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Evolution in understanding of portfolio returns 
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• Investors don’t distinguish between the 
sources of portfolio return 

• Active investing was predominant way 
of managing long-term portfolios 

1980s and 1990s 

• Finance research underpins the 
adoption of passive investing as an 
alternative basis for implementation 

• Investors can capture market beta 
efficiently through passive mandates 

2000s and 2010s 

• Investors increasingly recognize factors 
as key drivers of long-term performance 

• Factor investing implemented through 
rules-based transparent indexes offers 
an alternative for implementation 



Intézményi befektetők tündöklése 
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Forrás: Rajna Gibson Brandon és Philipp Krüger: The sustainability 

footprint of institutional investors, SFI Research Paper Series No 17-05, 

2017 (2017. február 17-i verzió) 

https://ssrn.com/abstract=2918926
https://ssrn.com/abstract=2918926
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Értékpapírok 
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• Értékpapír: 

• Jogilag: speciális jogokat igazoló okirat  vagy adat 

• Pénzügyileg: jövőbeli fizetésre vonatkozó ígéret, követelés 

• Részvény, kötvény, váltó, jelzáloglevél, kárpótlási jegy, befektetési jegy,  stb. 

és külön kategória: származtatott ügyletek 

• Egyszerű értékpapíroknál a követelés közvetlenül a termelő vállalkozás 
profitjának egy részére szól, az ígéret megvalósulása a vállalattól függ 

• Származtatott ügyleteknél a kifizetés a mögöttes értékpapírok értékétől és a 
szerződő partner likviditási helyzetétől függ; a kapcsolat a termelő szférával 
közvetett 

 



Részvények – Néhány alapfogalom 
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• Részvény (share, Aktie, action ) : 

• elsősorban tulajdonjog, részesedés egy részvénytársaságban 

• részvényosztályok: osztalékra vonatkozó jog, szavazati jog, egyéb jogok 
(Futuraqua) 

• 1 részvény 1 szavazat 1 ember 1 szavazat 

 

 

• Kereskedés módja, helye: Nyrt. (public), Zrt. (private) 

• elsődleges kibocsátás (IPO) 

• Osztalékfizetés (ex-nap), részvényvisszavásárlás 

• Vállalati események: spin-off, merger, részvényfelaprózás stb.  



1. mítosz: A részvénypiac funkciója a  gazdaság 

finanszírozása 
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• Az USA-ban már régóta nem, Európában – az osztalékkifizetést is beleszámítva – alig 

• https://fred.stlouisfed.org/graph/?g=fnpf 

 

nettó részvénykibocsátás, mrd euró 

http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1503v.htm
http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1503v.htm
http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1503v.htm
https://fred.stlouisfed.org/graph/?g=fnpf
https://www.alternatives-economiques.fr/emissions-dactions-diminuees-rachats-annulations-milliards-deuros-0105201611064.html


Részvények „árazása” 
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• DDM (dividend discount model): A részvény ára a jövőbeli pénzáramok 

(osztalékok) várható értékének jelenértéke, a megfelelő rátával diszkontálva 

 
𝑃 =   

𝐸(𝐷𝑖)

1 + 𝑟𝑒
𝑖

∞

𝑖=1

=  
𝐸(𝐷𝑖)

1 + 𝑟𝑒
𝑖

𝑇

𝑖=1

+ 
𝑟𝑒𝑧𝑖𝑑

1 + 𝑟𝑒
𝑇+1

 

 

• Állandó g osztaléknövekedési rátát feltételezve 

 
𝑃 =
𝐷1
𝑟𝑒 − 𝑔

 

• Mi megfelelő a diszkontráta? Lásd később 

• Fundamentumokhoz kötött árazás:  

• Price to earnings, price to book, price to dividend stb. 



Kötvények – néhány alapfogalom 
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• Kötvény: 

• hitelviszony: kölcsönzött tőke és esetleges kamatainak  
visszafizetése meghatározott időpont(ok)ban 

• Kamatozás: fix, változó, zéro-kupon(diszkont) 

• Kibocsátó: állam (központi, helyi), vállalat 

• Pozíció a tőkeszerkezetben; esetleges fedezet 

• Kockázatok: 

• nemfizetés, késedelem, egyéb csődesemény 

• kamatváltozás 

• minősítések 

• Beépített opciók (embedded options) 



Alternatív eszközök 
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• A fő eszközosztályok mellet a közelmúltban nagyobb szerepet kapnak az alternatív befektetések, elsősorban a nagyobb várható 

hozam reményében, és az állítólagos kisebb korreláció miatt 

• Nagyobb kockázattal is járnak: 

