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Aa pénzügyi tervezés (financial engineering), 
az ökonometria és a mesterséges intelligencia 
fejlődésének köszönhetően különféle rész
vénypiaci előrejelzési módszereket javasolnak 
és alkalmaznak kísérleti jelleggel a részvényár
folyamok előrejelzésére. a digitális számítási 
kapacitás gyors növekedésével a részvénypiaci 
előrejelzés mesterséges és statisztikai elemzési 
módszerekkel kiegészülve ma már a techno
lógia területéhez tartozik. a mesterséges ne
urális hálózatok, a genetikai algoritmusok és 

a szupportvektorgépek elterjedt technikák az 
előrejelzési modellezésben. Vizsgálatunkat 
főként P. M. Tsang, P. Kwok, S. O. Choy, R. 
Kwan, S. C. Ng, J. Mak, J. Tsang, K. Koong és T. 
L. Wong (2007) tanulmánya inspirálta, amely 
megállapította, hogy a neurális hálózatok elő
rejelzési pontossága a hongkongi részvény
piacon viszonylag magas fokú (70 százalék fe
letti). a tranzakciós költség figyelembevételét 
követően azonban a realizált hozam nyereség
ből veszteségbe fordult. Ez kérdéseket vetett 
fel az előrejelzési pontosság, a realizált hozam 
és a tranzakciós költség kapcsolatát illetően.
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A részvénypiaci előrejelzés  
teljesítménye 
Az előrejelzési pontosság és a realizált hozam vizsgálata

Összefoglaló: A hagyományos portfólióelmélet szerint a diverzifikált portfólió a hozamok tekintetében optimalizált. A legmagasabb 

hozamot képes elérni viszonylag alacsony kockázat mellett. A piaci kockázat nem diverzifikálható, így a legcélszerűbb megközelítés az 

eszközök vétele és hosszú távú tartása. Ebből adódóan a piaci hozam referenciahozamnak tekinthető. A referenciahozamhoz előzete-

sen hozzáadott hozam az -hozam. Az aktív kereskedés célja ennélfogva a referenciánál jobb eredmény elérése, vagyis a kereskedés 

során -hozamot várunk. Máskülönben az aktív kereskedésnek nincs értelme. Az aktív kereskedés előrejelzésen alapul, amelynek 

eszköze lehet fundamentális elemzés, technikai elemzés vagy akár a kínai feng shui elveinek alkalmazása is. Vizsgálatunk megállapí-

totta, hogy bizonyos pontossági szintű előrejelzéssel -hozam érhető el. Tanulmányunkban modellt javasolunk a pontossági szint 

becsléséhez. A bővített modell tranzakciós költséggel is számol. Vizsgálatunk alapján több következtetés is levonható. Egyrészt olyan 

modellt mutatunk be, amely kiindulási alapnak tekinthető az SVN, a neurális hálózat, a GARCH és hasonló számítógéppel segített 

előrejelzési modellek elvárt pontosságának meghatározásához. Vagyis annak vizsgálatához, hogy egy adott előrejelzési modell mű-

ködik-e, a javasolt modell alapján megvizsgálhatjuk az elvárt pontossági szintet, majd összehasonlíthatjuk az elvárt pontosságot az 

előrejelzés pontosságával. Másrészt több következtetés levonható a piac viselkedésével kapcsolatban is, amelynek bizonyítékai azt a 

megállapítást támasztják alá, hogy a legtöbb aktív kereskedő nem képes kihasználni a piaci lehetőségeket, azaz jobban venni és eladni, 

illetve több vételt bonyolítani egy erősödő piacon. 
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Újabb kutatási eredmények szerint a magas 
fokú pontosság az előrejelzés kereskedési jelzé
sekké történő átalakításával nem eredményez
het magas hozamot. az első probléma tehát 
az, hogy meg kell határoznunk a kapcsolatot 
az előrejelzési pontosság, valamint az előrejel
zés alapján elért hozam között. a magas fokú 
pontosság feltételezhetően magas hozamot 
eredményez. a második probléma az, hogy 
értékelnünk kell a kereskedési stratégiákat és 
olyan kereskedési stratégiát kell találnunk, 
amely az előrejelzési módszer pontosságát 
úgy használja ki, hogy a kereskedési stratégia 
nagyobb előrejelzési pontossággal magasabb 
hozamot érhessen el. a harmadik probléma 
a hozamra gyakorolt hatás a tranzakciós költ
ség figyelembevétele után. nyilvánvaló, hogy 
a tranzakciós költség csökkentheti a realizált 
hozamot. meg kell azonban állapítanunk a 
tranzakciós költség azon elfogadható szintjét, 
amelyen az előrejelzés még mindig hozamot 
generálhat. 

A SzAkiRodAloM áTTEkiNTéSE

a Fama (1965) által felállított híres hatékony 
piaci hipotézis szerint tökéletesen hatékony 
piac esetén a részvények árfolyammozgása vé
letlenszerű és kiszámíthatatlan. Bár a hipoté
zist egyes empirikus kutatások alátámasztják, 
sok piaci szereplő és szakember továbbra is ké
telkedik abban, hogy az a részvénypiacra is ér
vényes. a szkeptikusok alapfeltevése az, hogy 
a piac kevésbé hatékony és még mindig van 
lehetőség a piaci árak racionális előrejelzésére. 
az előrejelzési módszereknek három irányzata 
alakult ki: 

•	a fundamentális elemzés, 
•	a technikai elemzés, valamint 
•	a technológiai módszerek. 
a fundamentális elemzés (Ritchie, 1996) 

főként arra a feltételezésre épül, hogy a rész
vény árfolyamában tükröződnie kell a befek

tetés megtérülésének, valamint a belső ér
téknek. a fundamentális elemzők általában 
egy vállalat értékének és várható hozamának 
elemzésekor az adott vállalat üzleti modelljét 
és pénzügyi kimutatásait vizsgálják. Bár a vál
lalat várható értéke többnyire eltér a tőzsdén 
kapott piaci értéktől, a legtöbb esetben meg
állapítható, hogy a részvény árfolyama hosszú 
távon elérheti a belső értéket.

a technikai elemzés (murphy, 1999) külön
féle technikákat alkalmaz a részvényárfolyam 
múltbeli mintáinak megfigyelésén alapuló 
előrejelzéshez. a technikai elemzés feltétele
zi, hogy az árfolyammozgás meghatározott 
mintát követ, így a jövőbeni árfolyam a ko
rábbi hasonló árfolyammozgások megfigyelése 
alapján meghatározható. Sok technika azon
ban szubjektív, statisztikailag nem igazolható, 
és alkalmazásukra nincs ésszerű magyarázat 
(Coulson, 1987). Ez megnehezíti a techni
kai elemzésben használt különféle előrejelzési 
mutatók teljesítményének kikísérletezését és 
meghatározását, mivel a technikai mutatók al
kalmazása nem egyedi. 

a technológiai módszerek közé azok az 
analitikai módszerek tartoznak, amelyeknél 
az előrejelzés statisztikai vagy mesterséges 
intelligenciára épülő, számítógéppel szá
mított modelleken alapul. Kezdetben ez az 
idősorelemzés részvényárfolyamok előrejelzé
sére történő alkalmazásának vizsgálatát jelen
tette (Box – Jenkins, 1976). az ilyen típusú 
módszerek többek között az autoregresszív in
tegrált mozgóátlagfolyamat (aRIma), vala
mint a többváltozós regresszió idősorelemzési 
technikáját alkalmazzák. Jó példa erre Pesaran 
és Timmermann (1994), akik többváltozós 
regressziót használtak a Dow Jones Industrial 
average (DJIa) és az S&P500index előre
jelzésére. Később Pesaran és timmermann 
(1995) újabb vizsgálatot végzett az amerikai 
részvénypiaci hozamok kiszámíthatóságára 
vonatkozóan. 

