokon. a likviditási kockázatnak 
eredményeink szerint nagyobb szerepe van a 
likviditási probléma kialakulásában, mint a 
hitelkockázatnak. Eredményeink azt is mu-
tatják, hogy a hitelminősítők nagy szerepet 
játszottak a válság kirobbanásában, amely az 
amerikai piacról átterjedt a világ többi piacá-
ra is. Eredményeink egyben azt is jelzik, hogy 
a ciklusváltozók nagy hatással vannak a több-
dimenziós idősor nagy részére, különösen a 
befektetők közötti információs aszimmetriá-
ra. az információs aszimmetria pedig jelentős 
hatást gyakorol a likviditásra. Ez alátámasztja 
több korábbi tanulmány, például Verrecchia 
(2001), Petersen és Plenborg (2006) eredmé-
nyeit is.
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