• Átláthatatlanabb struktúrával rendelkeznek 

• Kevésbé likvidek 

• Intézményi, bizalmi kockázatok (agency issues) 

• Kockzati tőke (Private equity) 

• tulajdonrész kockázatos, általában kezdő, vállalatokban 

• Hedge fund 

• kevésbé szabályozott, elméletileg egyedi, titkos és átlagosnál okosabb stratégiákat folytató befektetési alapok 

• Ingatlan (real estate) 

• tulajdonrész kereskedelmi vagy irodai stb. ingatlanokban, részesedés a bérleti díjból 

• Infrastruktúra, erdő, termőföld, borok, műkincsek stb. 

 

 

https://www.ft.com/content/9bd1150e-1b76-11e6-b286-cddde55ca122
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Szereplők 1. – állami vagyonok 
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állami vagyonalapok (SWF - sovereign wealth fund)  

 

A kormány által kontrollált, részben külföldön befektetett megtakarítás 

Eredete gyakran az országban bőségesen kitermelt nyersanyag. Célja 
általános tartalék, nyugdíjtartalék stb. 

A 90-es évek sorozatos válságai IMF és a többiek kevesebb részt akarnak 
vállalni a feltörekvő országok válságkezeléséből 

 



Szereplők 2. – állami vagyonok 
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• Holland betegség (Dutch disease): a jelentős nyersanyagvagyon elsorvasztja 

a gazdaság többi szektorát, felértékeli a valutát, egyoldalú függést alakít ki a 
nyersanyagáraktól. 

• Szabályozási feladatok: 

• fix költési szabályok: pl. Norvégia max 4% 

• tartalék válság esetére: Kuvait a háború után, Chilei Réz Tartalék Alap 

• legitimáció, lakossági támogatás: nagymértékú átláthatóság (Norvégia),  

tanulás (Kelet-Timor), de akár titoktartás is (Kuvait) 

 



Szereplők 3. Nyugdíjalapok 
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• Állami vagy vállalati szinten, nyugdíjfizetési céllal kezelt vagyon (pension fund) a felosztó-kirovó 
társadalombiztosítási rendszer mellett vagy helyett 

• Kifizetéssel meghatározott alapok  (defined benefit (DB)) 

• a tb-nyugdíjhoz hasonlóan a ledolgozott évek, megkapott fizetések  stb. fügvényében ígér előre 
meghatározott nyugdíjat 

• Befizetéssel meghatározott alapok (defined contribution, DC) 

• ígéret nincs, csak a befizetés biztos, a kifizetés a véletlen függvénye 

• pl.: magyar önkéntes és magánnyugdíj-pénztárak 

Forrás: IPE.com top1000 European pension funds 

 

https://www.ipe.com/Uploads/v/a/k/Top-1000-European-Pension-Funds.pdf


Szereplők 4. Nyugdíjalap tendenciák 
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• Az állam kivonulásával a 

társadalombiztosításból, a 
nyugdíjalapok szerepe 
növekszik 

• A DB alapok arányának 
csökkenése -  a kockázat a 
dolgozóra hárul  

• Ugyanakkor a maradék DB 
alapban a finanszírozási hiány 
(funding gap) növekvő gondot 

okoz  az állam kénytelen 
lesz visszatérni 

 

Andrew Ang: Asset management, 15.o. Forrás: flow of 
funds, NIPA 

 

https://www.ipe.com/countries/netherlands/klm-pilots-scheme-to-switch-to-collective-dc/10021258.article


2. Mítosz – az öngondoskodás 
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“Ja és az “öngondoskodás” 
Tisztelt HVG, és Kapitalizmus blog… Nincs Öngondoskodás… Overlapping generation-s van… 
Egymást átfedő generációk vannak. Ha nem lesznek akkor a kiflijüket is csak importból fedezhetik… 
Az lenne az igazi öngondoskodás ha kamra teli lenne kiflivel, meg minden mással, a várható nyugdijjas évek 
teljes időszakára, ha szalonna,meg kolbász is ott száradna a padláson… 
Igaz ?” 

(Ismeretlen kommentelő a HVG kapitalizmus blogján) 

 

 
A felosztó-kirovó rendszer lebontása több országban a demográfiai válságra való 
hivatkozással történik. 

Valójában nincs alapvető különbség: az aktuális nyugdíjas (és egyéb inaktív) 
korosztályt mindig az aktuális aktívak munkájának egy része tartja el.  