a mesterséges intelligencia és a gépi ta
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nulás fejlődésével az ilyen előrejelzési mód
szerek részvénypiaci alkalmazása is lehetővé 
vált. a szupportvektorgépek (SVm) (Cortes 
– Vapnik, 1995) és a mesterséges neurális 
hálózatok (ann) (Haykin, 1998) elterjedt 
technikák a részvénypiac viselkedésének elő
rejelzésében. az SVm koncepciója egy sor 
tanulási módszert foglal magában, amelyekkel 
adatok elemezhetők, továbbá az adathalmaz 
osztályozásával minták ismerhetők fel. a stan
dard SVm egy nem probabilisztikus, bináris, 
lineáris osztályozó, amely a bemenő adatokat 
matematikailag két lehetséges osztályba sorol
ja. az annszámítási modellben egymáshoz 
kapcsolódó mesterséges neuronok szimulálják 
a biológiai neurális hálózatokat. a különböző 
bemeneti adatokat ezek a mesterséges neuro
nok továbbítják, a tanulási fázisban pedig az 
egyes bemenetek súlya módosul. Ez lehetővé 
teszi a bemenet és a kimenet közötti összetett 
kapcsolatok modellezését.

az utóbbi időben számos kutatás vizsgálta 
az SVm alkalmazását az idősoros részvénypi
aci előrejelzésre. Cao és Tay (2001) SVm se
gítségével jelezte előre az S&P 500 napi in
dex mozgását a Chicago mercantile piacán. 
Vizsgálatunkban a pontosságot a becsléseknek 
a megfigyelt értékhez viszonyított eltérésé
vel mérjük (Cao – tay, 2001). a valós érték 
mellett Kim (2003) a délkoreai részvénypiaci 
mozgások irányával kapcsolatos előrejelzése
ket végzett SVm segítségével. a visszatartott 
adatokra vonatkozó legnagyobb előrejelzé
si pontosság 57,8 százalék. Tony Van Gestel 
(2001) az lSSVm idősoros modellt német 
részvények árfolyammozgásának előrejelzésére 
alkalmazta.

az utóbbi években számos vizsgálatra került 
sor az annmodellre épülő részvénypiaci elő
rejelzésekkel kapcsolatban (Kimoto és szerző
társai, 1990; yoon–Swales, 1991; Freisleben, 
1992; White, 1993; Baestaens–van den Bergh, 
1995; yao–Poh, 1996; lawrence, 1997; yao 
és szerzőtársai, 1999). Ezek egybehangzóan 

igazolták, hogy annmodellel a részvényár
folyam viszonylag nagy pontossággal jelezhető 
előre és a különböző részvénypiacokon pozi
tív hozam érhető el. az eredmények biztatók 
voltak, a vizsgálatok ugyanakkor nem vették 
figyelembe a tranzakciós költségeket. P. m. 
tsang, P. Kwok, S. O. Choy, R. Kwan, S. C. 
ng, J. mak, J. tsang, K. Koong és t. l. Wong 
(2007) a vizsgálatot kiterjesztve az nn5
modellt alkalmazta a hongkongi tőzsde rész
vényárfolyamainak előrejelzésére. megállapí
tották, hogy az annmodellel szintén magas 
fokú, 70 százalék feletti pontosság érhető el, a 
generált hozam azonban a tranzakciós költség 
figyelembevételekor negatív is lehet. mindez 
szükségessé teszi az előrejelzési pontosság, a 
realizált hozam és a tranzakciós költség kap
csolatának vizsgálatát. 

kuTATáSi MódSzERTAN

mivel vizsgálatunk fő célja az előrejelzési pon
tosság és a realizált hozam közötti kapcsolat ér
tékelése, szükségünk van egy szimulációs célú 
kereskedési stratégiai döntéshozó rendszer ki
alakítására. a kereskedési stratégiai döntésho
zó rendszerrel ezután a realizált hozam eltérő 
előrejelzési pontosság mellett vizsgálható, így 
az előrejelzési pontosság és a realizált hozam 
viszonya a szimuláció eredményének fényében 
értékelhető. (Lásd 1. ábra)

a kereskedési stratégiai döntéshozó rend
szernek három összetevőt kell magában fog
lalnia: 

•	egy piaci információs rendszert, 
•	egy előrejelző rendszert és 
•	egy kereskedési rendszert. 
a megbízáselemző összetevő feladata a ke

reskedési rendszerben adott megbízások össze
sítése és elemzése. a piaci információs rendszer 
a különböző piaci adatforrásokból származó 
adatokat összesíti, majd átadja az előrejelző 
rendszernek. az előrejelző rendszer az az ösz
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szetevő, amely az előrejelzési logikát alkalmaz
za az előrejelzési módszerek teljes körére, így a 
fundamentális elemzésre, a technikai elemzés
re, valamint a mesterséges intelligenciára épü
lő módszerekre (ann, SVm) kiterjedően. az 
előrejelző rendszer az alkalmazott előrejelzési 
módszertől függetlenül a bemenő piaci infor
mációkból az előrejelzés eredménye alapján 
vételi/eladási jelzéseket generál. a harmadik 
rendszer a kereskedési rendszer, amely az elő
rejelző rendszer vételi/eladási jelzései alapján 
tranzakciókat hajt végre. modellünk a Dow 
Jones Industrial average Index helyettesítésére 
az SPDR Dow Jones Industrial average EtF 
(nySEaRCa: DIa) alapot használja. a tőzs
dén kereskedett alap (EtF) olyan befektetési 
eszköz, amely más eszközök vagy indexek tel
jesítményét követi. Ebben az esetben az SPDR 
Dow Jones Industrial average EtF a Dow Jo
nes Industrial average Index alakulását köve
ti úgy, hogy a Dow Jones Industrial average 
Index 5 százalékos emelkedése esetén a DIa 
szintén 5 százalékot emelkedik. a volatilitás, 
vagyis a piaci kockázat szintén ugyanaz, mint a 
Dow Jones Industrial average Index esetében. 
amennyiben a Dow Jones Industrial average 
Index az amerikai részvénypiac jellemző be
mutatásaként fogható fel, úgy az index a piaci 
teljesítmény mutatójának tekinthető. az EtF 

DIa tehát kereskedhető piaci portfólióként 
kezelhető, amely az amerikai részvénypiacé
nak megfelelő piaci hozamot termel és piaci 
kockázatot hordoz. a piaci adatokat a yahoo! 
Finance adatbázisából töltöttük le, az EtF 
nySE:DIa 1998 és 2012 közötti adatait havi 
bontásban táblázatba gyűjtöttük.

Az előrejelző rendszer

az előrejelző rendszer a teljes kereskedési stra
tégiai döntéshozó rendszer központi eleme, 
amely a többi összetevő módosítása nélkül 
kapcsolható különböző modellekhez a tech
nikai elemzéstől és a fundamentális elemzés
től az aRIma és annmodellekig. az egyes 
modellek előrejelzési pontossága nyilvánvaló
an eltérő. mivel kutatásunk célja az előrejelzési 
pontosság vizsgálata, ebben a részben véletlen
szerű vételi/tartási/eladási jelzésgenerátort ala
kítunk ki és vezetünk be, amely minden egyes 
futtatáskor a különböző pontossági szinteknek 
megfelelő, véletlenszerű jelzések generálására 
képes. az előrejelző rendszer kimeneti jelzése 
csak két érték valamelyike: vételi vagy eladási 
jelzés lehet, mivel a kereskedési vagy megbízási 
rendszer bemenetéhez ez illeszkedik a legjob
ban. több egymás utáni vételi jelzés esetén a 

1. ábra 

A kereskedési strAtégiAi döntéshozó rendszer
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rendszer a megadott arányban vásárol rész
vényeket. Például ha minden vételi jelzéshez 
100 százalékos arányt állítottunk be, akkor a 
rendszer a teljes készpénzállományt részvény
vásárlásra használja fel. ugyanakkor minden 
eladási jelzésre az összes tartott részvényt el 
kell adni, és az eredményt készpénzben jóvá 
kell írni. Három egymást követő vételi jelzés 
esetén az első jelzés a teljes készpénzállomány 
értékének megfelelő vásárlást jelez. az ezt kö
vető második és harmadik vételi jelzés további 
részvények vásárlását jelzi. 

az értékalapú jelzéshez képest − amely az 
előre jelzett részvényárfolyamot pontos érté
ken határozza meg − a kétértékű jelzésekkel a 
rendszer komplexitása egyértelműen csökkent
hető. a vételi/eladási megbízás emellett konk
rétabb, mint az értékben meghatározott ki
menet, amely alapján nem határozható meg a 
kereskedési művelet. a választott vételi/eladási 
kimenet így könnyen betáplálható a kereskedé
si rendszerbe, amely a vételi/eladási művelete
ket szimulálja. az összetevő alkalmas továbbá 
eltérő kereskedési stratégiák meghatározására 
és összehasonlítására is. a hagyományos vé
teltartás stratégiát tesztesetként alkalmazzuk, 
az eredményt pedig az időszak elején generált 
vételi jelzéssel és az időszak végén generált el
adási jelzéssel szimuláljuk. további teszteset a 
napon belüli kereskedés stratégiája, amelynél a 
vételi jelzés kizárólag a részvény napi nyitóárfo
lyamán, az eladási jelzés a napi záróárfolyamon 
történik. alkalmazható irreguláris kereskedési 
stratégia is, amelynél a vételi és eladási jelzé
seknek nem feltétlenül kell minden esetben 
azonos időszakra esniük, például az eladási jel
zés az egyes vételi jelzések után egy, két vagy 
három nappal is előfordulhat. 

E tekintetben rendszerünk a különböző 
előrejelző rendszerek pontosságát véletlensze
rű, többször ismétlődő jelzésekkel szimulálja. 
Vizsgálatunk egyes periódusaira (időtartama
ira) vonatkozóan a havi adatok alapján vélet
lenszerű vételi/eladási jelzéseket generálunk 

egyaránt 50 százalékos eséllyel. a vizsgált 
évekre a rendszer számos vételi/eladási jelzést 
generál, amelyek meghatározott pontosság 
mellett eredményeznek realizált hozamot. az 
egyes iterációk alkalmával tehát több vételi/el
adási jelzés generálódik, a portfólión realizált 
hozamot pedig év végén vizsgáljuk. Ha egy 
adott iteráció egy adott előrejelzési módszer 
teljesítményét jelzi, a rendszerek többszöri fut
tatásával több előrejelzési módszer eredménye
it állíthatjuk elő különböző előrejelzési pon
tosságok és hozamok mellett. mivel a jelzések 
50 százalékos valószínűséggel véletlenszerűen 
generálódnak, a pontosság és a hozam eloszlá
sa várhatóan binomiális lesz. megfelelő minta
mérettel a normál eloszláshoz közelítő eloszlás 
érhető el. több iterációt követően magas (99 
százalék) és alacsony (1 százalék) fokú pon
tosság érhető el. a vizsgálat e kulcsfontosságú 
szakasza a kereskedési stratégiai döntéshozó 
rendszerből származó piaci információkat, 
előrejelzési információkat és megbízási in
formációkat összesíti. a komponens feladata 
a kereskedési rendszerben adott megbízások 
összesítése és elemzése. a halmozott hozam 
számítására a megbízások összesítése után ke
rül sor, a pontossági vagy találati arányt pedig 
a helyes vételi/eladási megbízások számát a 
megbízások teljes számához viszonyítva szá
mítjuk ki. Ezután felrajzolható és vizsgálható 
az előrejelzési pontosság és a hozam közötti 
összefüggés. Végül az egyes ügyletek eredmé
nyét a tranzakciós költségek figyelembevételé
vel vizsgáljuk. 

EREdMéNyEk éS MEGállApíTáSok

Modellépítés

az egyik összetevő az előrejelző rendszer, 
amelynek véletlenszerű jelzésgenerátora több 
iterációt követően eltérő pontossági szinteket 
eredményez. az előrejelző rendszer tartalmaz 
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egy „vételi jelzés százalékmezőt”, amely a vé
teli jelzések előfordulási arányát mutatja. Ha 
ennek értékét például 50 százalékra állítjuk 
be, akkor a rendszer vételi és eladási jelzése
ket egyformán 50 százalékos eséllyel állít elő. 
Ha viszont a mező értékét 10 százalékra állít
juk be, akkor a rendszer az eladási jelzéseknél 
kevesebb vételi jelzést generál: átlagosan 10
ből 9 esetben eladási jelzést kapunk. Értelem
szerűen, ha a mező értéke 0 százalék, akkor 
a rendszer egyetlen vételt sem hajt végre, így 
nem tekinthető érvényes modellnek. a vélet
lenszerű jelzések értéke csak 1 (bika), vagy  
2 (medve) lehet. más szóval feltételezzük, hogy 
a valóságban valaki azt jelzi előre (akár techni
kai, akár fundamentális elemzéssel), hogy az 
árfolyam emelkedhet, vagy eshet. a rendszer 
konfigurálásával ezenkívül beállítható az egyes 
ügyletekben/előrejelzésekben felhasznált kész
pénz vagy eszközök százalékos aránya. Ha a 
„Vétel/eladás százalék előrejelzésenként” érté
két 100 százalékra állítjuk, akkor minden vé
teli jelzés esetén a rendszer a teljes készpénzál
lományt részvényvásárlásra használja fel, vagy 
a teljes részvényállományt készpénzért értéke
síti. Ezzel szemben ha az értéket 50 százalékra 
állítjuk, akkor vételi jelzés érkezésekor a rend
szer minden esetben csak a meglévő készpénz 
50 százalékát használja fel részvényvásárlásra, 
illetve a részvényállomány 50 százalékát érté
kesíti készpénzért. 

a kereskedési megbízások/vételi megbí
zások rendszerét egy másik tábla segítségével 
szimuláljuk, amelyben a vételi/eladási meg
bízások, a tranzakciós díjak, az ügyleti egysé
gek, az ügyleti összegek, az eszközállomány, az 
eszközértékek, a készpénzállomány, valamint 
a portfólióértékek a piaci információs összete
vővel együttesen szerepelnek. a vételi/eladási 
megbízás az előrejelző rendszerben generált 
jelzéseken alapuló kereskedési műveletet jelö
li. a tranzakciós díj állandó érték, amely a szi
muláció kezdeti szakaszában állítható be. az 
ügyleti egység az egyes tranzakciók keretében 

vásárolni vagy értékesíteni kívánt részvények 
száma. az egyszerűbb számítás érdekében az 
ügyleti egység tartalmaz egy tizedes helyet, 
amely a készpénzállomány és az eszköz piaci 
árának hányadosaként számítható ki. az ügy
leti összeg az egyes tranzakciókkal járó pénz
mozgás, amelynek negatív értéke vételt jelöl, a 
negatív pénzmozgás pedig a részvények kifize
tését jelenti. a pozitív érték eladást jelöl, ahol 
az ügylet a készpénzállományban növekedést 
eredményez. az eszközállomány a portfóli
óban tartott részvények száma összesen, míg 
az eszközérték az eszközállomány és a piaci 
ár szorzata. a készpénzállomány a teljes be
fektetésen belüli készpénzelem, amelyben a 
portfóliót a készpénz és az eszközök alkotják. 
az egyes iterációkban a kiinduló készpénzál
lomány 1000 uSD; a devizanemet a táblázat 
nem tartalmazza, de feltételezzük, hogy az 
ügylet devizaneme uSD. a portfólióérték a 
készpénzállomány és a piaci eszközérték ösz
szege. a rendszer a készpénzt és az eszközöket 
egyaránt a portfólió részeként kezeli, a teljesít
mény pedig a készpénzállomány és az eszköz
állomány piaci értékének együttes figyelembe
vételével mérhető. 