Mindenképp növekvő megtakarítási ráta (vagy növekvő járulék) és növekvő 
termelékenység kell 

A két rendszer közötti különbség az elosztás meghatározásának módjában és a 
költségekben van. 

 

 

http://kapitalizmus.hvg.hu/2017/03/17/fizessenek-e-a-gazdagok/
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2000/wp00139.pdf


Szereplők 3. –  ördögi kör 
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• Kiterjedt tőkefedezeti nyugdíjrendszerben mindenki egyszerre érdekelt a nagyobb hozamokban (mint pénztári tag) és a kisebb 

hozamokban (mint dolgozó, akinek a hozamot ki kell termelnie) 

• A nyugdíjalap elsősorban a saját tagjai érdekét nézi, amikor nagyobb hozamra törekszik azoknál a cégeknél, amelyekben 

tulajdonos (esetleg egy hedge fundon, aktivista befektetőn stb.  keresztül). 

• Akár az érintett cégek dolgozóinak érdekével ellentétben is... 

• Akik szintén tagjai egy másik nyugdíjpénztárnak, ami szintén elsősorban az ő érdekeit nézi, és így tovább (példa) 

• De az is előfordul, hogy elsősorban az anyacég érdekeit nézi (példa) 

 

https://www.nytimes.com/2014/12/07/business/timken-bows-to-investors-and-splits-in-two.html
https://www.ipe.com/countries/netherlands/klm-pilots-scheme-to-switch-to-collective-dc/10021258.article


Szereplők 4. – alapítványok  
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• Tipikusan egyetemek finanszírozása (az 

USA-ban; endowment) 

• A pénz egy része kötött felhasználású, 
visszaperelhető 

• Egyéb vagyontárgyak: művészeti 
alkotások, szabadalmak 

• Bátor, kockázatosabb befektetések: 
private equity, hedge fund st. 

 

 



Szereplők 5. – családi és egyéni vagyonok 
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• Nagy nettó vagyon (high net worth, HNW) : >1 (5,10) millió $, a definíció 

változik  

• Kb. a felső 1%, arányuk, vagyonuk növekszik: 2016-ban 62 billió $ 

• Kockázatok:  

• családi viszályok, generációs váltás, diverzifikáció hiánya 

 

 

 



Szereplők 6. – és a maradék 
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• A maradék 99% részesedése a nettó vagyonból csökkenő 
tendenciát mutat, direkt szerepük amúgy sem jelentős 
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Forrás: World Income Database, Thomas Piketty: A tőke a 21. században 

 

http://wid.world/
http://piketty.pse.ens.fr/en/
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Hasznosság és nehéz idők 
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• A legtöbb befektető nem szereti a veszteségek kockázatát, amikor amúgy is 

nehéz idők járnak  befektetéskezelés, optimalizálás 

• Modell: hasznosság csak a pénzügyi vagyon függvénye: 𝑢(𝑊) 

• Növekvő 𝑢′ 𝑊 > 0 és konkáv 𝑢′′ 𝑊 < 0 

• Abszolút kockázatkerülés (risk aversion): −𝑢′′(𝑊) 𝑢′(𝑊) , általában csökken 

• Relatív kockáztakerülés: −𝑊𝑢′′(𝑊) 𝑢′(𝑊)  

• Exponenciális, logaritmikus, hatvány stb  

• 𝑢 𝑊 = 
𝑊1−𝛾

1−𝛾
: CRRA (konstans relatív kk) portfolió nem függ a vagyon 

nagyságától 

 



Kockázatkerülés 
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• Nehéz idők 𝑢′ 𝑊  nagy, minden extra forint nagyon jól jön 

• Konkavitás  kockázatkerülés (konvexitás  kockázatkeresés) 

• 𝑢 𝑝𝑊1 + 1 − 𝑝 𝑊2 > 𝑝 𝑢 𝑊1 + 1 − 𝑝 𝑢(𝑊2) 

• a biztos átlag értékesebb, mint a bizonytalanok átlaga 

 



Portfólióválasztás 
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• Ebben a modellben a befektetők célja a várható hasznosság maximalizálása 

max
𝜗
𝐸 𝑢 𝑊 = max

𝜗
 𝑝𝑠𝑠 𝑢 𝑊𝑠  

• + Kényszerek: tőkeáttét, shortolás, befektetési univerzum stb 

 

• Sorfejtés az átlaghozam körül és mean-variance hasznosság 

 