a későbbiekben az egyes ügyletek teljesít
ményét további oszlopok segítségével mérjük. 
Ennek segítségével ellenőrizhető az egyes ügy
letek pontossága és realizált hozama. minden 
vételi jelzésnél a készpénzállomány 50 száza
lékát használhatjuk fel vásárlásra vagy a meg
lévő részvények 50 százalékát értékesíthetjük. 
nehéz viszont azt megállapítani, hogy egy vé
teli/eladási pár sikeres volte. Ezért az átlagos 
vételi árfolyam fogalmát alkalmazzuk, amely 
azt jelenti, hogy az eszközállomány átlagos ár
folyama az egyes vételi ügyletekkel hígulhat. 
Például ha először vásárolunk 20 részvényt 
darabonként 80 dolláros árfolyamon, ak
kor az átlagos vételi árfolyam 80 dollár. Ha 
később vásárolunk további 20 részvényt da
rabonként 60 dolláros árfolyamon, akkor az 
átlagos vételi árfolyam 70 dollárra változik. 
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a felhasznált készpénz az első ügyletben 160, 
a másodikban 120 dollár. Összesen 40 darab 
részvényt vásároltunk 280 dollárért, vagyis 
darabonként átlagosan 70 dolláros árfolya
mon. Ebben az esetben láthatjuk, hogy ha egy 
vételi jelzés eredményeként alacsonyabb árfo
lyamon vásárolunk részvényt, akkor sikeres 
eladásról az átlagos vételi árfolyamnál maga
sabb áron történő eladás esetén beszélhetünk. 
Például a fenti esetre visszatérve, ha a rend
szer eladási jelzést generál és a piac a részvényt 
75 dolláros árfolyamon értékeli, akkor az el
adás sikeres, mert nyereséget eredményezhet. 
a teljesítményt tehát két oszlop: az „átlagos 
vételi árfolyam” és az „Eladás nyeresége” se
gítségével mérjük. 

a jelzés generálása, valamint az egyes ügy
letek hozamának kiszámítása (eladási megbí
zás) egy iterációként fogható fel, amely a piaci 
adatok kezdő dátumától azok záró dátumáig 
tart. az eredményt összesítjük, majd a vég
leges portfólióértéket, pontosságot, referen
ciaértéket és a referenciaértékhez viszonyított 
αhozamot rögzítjük. minden iteráció tehát 
egy előrejelzési módszer vagy próba realizált 
eredményének tekinthető. a különböző előre
jelzési módszerek eredményének szimulálásá
hoz így több iterációt kell lefuttatnunk. En
nek megfelelően a pontossági arány alacsony 
és magas értékek között változik majd, tükröz
ve a különböző szimulációs módszerek pon
tosság szerinti eloszlását. a fent bemutatott 
folyamat többszöri – vizsgálatunkban 1000 al
kalommal történő – lefuttatását követően két 
adatsort összesítünk további vizsgálat céljára: 
a pontosságot és a referenciához viszonyított 
αhozamot (százalék). 

Ebben az értelemben az αhozam és a pon
tosság viszonya lineáris regresszió segítségé
vel a következőképpen fogalmazható meg:  
A = β · α + ε, ahol A a pontosság, α az αhozam, 
β az együttható, ε pedig a maradvány.

Kutatásunk tehát az ismertetett folyamatra 
épül. Első lépésben 1000 iterációval lefuttat

juk a próbát, majd felrajzoljuk az eredményül 
kapott Ymetszéspont és a béta együttható li
neáris regresszióját. Ennek alapján több for
gatókönyvet szimulálunk a következő változó 
paramétereknek megfelelően: tranzakciós díj, 
Bika százalék jelzésenként és Vétel/eladás szá
zalék előrejelzésenként.

1. forgatókönyv
100 százalék vétel/eladás előrejelzésenként – 
10 százalék vétel/eladás előrejelzésenként
Ez a forgatókönyv a pontosság és az αhozam 
viszonyának alakulását vizsgálja az egyes elő
rejelzésekhez megadott vételi/eladási arány 
változtatásával. Ebben az esetben a 100 szá
zalék vétel/eladás előrejelzésenként azt jelen
ti, hogy minden egyes vételi/eladási jelzésnél 
a rendszer a készpénzállomány 100 százalé
kát használja fel részvényvásárlásra, illetve 
eladási jelzés esetén a teljes eszközállományt 
értékesíti. Ezzel szemben a 10 százalék vé
tel/eladás előrejelzésenként azt jelenti, hogy 
minden egyes vételi/eladási jelzésként a 
rendszer a készpénzállomány mindössze 10 
százalékát használja fel részvényvásárlásra, 
a fennmaradó 90 százalékot pedig tartalé
kolja. Újabb vételi jelzés esetén a készpénz
állomány 10 százalékának felhasználásával 
további részvénycsomagot vásárol. Vagyis 
az egyes ügyletek során nem vesz meg vagy 
ad el mindent, csak a lehetséges mennyiség 
arányos részét, mert később várhatóan ala
csonyabb árfolyamon tud venni vagy ma
gasabb árfolyamon tud eladni. Ez a tipikus 
kereskedési stratégia kiegyensúlyozott befek
tetésként ismert. a stratégia szerint a portfó
lióban csak részleges módosítások történnek, 
így a kockázat mérsékeltnek tekinthető. En
nek segítségével a befektető vagy kereskedő 
kezelheti a veszteséget, illetve a portfólió 
kitettségét. a forgatókönyv valamennyi ese
tében állandó paraméter az 50 százalék bika 
jelzésenként, valamint a 0 százalékos tranz
akciós díj.
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100 százalék vétel/eladás előrejelzésenként
Eloszlás
a 100 százalék vétel/eladás előrejelzésenként 
paraméter esetén megállapítható, hogy az 
αhozam kevésbé normális eloszlású. az 
αhozam mintaátlaga –17,32 százalék, a 2. áb
rán pedig látható, hogy a próbák eloszlását a 
legtöbb esetben pozitív ferdeség jellemzi. Ez 
azt jelenti, hogy a mintaátlag alatti próbák szá
ma nagyobb, mint a mintaátlag feletti próbá
ké. mindebből az következik, hogy a pozitív 
hozamú próbák száma kisebb, mint a negatív 
hozamú próbáké; a 75 százalékos percentilis 
–0,03 körüli, az αhozam pedig mintegy 78 
százaléktól pozitív. 

A regressziós modell összefoglalása
az 1. táblázat és a  3. ábra alapján a pontosság 
és az αhozam lineáris regressziós egyenessel 
felrajzolható. a lineáris regresszió attribútu

mai az Ymetszéspont és a béta együttható. 
megállapítható, hogy az Ymetszéspont érté
ke 0,60381, vagyis 60 százalék körüli, a béta 
együttható értéke pedig 0,127547. Ez azt 
jelenti, hogy ha az αhozam 0, akkor a pon
tossági szint 60 százalék körül van. (Lásd 1. 
táblázat)

90 százalék vétel/eladás előrejelzésenként
Eloszlás
a 90 százalék vétel/eladás előrejelzésenként 
paraméter esetén megállapítható, hogy az 
αhozam kevésbé normális eloszlású. az 
αhozam mintaátlaga –18,43 százalék, a 4. áb-
rán pedig látható, hogy a próbák eloszlását a 
legtöbb esetben pozitív ferdeség jellemzi. Ez 
azt jelenti, hogy a mintaátlag alatti próbák szá
ma nagyobb, mint a mintaátlag feletti próbá
ké. mindebből az következik, hogy a pozitív 
hozamú próbák száma kisebb, mint a negatív 

2. ábra

hisztorgrAm

3. ábra

regressziós modell

1. táblázat

metszéspont

 együttha-

tók

standard 

hiba

t-statisz-

tika

P-érték Alsó  

95%

Felső 

95% 

Alsó  

95% 

Felső 

95% 

Metszéspont 0,60381 0,001842 327,8862 0 0,600196 0,607424 0,600196 0,607424

X változó (1) 0,127547 0,005943 21,46112 2,61E-84 0,115884 0,13921 0,115884 0,13921
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hozamú próbáké. a 75 százalékos percentilis 
–0,05 körüli, az αhozam pedig mintegy 80 
százaléktól pozitív. 