𝐸 𝑢(1 + 𝑟𝑝) ≈ 𝑢 1 + 𝐸 𝑟𝑝 +
1

2
𝑢′′ 1 + 𝐸 𝑟𝑝 Var(𝑟𝑝) 

 

𝑈𝑚−𝑣 = 𝐸 𝑟𝑝 −
𝛾

2
Var(𝑟𝑝) 



Kitérő: reálisabb hasznosságfüggvények 
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• Mean-variance hátrányai: 

• A szórás szimmetrikus a +/- eltérésekre az átlagtól 

• Csak az első két momentum számít 

• nem szubjektív valószínűségekre alapoz  

• Nehéz idők nem csak alacsony hozam és magas szórás 

abszolót értelemben, a relatív helyzet is számít 

• Safety first: fókusz a katasztrófa elkerőlése 

(pl. fizetésképtelenség) 

• Loss aversion: veszteségek esetén 
kockázatkereső magatartás 

 



Portfólió matek 
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• Ha elfogadjuk a mean-variance korlátait, a portfóliók leírása leegyszerűsödik 

• Egyes eszközök jellemzői:  

• Elvárt hozam, és szórás 𝑟𝑖,𝑒 , 𝜎𝑖  

• Kovariancia és korreláció: Σ, 𝑎ℎ𝑜𝑙 Σ𝑖𝑗 = 𝐶𝑜𝑣 𝑟𝑖 , 𝑟𝑗 = 𝜎𝑖𝜎𝑖𝜌𝑖,𝑗  

• Portfóliót a benne levő eszközök súlyával jellemezzük: 

•  𝑤𝑖(egyelőre shortolás megengedett, csak  𝑤𝑖 = 𝑤
′𝟏 = 1𝑖  a kényszer) 

• portfólió elvárt hozam: 𝑟𝑃,𝑒 = 𝑤
′ ∗ 𝑟𝑒 

• portfólió hozam szórása: 𝜎𝑃 = 𝑤
′ ∗ Σ ∗ 𝑤 1/2 

• Diverzifikáció: 𝜎2𝑃 <  𝑤
2
𝑖𝑖  𝜎2𝑖 



Mean variance optimalizálás – két eszköz 
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• Minden eszköz egy 𝑟𝑖,𝑒 , 𝜎𝑖  ponttal írható le a síkon 

• Két eszköz kombinációi egy hiperbolaszakasz mentén fekszenek 

• ha a korreláció 1, a szakasz egyenes 

• ha a korreláció -1, kockázatmentes eszköz is kikeverhető 

• A hasznosság szintvonalai az optimális portfólióban érintik a hiperbolát 



Mean-variance optimalizálás – sok eszköz 
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• Az összes lehetséges eszköz és portfólió kombinációja egy tartomány alkot, amelyet felülről a hatékony határ 

(efficient frontier) határol 

• Újabb eszközök hozzáadása kiterjeszti, kényszerek felvétele csökkenti az elérhető tartományt 

• A hatékony határon (szintén hiperbola) adott szórásnál lehetséges legnagyobb várható hozam 

• Hasznosság szintvonalak helyett: kiválasztható az adott szóráshoz a legnagyobb hozam, vagy adott hozamhoz 

a legkisebb szórás 



1. Kitérő: Hosszútávú/dinamikus  befektetések 

30 

• A probléma időfüggő esz: 𝑤(𝑡) portfólió súlyvektor az idő függvénye 

• Maximalizáljuk a végső vagyont (vagy a teljes fogyasztást stb.) 

 

max
𝑤 𝑡
𝐸 𝑢 𝑊 = max

𝑤(𝑡)
𝑊0 ∗ 𝑢(1 + 𝑤 𝑡𝑖

′ ∗ 𝑟𝑒(𝑡𝑖))

𝑖

 

• Elmélet: Dinamikus sztochasztikus programozás 

• iid eloszlás: hosszútávú súlyok  = rövidtávú súlyok 

• előrejelezhető eloszlások: hosszútávú súlyok = rövidtávú súlyok + opportunisztikus súlyok 



1. Kitérő: Portfolio rebalance 
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• Az elmélet tehát a súlyok dinamikus változtatását javasolja 

• első közelítésben periodikus visszatérés a kezdeti súlyokhoz – rebalancing 

• a semmittevés, „buy and hold” nem optimális, a portfólió „elmászik” az optimális súlyoktól 

• a hossztávú befektető nem különbözik alapjában a rövidtávútól, de több lehetősége van 

• Kimutatható, hogy az újrasúlyozás opciós stratégia: shortolja a volatilitást 

• Feltételezi, hogy a fák nem nőnek az égig, de az árak nem is omlanak tartósan össze („short 

regime change”) 

• A piac összeségében viszont buy and hold:  

• a rebalanszolás zéró összegű játszma 

• mindenki nem rebalanszolhat egyszerre! (l. 2008 Calstrs (eladó) és Norvég Alap (vevő)) 



2. kitérő: A diverzifikáció ingyenebéd 
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• Mean variance tanulsága: diverzifikált portfólióval jobb hozam-kockázat arány érhető 

el 

• Ha csak a hozam és a szórás számít! (ellenpélda: skewness) 

• Magasabb momentumokra, aszimmetrikus kockázatkerülésre nem igaz 

http://questromapps.bu.edu/qstnet/Personal/Faculty/Publication/pubUploads/skewness_v9.pdf


Visszatérés az optimalizálási feladatra 
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• A Markowitz-feladat a mean-variance optimalizálás ekvivalens 

újrafogalmazása 

𝑚𝑖𝑛
1

2
𝑤′Σ𝑤,  

𝑤′𝑟𝑒 = 𝑟 
𝑤′1 = 1 

• Megoldás Lagrange-multiplikátorokkal  két alap tétele: Minden hatékony 
portfólió előállítható két fix alap keverékeként 

• Ha van kockázatmentes eszköz is, az egyik alap választható a 
kockázatmentes eszköznek (egy alap tétele) 

• NB.: Ha van még k egyéb lineáris kényszer, akkor érvényes a k+2 alap tétele 
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CAPM – Sharpe 1964 
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• Sharpe: Az egy alap tételében a kitüntetett alap az ún. piaci portfólió, ha  

• Szimmetria: azonos kockázatmentes kamat,hozam- és szórásbecslések, vagyis minden befektető ugyanazt 

a Markowitz-problémát oldja meg (𝛾 lehet más) 

• Hasznosság csak az várható hozam és a szórás konvex függvénye (pl. mean-variance) 

• Nincs adó, tranzakciós költség 

• Egyetlen periódus 

• Szimmetriából levezethető, hogy minden résztvevő „egy alapja” ugyanaz.  

• Viszont  összegük a teljes piac kell legyen → az „egy alap” a piaci portfólió kicsinyített mása 

• A teljes piaci portfólióban (és kicsinyített másában) az eszközök súlya arányos kapitalizációjukkal , értékükkel 

(cap-weighted market portfolio) 

• Általánosítható inhomogén szórás- és hozambecslés esetére. 

 

 

http://efinance.org.cn/cn/fm/Capital Asset Prices A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk.pdf
http://pages.stern.nyu.edu/~lpederse/courses/LAP/papers/ShortSales/Lintner69.pdf


CAPM – Egyensúlyi portfólióárak 
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• A hozam szórás-síkon a kockázatmentes eszközt és a piaci portfóliót 
összekötő egyenes szakasz tartalmazza az optimális portfóliókat 

• Egyensúlyban a hatékony portfóliók kockázata és a várható hozama 
között lineáris kapcsolat van (capital market line, CML) 

• Mi a helyzet az egyes eszközökkel? 

 



CAPM és az egyedi eszközárak 
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• A piaci portfólió és egy tetszőleges eszköz kombinációja által rajzolt hatékony határvonal nem metszheti, csak érintheti a CML-t 

• Az érintkezési feltételből meghatározható az eszköz várható hozama 

• A kockázat mértékét egyetlen szám jellemzi: 𝛽𝑖, kiszámolható az eszköz és a piac hozamának idősorából 

• Hozam előrejelzése: az eszköz bétájából és a piaci hozamból becsülhető 

• Hozam felbontása:  a realizált hozamból levonjuk a béta által megmagyarázott részt 

• 𝛼𝑖 = 𝑟𝑖 − 𝑟𝑓 − 𝛽𝑖 𝑟𝑀 − 𝑟𝑓 , ahol az elmélet jóslata 𝐸(𝛼𝑖) = 0  

• ha mégis 𝛼𝑖 > 0 az eszköz felülteljesített a kockázati szintjéhez képest, és fordítva 

• Szóráselőrejelzés: 𝜎𝑖
2 = 𝛽𝑖

2𝜎2𝑀 + 𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑖) 

• Vissza a portfólióhoz: portfólió béta az eszközök bétájának átlaga, a fenti műveletek portfóliókra is értelmesek 