A regressziós modell összefoglalása
a 2. táblázat és az 5. ábra alapján a pontosság 
és az αhozam lineáris regressziós egyenessel 
felrajzolható. a lineáris regresszió attribútu
mai az Ymetszéspont és a béta együttható. 
megállapítható, hogy az Ymetszéspont érté
ke 0,619658, vagyis 62 százalék körüli, a béta 
együttható értéke pedig 0,091617. Ez azt je
lenti, hogy ha az αhozam 0, akkor a pontos
sági szint 62 százalék körül van. 

80 százalék vétel/eladás előrejelzésenként
Eloszlás
a 80 százalék vétel/eladás előrejelzésenként pa
raméter esetén megállapítható, hogy az αhozam 
kevésbé normális eloszlású. az αhozam minta

átlaga –18,1 százalék, a 6. ábrán pedig látha
tó, hogy a próbák eloszlását a legtöbb esetben 
pozitív ferdeség jellemzi. Ez azt jelenti, hogy a 
mintaátlag alatti próbák száma nagyobb, mint 
a mintaátlag feletti próbáké. mindebből az kö
vetkezik, hogy a pozitív hozamú próbák száma 
kisebb, mint a negatív hozamú próbáké. a 75 
százalékos percentilis –0,04 körüli, az αhozam 
pedig mintegy 80 százaléktól pozitív. 

A regressziós modell összefoglalása
a 3. táblázat és a 7. ábra alapján a pontosság 
és az αhozam lineáris regressziós egyenessel 
felrajzolható. a lineáris regresszió attribútu
mai az Ymetszéspont és a béta együttható. 
megállapítható, hogy az Ymetszéspont érté
ke 0,624953, vagyis 63 százalék körüli, a béta 
együttható értéke pedig 0,09225. Ez azt jelen
ti, hogy ha az αhozam 0, akkor a pontossági 
szint 63 százalék körül van. 

4. ábra

hisztorgrAm

5. ábra

regressziós modell

2. táblázat

metszéspont

 együttha-

tók

standard 

hiba

t-statisz-

tika

P-érték Alsó  

95%

Felső 

95% 

Alsó  

95% 

Felső 

95% 

Metszéspont 0,619658 0,002067 299,7856 0 0,615602 0,623714 0,615602 0,623714

X változó (1) 0,091617 0,007017 13,05608 4,41E-36 0,077846 0,105387 0,077846 0,105387
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2. forgatókönyv
90 százalék bika jelzésenként – 10 százalék bika 
jelzésenként
Ez a forgatókönyv a pontosság és az αhozam 
viszonyának alakulását vizsgálja a jelzésenkén
ti bika paraméter arányának változtatásával. 
Ebben az esetben a 90 százalék bika jelzé
senként azt jelenti, hogy a rendszer által vé
letlenszerűen generált vételi/eladási jelzés 90 
százalékos eséllyel vételi, 10 százalékos esély
lyel pedig eladási jelzés lesz. Ezzel szemben a 
10 százalék bika jelzésenként azt jelenti, hogy 
a generált jelzés 10 százalékos eséllyel vételi, 
90 százalékos eséllyel pedig eladási jelzés lesz. 
a bika és medve jelzések tehát nem egyenlő 
eséllyel generálódnak. Ez különösen fontos 
annak megállapításához, hogy az emelkedő 
piacon érvényesülte olyan hatás, hogy a bika 
előrejelzések számának növekedésével nőtt a 
vételek száma is, illetve javulte az előrejelzési 

pontosság és az αhozam. a forgatókönyv va
lamennyi esetében állandó paraméter a 0 szá
zalékos tranzakciós díj, valamint a 100 száza
lékos vétel/eladás előrejelzésenként.

90 százalék bika jelzésenként
Eloszlás
a 90 százalék bika jelzésenként paraméter ese
tén megállapítható, hogy az αhozam kevésbé 
normális eloszlású. az αhozam mintaátlaga 
–3,87 százalék, az alábbi grafikonon pedig 
látható, hogy a próbák eloszlását a legtöbb 
esetben pozitív ferdeség jellemzi. Ez azt je
lenti, hogy a mintaátlag alatti próbák száma 
nagyobb, mint a mintaátlag feletti próbáké. 
mindebből az következik, hogy a pozitív ho
zamú próbák száma kisebb, mint a negatív 
hozamú próbáké. a 75 százalékos percentilis 
–0,08 körüli, az αhozam pedig mintegy 73 
százaléktól pozitív.

6. ábra

hisztorgrAm

7. ábra

regressziós modell

3. táblázat

metszéspont
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tika

P-érték Alsó  

95%

Felső 
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Alsó  
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Felső 

95% 

Metszéspont 0,624953 0,002058 303,6856 0 0,620915 0,628991 0,620915 0,628991

X változó (1) 0,09225 0,007414 12,44249 3,83E-33 0,077701 0,106799 0,077701 0,106799
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A regressziós modell összefoglalása
a 4. táblázat és a 9. ábra alapján a pontosság 
és az αhozam lineáris regressziós egyenessel 
felrajzolható. a lineáris regresszió attribútu
mai az Ymetszéspont és a béta együttható. 
megállapítható, hogy az Ymetszéspont érté
ke 0,635094, vagyis 63 százalék körüli, a béta 
együttható értéke pedig 0,139865. Ez azt je
lenti, hogy ha az αhozam 0, akkor a pontos
sági szint 63 százalék körül van.

70 százalék bika jelzésenként
Eloszlás
a 70 százalék bika jelzésenként paraméter ese
tén megállapítható, hogy az αhozam kevésbé 
normális eloszlású. az αhozam mintaátlaga 
–10,61 százalék, a 10. ábrán pedig látható, 
hogy a próbák eloszlását a legtöbb esetben po
zitív ferdeség jellemzi. Ez azt jelenti, hogy a 
mintaátlag alatti próbák száma nagyobb, mint 

a mintaátlag feletti próbáké. mindebből az kö
vetkezik, hogy a pozitív hozamú próbák száma 
kisebb, mint a negatív hozamú próbáké. a 75 
százalékos percentilis –0,08 körüli, az αhozam 
pedig mintegy 70 százaléktól pozitív.

A regressziós modell összefoglalása
az 5. táblázat és a 11. ábra alapján a pontos
ság és az αhozam lineáris regressziós egyenes
sel felrajzolható. a lineáris regresszió attribú
tumai az Ymetszéspont és a béta együttható. 
megállapítható, hogy az Ymetszéspont értéke 
0,607449, vagyis 60 százalék körüli, a béta 
együttható értéke pedig 0,098654. Ez azt je
lenti, hogy ha az αhozam 0, akkor a pontos
sági szint 60 százalék körül van. 

50 százalék bika jelzésenként
Eloszlás
az 50 százalék bika jelzésenként paraméter 

8. ábra

hisztorgrAm

9. ábra

regressziós modell

4. táblázat
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t-statisz-

tika

P-érték Alsó  

95%

Felső 

95% 

Alsó  

95% 

Felső 

95% 

Metszéspont 0,635094 0,002987 212,6175 0 0,629232 0,640956 0,629232 0,640956

X változó (1) 0,139865 0,01624 8,612268 2,76E-17 0,107996 0,171734 0,107996 0,171734
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esetén megállapítható, hogy az αhozam ke
vésbé normális eloszlású. az αhozam minta
átlaga –18,97 százalék, az alábbi grafikonon 
pedig látható, hogy a próbák eloszlását a leg
több esetben pozitív ferdeség jellemzi. Ez azt 
jelenti, hogy a mintaátlag alatti próbák száma 
nagyobb, mint a mintaátlag feletti próbáké. 
mindebből az következik, hogy a pozitív ho
zamú próbák száma kisebb, mint a negatív 
hozamú próbáké. a 75 százalékos percentilis 
–0,0007 körüli, az αhozam pedig mintegy 
75 százaléktól pozitív.

A regressziós modell összefoglalása
a 6. táblázat és a 13. ábra alapján a pontosság 
és az αhozam lineáris regressziós egyenessel 
felrajzolható. a lineáris regresszió attribútu
mai az Ymetszéspont és a béta együttható. 
megállapítható, hogy az Ymetszéspont érté
ke 0,605371, vagyis 60 százalék körüli, a béta 

együttható értéke pedig 0,132869. Ez azt je
lenti, hogy ha az αhozam 0, akkor a pontos
sági szint 60 százalék körül van. 

3. forgatókönyv
0 százalék tranzakciós díj – 2 százalék  
tranzakciós díj
Ez a forgatókönyv a pontosság és az αhozam 
viszonyának alakulását vizsgálja a tranzakciós 
díj arányának változtatásával. Esetei a 0 szá
zalékos tranzakciós díjtól az egyes vételi/el
adási ügyletek eredményében veszteségként 
megjelenő 5 százalékos tranzakciós díjig ter
jednek. az ügyletek számának növekedésével 
az egyes ügyletek vesztesége halmozódik, és 
csökkenti az aktív kereskedés összteljesítmé
nyét. a forgatókönyv valamennyi esetében 
állandó paraméter az 50százalék bika jelzésen
ként, valamint a 100 százalékos vétel/eladás 
előrejelzésenként.

10. ábra

hisztorgrAm

11 ábra

regressziós modell

5. táblázat

metszéspont

 együttha-

tók

standard 

hiba

t-statisz-

tika

P-érték Alsó  

95%

Felső 

95% 

Alsó  

95% 

Felső 

95% 

Metszéspont 0,607449 0,001893 320,8967 0 0,603735 0,611164 0,603735 0,611164

X változó (1) 0,098654 0,006783 14,54391 1,32E-43 0,085343 0,111965 0,085343 0,111965
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1 százalékos tranzakciós díj
Eloszlás
1 százalékos tranzakciós díj esetén megállapít
ható, hogy az αhozam még mindig kevésbé 
normális eloszlású. az αhozam mintaátlaga 
–19,47 százalék, az alábbi grafikonon pedig lát
ható, hogy a próbák eloszlását a legtöbb esetben 
pozitív ferdeség jellemzi. Ez azt jelenti, hogy a 
mintaátlag alatti próbák száma nagyobb, mint 
a mintaátlag feletti próbáké. mindebből az kö
vetkezik, hogy a pozitív hozamú próbák száma 
kisebb, mint a negatív hozamú próbáké. a 75 
százalékos percentilis –0,0052278 körüli, az 
αhozam pedig mintegy 75 százaléktól pozitív.

A regressziós modell összefoglalása
a 7. táblázat és a 15. ábra alapján a pontos
ság és az αhozam lineáris regressziós egyenessel 
felrajzolható. a lineáris regresszió attribútumai az 
Ymetszéspont és a béta együttható. megállapítha

tó, hogy az Ymetszéspont értéke 0,60558, vagyis 
60 százalék körüli, a béta együttható értéke pedig 
0,132127. Ez azt jelenti, hogy ha az αhozam 0, 
akkor a pontossági szint 60 százalék körül van.

Az EREdMéNyEk öSSzEfoGlAláSA

az eredmények összefoglalását az 1–3. függelék 
tartalmazza.

ElEMzéS éS TáRGyAláS

a szimuláció eredményei azt mutatják, hogy 
az αhozam negatív ferdeségű, ami arra utal, 
hogy a legtöbb aktív kereskedő vagy befektető 
nem képes kihasználni a piaci lehetőségeket. 
a tranzakciós díjak negatív hatással vannak a 
teljesítményre, bár csak az αhozamot érintik, 

12. ábra

hisztorgrAm

13. ábra

regressziós modell

6. táblázat

metszéspont

 együttha-

tók

standard 

hiba

t-statisz-

tika

P-érték Alsó  

95%

Felső 

95% 

Alsó  

95% 

Felső 

95% 

Metszéspont 0,605371 0,00199 304,1932 0 0,601466 0,609276 0,601466 0,609276

X változó (1) 0,132869 0,006396 20,7741 6,04E-80 0,120318 0,14542 0,120318 0,14542

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
G

ya
ko

ris
ág


G

ya
ko

ris
ág

Osztály

 P
on

to
ss

ág

α-hozam



 tanulmány 

516  Pénzügyi Szemle  2014/4

az elvárt pontossági szintet nem. megállapít
ható azonban, hogy pozitív αhozam tranzak
ciós díj jelenlétében is elérhető. 

Elvárt pontossági szint

az 1. forgatókönyv szerint a lineáris kapcsolat 
azt az elvárt pontossági szintet jelöli ki, amellyel 
általában 60 százalék körüli pontossági szinten 
egy előrejelzési modell pozitív αhozamot ké
pes elérni. a 60 százalékos pontosságot a lineá
ris egyenlet Ymetszéspontjaként kapjuk, ha az 
αhozamhoz rendelt érték 0. Ez tehát azt jelenti, 
hogy ha 60 százaléknál jobb előrejelzési pontos
ságot sikerül elérni, akkor lehetséges a pozitív 
αhozam, vagyis a realizált hozam meghaladhatja 
a referenciahozamot. Ismét felhívjuk a figyelmet 
arra, hogy több előrejelzési módszer, illetve tech
nika alkalmaz gépi számítást. megállapítható 

továbbá, hogy a legtöbb technika képes 60–70 
százalékos pontosság mellett pozitív hozamot el
érni, például P. m. tsang, P. Kwok, S. O. Choy, 
R. Kwan, S. C. ng, J. mak, J. tsang, K. Koong 
és t. l. Wong (2007) vizsgálata szerint a neurá
lis hálózatok előrejelzési pontossága a hongkon
gi részvénypiacon jelenleg is 70 százalék feletti. 
a részvénypiaci előrejelzés vizsgálata és fejlődé
se tekintetében a lineáris regresszió eredménye 
alapján arra számíthatunk, hogy 80 százalékos 
pontosság mellett a referenciát több mint 100 
százalékkal meghaladó hozam érhető el. 

Pozitív α-hozam az elvárt pontossági szint 
elérésekor lehetséges

az αhozam folyamatosan vita tárgya azóta, 
hogy az elgondolást Jensen (1968) először meg
fogalmazta. az αhozam a referenciahozam 

14. ábra

hisztorgrAm

15. ábra

regressziós modell

7. táblázat

metszéspont

 együttha-

tók

standard 

hiba

t-statisz-

tika

P-érték Alsó  

95%

Felső 

95% 

Alsó  

95% 

Felső 

95% 

Metszéspont 0,60558 0,002034 297,6823 0 0,601588 0,609572 0,601588 0,609572

X változó (1) 0,132127 0,006487 20,36696 2,19E-77 0,119396 0,144857 0,119396 0,144857
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feletti hozam. az egyik oldal azt a hagyomá
nyos elméletet képviseli, hogy a piaci hozam 
és a piaci kockázat nem diverzifikálható, így 
bölcs stratégiának a tartás és vétel tekinthető. 
a másik oldal Jensen megállapítására alapoz, 
amely a piaci hozam feletti αhozam létezését 
hangsúlyozza. az αhozam létezésével kapcso
latos legnagyobb ellentmondás az, hogy a piaci 
hozam ténylegesen tükrözie a piaci informá
ciók teljességét, és az összes befektető vára
kozásainak megfelelően alakule. más szóval, 
ha létezik αhozam, akkor ez vagy azt jelenti, 
hogy a piac nem jelzi hatékonyan a piaci hoza
mot, vagy pedig azt, hogy a piaci hozam feletti 
αhozam a jobban optimalizált piaci portfólió 
kialakításának szükségét jelzi. Vizsgálatunk 
ugyanakkor azt igazolja, hogy pozitív αhozam 
egy bizonyos szintű előrejelzési pontosság el
érésével lehetséges. Ez magyarázatot ad arra is, 
hogy a befektetés világában egyes befektetők 
(például Warren Buffett) miért nyerhetnek 
mindig. a levonható következtetések egyike 
az, hogy ha Buffett folyamatosan képes nyerni 
és profitot termelni, akkor legalább 60 száza
lékos előrejelzési pontossággal kell működnie. 

Pozitív α-hozam tranzakciós díj 
jelenlétében is elérhető

P. m. tsang, P. Kwok, S. O. Choy, R. Kwan, 
S. C. ng, J. mak, J. tsang, K. Koong és t. 
l. Wong (2007) vizsgálata megállapítja, hogy 
a tranzakciós díj jelenlétében az előrejelzési 
teljesítmény jelentősen romlik. E megállapítá
sokra hivatkozva részben azonos következteté
sek adódnak azzal kapcsolatban, hogy a tranz
akciós díj növekedésével az átlagos αhozam 
csökken. Ennek nagyságrendje azonban eltér 
P. m. tsang, P. Kwok, S. O. Choy, R. Kwan, 
S. C. ng, J. mak, J. tsang, K. Koong és t. 
l. Wong (2007) vizsgálatának eredményétől: 
a tranzakciós költség mindössze 0,15 százalé
kos eltérésével a nyereség jelentős veszteségbe 

fordul. Vizsgálatunkban azonban P. m. tsang, 
P. Kwok, S. O. Choy, R. Kwan, S. C. ng, J. 
mak, J. tsang, K. Koong és t. l. Wong (2007) 
vizsgálatához képest elenyésző az αhozam el
térése. Ezenkívül pozitív αhozam még 2 szá
zalékos tranzakciós díj mellett is elérhető. 

E megállapításból levonható az a következte
tés, hogy a szimuláció alapján a tranzakciós díj 
méltányos szintjét figyelhetjük meg. Feltételez
hetjük, hogy minden piaci szereplő véletlensze
rű előrejelzést készít a piacról, amely egyeseknél 
pontosabb, míg másoknál kevésbé az. ahogyan 
korábban említettük, a legtöbb aktív befektető 
és kereskedő képtelen nyereséget elérni, mégis 
vannak olyanok, akik pozitív hozamot realizál
hatnak. a szimuláció segítségével, esetleg több 
minta és iteráció felhasználásával előállíthatjuk 
azt a modellt, amely alapján megállapítható, 
hogy milyen mértékű tranzakciós díj méltányos 
minden piaci szereplő számára. az legalábbis 
elfogadhatatlan, ha a tranzakciós díj egy adott 
szintjén a piaci szereplők egyike sem képes nye
reséget elérni. Ez a további vizsgálatot igénylő 
egyik terület, ahol modellünk segítségével meg
határozhatjuk a tranzakciós díjnak azt a maxi
mális szintjét, amely egy adott piac valamennyi 
szereplője számára megengedhető. 

Az aktív kereskedés eredményesebb lehet 
a passzív tartásnál

a hagyományos modern portfólióelmélet sze
rint abból adódóan, hogy a kockázat várható 
szintjéhez képest várható hozamportfólió ki
alakításával optimalizálható, a piac valameny
nyi eszközét képviselő piaci portfólió a koc
kázathoz viszonyított hozam szempontjából 
optimalizáltnak tekinthető. a legcélszerűbb 
vagy legbölcsebb stratégia tehát a piaci port
fólió passzív, aktív kereskedés nélküli tartása, 
mivel a piaci portfólió piaci kockázatán kívül 
az eszközárral kapcsolatos valamennyi egyéb 
kockázat diverzifikálható. Vizsgálatunk azon
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ban bizonyítékokkal támasztja alá azt, hogy 
bizonyos előrejelzési pontosság mellett aktív 
kereskedéssel pozitív αhozam érhető el. En
nek ellenére, ahogy korábban említettük, a 
legtöbb aktív kereskedő és befektető ezt nem 
képes megvalósítani a részvénypiacon. Ezzel 
együtt láthatunk olyan eseteket, ahol bizonyos 
pontossági szint mellett pozitív αhozamot ér
nek el. Ez azt jelenti, hogy ha a vizsgálatunk 
megállapítása szerinti kritériumot, az előrejel
zési pontosság szintjét is figyelembe vesszük, 
az aktív kereskedés a téma korábbi tárgyalásá
val szemben értelmet nyerhet. 

A legtöbb aktív kereskedő vagy befektető 
nem képes kihasználni a lehetőségeket

az 1. forgatókönyv (100 százalék vétel/eladás 
előrejelzésenként) esetében az αhozam össze
sen 224 alkalommal volt pozitív. Ez azt jelenti, 
hogy 1000 iterációból mindössze 224 előrejel
zés tudott pozitív αhozamot generálni. mivel 
az egyes iterációk a vizsgált időszak teljes egé
szére (1998–2012) kiterjedő véletlenszerű elő
rejelzési folyamatot képezik le, az αhozam tel
jesítményének véletlenszerűnek kell lennie, és 
bizonyos minta szerinti eloszlást kell követnie. 
megfigyelhetjük, hogy a módosított paramé
tertől függetlenül a 100 százalék vétel/eladás 
esetétől az 5 százalékos tranzakciós díjig a ge
nerált eloszlás hisztogramjai kivétel nélkül po
zitív ferdeségűek. mivel minden egyes iteráció 
egy adott előrejelzési módszert szimulál, amely 
egyes esetekben pontos, máskor pontatlan le
het, megállapíthatjuk, hogy az esetek többsé
gében az egyes iterációk αhozama negatív. 

A „teljes vétel, teljes eladás” jobb,  
mint a többszöri „kis vétel, kis eladás”

az 1. forgatókönyv esetében a cél annak meg
figyelése, hogy az egyes aktív kereskedési ügy

letek befolyásoljáke az αhozamot. a vétel/
eladás százalék előrejelzésenként paraméter ér
tékét 100 százalék és 10 százalék között módo
sítva megfigyelhetjük, hogy az αhozam átlaga 
a paraméter csökkenését követve romlik. a po
zitív αhozamok száma szintén csökken, 224
ről 0ra. az, hogy az átlagos pontosságot 58 
százalékról 72,79 százalékra növeljük, önma
gában nem ellensúlyozza a 0 pozitív αhozam 
negatív hatását, amely 10 százalékos vétel/el
adás előrejelzésenként paramétert eredményez. 
tény, hogy előrejelzésenként 100 százalékos vé
tel/eladás esetén 58 százalékos elvárt pontosság 
mellett is 224 próba képes pozitív αhozamot 
elérni. Ez arra utal, hogy a „teljes vétel, teljes 
eladás” aktív kereskedési stratégia alkalmazása
kor jobb teljesítmény várható. Előnyre az tehet 
szert, aki aktív előrejelzést készít, és vételi jelzés 
esetén a teljes készpénzállományból részvényt 
vásárol, illetve eladási jelzés esetén a teljes esz
közállományt eladja. a vételi/eladási stratégia 
szimulálása bizonyítékkal szolgál az arról szóló 
ellentmondásos vitához, hogy az aktív keres
kedés során a „teljes vétel, teljes eladás” stra
tégia mennyire hatékony. Vélhetően akkor, ha 
minden alkalommal csak a készpénzállomány 
10 százalékát használjuk fel részvényvásárlás
ra, illetve az eszközállománynak 10 százalékát 
értékesítjük, a végső αhozam alacsony lesz, a 
pozitív αhozam elérésének valószínűsége pe
dig közelít a nullához. 

Több vétel az erősödő piacon

az 2. forgatókönyv esetén a cél a különböző 
magatartások megfigyelése abban az esetben, 
ha a vételi és eladási jelzések egyenlőtlenül ge
nerálódnak. a bika százalék jelzésenként para
méter értékét 90 százalék és 10 százalék között 
módosítva megfigyelhetjük, hogy az αhozam 
átlaga a paraméter csökkenését követve rom
lik. a pozitív αhozamok száma szintén csök
ken, 374ről 11re. Ez arra utal, hogy több 
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vételi jelzés esetén magasabb αhozamszint 
érhető el. más szóval az aktív kereskedők 
többet vesznek, és nagyobb valószínűséggel 
realizálnak nyereséget. Ennek egyik magyará
zata, hogy a vizsgált piaci időszakban (1998 
és 2012 között) a DIa 79,23 dollárról 128 
dollárra erősödött. Erre az időszakra az ame
rikai részvénypiac tartós erősödéseként tekint
hetünk. Ez alapján a mért időszak minden 
szakaszában (minden hónapban) nagyobb az 
erősödés valószínűsége. annak ellenére tehát, 
hogy a pontosság nem javul, az αhozam telje
sítménye javítható. 

köVETkEzTETéSEk

Összefoglalásképpen vizsgálatunk számító
géppel segített szimulációval modellezi a kü
lönböző részvénypiaci előrejelzési módszerek 
viselkedését. Véletlenszerű, csak vételi/eladási 
jelzésekkel szimulálja a különböző előrejelzési 
modellek által generált jelzéseket. Ez azért mű
ködik, mert attól függetlenül, hogy a módszer 
számítógéppel segített előrejelzésre (mestersé
ges neurális hálózatra, szupportvektorgépre), 
fundamentális elemzést vagy technikai elem
zést alkalmazó pénzügyi előrejelzésre, vagy 
akár a feng shuira vagy tenyérjóslásra épül, 
a kimenetek minden esetben azonosak: csak 
vételi/eladási jelzések lehetnek. Ezek a mód
szerek az évek során pontosak vagy bizonyos 
mértékig pontosak lehetnek, egyesek azonban 
külső tényezőktől függetlenek. azonos ered
ményeket kell kapnunk, ha valamennyi előre
jelzési módszer eredményeit eltérő pontossági 
szinteken soroljuk fel. Vizsgálatunk helytálló, 
mert egyes alapvetések és a pontossági szintek 
eltérései ellenére valamennyi előrejelzés vé
letlenszerű. a minta véletlenszerű, azonban 
ciklikusan nem az. Ezért valamilyen módon 
alkalmasnak kell lennie arra, hogy a valós 

helyzetet valós kereskedési műveletek alapján 
modellezze. 

a szimuláció segítségével három forgató
könyvet vizsgálunk: 100 százalék vétel/eladás 
előrejelzésenként – 10 százalék vétel/eladás 
előrejelzésenként; 90 százalék bika jelzésen
ként – 10 százalék bika jelzésenként; valamint 
0 százalék tranzakciós – 2 százalék tranzakciós 
díj. E forgatókönyvek alapján különböző aktív 
kereskedési viselkedésformákat figyelhetünk 
meg. megállapításaink bizonyítékot szol
gáltathatnak az aktív kereskedés és a passzív 
tartás befektetési stratégiáival kapcsolatos el
lentmondásos kérdésekhez. megállapítottuk, 
hogy igazolható a pozitív αhozam létezése 
akkor, ha az aktív kereskedés elvárt pontossági 
szintje teljesül. Vizsgálatunk kimutatja, hogy 
pozitív αhozam tranzakciós díj jelenlétében 
is elérhető. Ebből arra következtethetünk, 
hogy az aktív kereskedés eredményesebb lehet 
a passzív tartásnál, mert az elvárt pontossági 
szint teljesülésekor pozitív αhozam érhető 
el. a számítógéppel segített részvénypiaci elő
rejelzés újabban megfigyelhető fejlődésével 
több vizsgálat is foglalkozik, például P. m. 
tsang, P. Kwok, S. O. Choy, R. Kwan, S. C. 
ng, J. mak, J. tsang, K. Koong és t. l. Wong 
(2007), amely megállapította, hogy 70 száza
lék körüli pontossági szint is elérhető. Ha te
hát az említett vizsgálat szerinti, neurális háló
zatra épülő előrejelzési modellt 70 százalékos 
pontossággal alkalmazzuk, saját vizsgálatunk 
szerint pedig az amerikai piacra vonatkozóan 
az elvárt pontossági szint 60 százalék, akkor a 
modellnek pozitív αhozamot kell generálnia. 
Kutatásunk eredményéből három figyelemre 
méltó következtetés adódik: a legtöbb aktív 
kereskedő nem képes nyereséget elérni, továb
bá erősödő piacon a „teljes vétel, teljes eladás”, 
valamint a „több vétel” jobb stratégiának te
kinthető. Vizsgálatunk ezt a megállapítást bi
zonyítékokkal támasztja alá. 
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16. ábra

1. forgAtókönyv

vétel/eladás, %

előrejelzésenként 
100% 90% 80% 70% 50% 30 % 20% 10%

Béta 0,127547 0,091617 0,09225 0,102529 0,136814 0,19422 0,291558 0,588334

Y-metszéspont 60,38% 61,97% 62,50% 63,43% 66,85% 72,21% 77,73% 86,28%

átlagos pontosság 58,17% 60,28% 60,83% 61,49% 64,19% 68,30% 71,73% 72,79%

átlagos alfa –17,32% –18,43% –18,10% –18,86% –19,46% –20,14% –20,61% –22,93%

pozitív α-hozamok száma 224 186 181 135 110 40 12 0

1. függelék

Béta
Y-metszéspont

Átlagos pontosság
Átlagos alfa
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17. ábra

2. forgAtókönyv

Bika százalék 

jelzésenként
90% 70% 50% 30% 10%

Meredekség 0,139237 0,098671 0,132884 0,224435 0,70336

Y-metszéspont 0,635287 0,607447 0,605357 0,631555 0,808933

átlagos pontosság 0,629892 0,596977 0,580152 0,571238 0,576834

átlagos alfa –0,03874 –0,10611 –0,18967 –0,26875 –0,32999

pozitív α-hozamok száma 374 296 196 100 11

2. függelék

Meredekség
Y-metszéspont

Átlagos pontosság
Átlagos alfa
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18. ábra

3. forgAtókönyv

Tranzakciós díj 0% 1% 2%

Meredekség 0,134948 0,133 0,14009

Y-metszéspont 0,606207 0,6058 0,60642

átlagos pontosság 0,584125 0,5799 0,579793

átlagos alfa –0,16363 –0,19474 –0,19007

1. függelék

Meredekség
Y-metszéspont

Átlagos pontosság
Átlagos alfa



 tanulmány 

Pénzügyi Szemle  2014/4 523

1. táblázat

piaci információk (diA) Előrejelző rendszer 

dátum záróár napi hozam Bika százalék 

jelzésenként

Bika/medve jelzés 

Bika=1 

medve=2

vétel/eladás 

százalék 

előrejelzésenként

Nyitó   0,5 0,3636364 1

1998.01.20. 79,23 0 0,5 2 1

1998.02.02. 85,59 0,080273 0,5 2 1

1998.03.02. 88,19 0,030377 0,5 2 1

1998.04.01. 90,87 0,030389 0,5 2 1

1998.05.01. 88,84 –10,02234 0,5 1 1

1998.06.01. 89,69 0,009568 0,5 2 1

1998.07.01. 88,53 –10,01293 0,5 2 1

1998.08.03. 74,87 –10,1543 0,5 1 1

1998.09.01. 78,19 0,044344 0,5 1 1

1998.10.01. 86,03 0,100269 0,5 2 1

1998.11.02. 90,81 0,055562 0,5 1 1

2. táblázat

piaci 

információk 

(diA)

dátum

kereskedési rendszer 

vételi/

eladási 

megbízás

tranzakci-

ós díj

Ügyleti egység Ügyleti 

összeg

eszközállo-

mány

eszközérték készpénz 

Nyitó  0,02   0 0 1000

1998.01.20. Eladás 0 0 0 0 0 1000

1998.02.02. Eladás 0 0 0 0 0 1000

1998.03.02. Eladás 0 0 0 0 0 1000

1998.04.01. Eladás 0 0 0 0 0 1000

1998.05.01. Vétel 0,02 11,03548128 –1000 11,0354813 980,3921569 0

1998.06.01. Eladás 0,02 –111,03548128 1009,5678 0 0 1009,568

1998.07.01. Eladás 0 0 0 0 0 1009,568

1998.08.03. Vétel 0,02 13,21987867 –11009,568 13,2198787 989,772316 0

1998.09.01. Vétel 0 0 0 13,2198787 1033,662313 0

1998.10.01. Eladás 0,02 –113,21987867 1160,0523 0 0 1160,052

1998.11.02. Vétel 0,02 12,52401896 –11160,052 12,524019 1137,306162 0

melléklet

Mintaadatkészlet ModellinforMációkkal1
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