𝑟𝑖,𝑒 = 𝑟𝑓 + 𝛽𝑖 𝑟𝑀,𝑒 − 𝑟𝑓 = 𝑟𝑓 +
𝐶𝑜𝑣(𝑟𝑖 , 𝑟𝑀)

𝜎2𝑀
𝑟𝑀,𝑒 − 𝑟𝑓  



Béták eloszlása 

• A béták 1 körül tömörülnek 

• Historikus béta: idősorból számolva gyakoribb az extrém érték 

• Faktormodellből számolva: az eloszlás kevésbé széles 

Model: USE4D  

Universe: MSCI USA IMI  

27-Sep-1995 to 17-Apr-2014 

Forecast STDEV

Historical 0.67

Predicted 0.49
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A CAPM tanulságai 

39 

• A piac egy faktor: hozama és a vele való korrelació minden eszköz, portfólió 

hozamát és kockázatát meghatározza 

• Egyedi eszköz helyett faktort vegyél 

• az idioszinkratikus kockázatért nem fizetnek (csak a piaccal való együttmozgást 

számít) 

• csak az átlagos befektetőt érintő kockázatnak van ára 

• Minden befektetőnek a megvan a saját optimális faktor kitettsége (exposure) 

• Az átlagos befektető a piacot tartja 

• Egy eszköz kockázata a faktorkitettség függvénye 

• Azok az eszközök, amelyek nehéz időkben is fizetnek (vagyis bétájuk kicsi), 

kisebb felárat érnek el 

 



A CAPM-en túl 
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• Fama-French: a piaci béta nem magyarázza meg egyes portfóliók hozamát 

(méret, értékeltség stb. is számít) 

• Újabb faktorok felvétele a modellbe, de a lineáris struktúra marad 

• CAPM csak pénzügyi vagyont tételez fel.  

• De sok befektetőnek van munkája is  GDP érzékenység 

• Nyugdíjra gyűjt  demográfiai kockázat 

• ... 

• Ez a multifaktor világ: többféle kockázatnak többféle faktor felel meg 



Fama-French portfóliók 
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• Cégméret és értékeltség (PB) alapján 25 portfóliót képeztek amerikai részvényekből 

• értékeltség (book-to-price, vagy BTOP ratio) := könyv szerinti érték / piaci érték (mennyi dollárt fizet a piac a cég egy dollárnyi eszközéért) 

• A béta nem határozza meg teljesen a realizált hozamot (3x eltérés!) 

• Értékeltség és méret szintén faktorok: hatással vannak sok részvény hozamára adjuk hozzá a modellhez 

 

https://faculty.chicagobooth.edu/john.cochrane/teaching/35904_Asset_Pricing/Fama_French_multifactor_explanations.pdf


Fama-French modell 1992 
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• 𝑟𝑖 − 𝑟𝑓 = 𝛽𝑖,𝑀 𝑟𝑀 − 𝑟𝑓 + 𝛽𝑖,𝐻𝑀𝐿𝑟𝐻𝑀𝐿 + 𝛽𝑖,𝑆𝑀𝐵𝑟𝑆𝑀𝐵  

• Faktorportfóliók 

• HML (high minus low): alulértékelt részvények hozama a felülértékeltekhez képest nagyobb 

• SMB (small minus big): kicsi részvények hozama a nagyokhoz képest nagyobb 

• Későbbiekben további faktorok jelentek meg: momentum, profitability 



FF faktorok jelentése – Size faktor 
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• Size effect nem FF felfedezése: (Banz 1981) 

• Tiszta size effect:  

• kisebb részvényeknek nagyobb hozama a CAPM bétán felül 

• „piszkos” size effect: Kisebb részvények felülteljesítik a nagyobbakat  

• 80-as években gyengül, megszűnik 

• data mining vagy a publikáció után rávetődtek az aktív befektetők? 

• Befektetőknek: 

• small capek kevésbé likvidek 

• csak ha nem tud shortolni illetve tőkeáttétet felvenni 

 

 

 

 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.554.8285&rep=rep1&type=pdf


FF faktorok jelentése – Value faktor 
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• Szintén nem FF találmánya (Basu 1977) 

• A Value faktor robusztus, de előfordulnak negatív periódusok (pl. dotkom lufi, recessziók) 

• Milyen kockázatot képez le a Value faktor? (Mik a nehéz idők?) 

• cégevezetők befektetési döntései függenek a book-to-market értékétől 

• Value cégek kevésébé rugalmasan alkalmazkodnak technológiai változásokhoz 

• befektetőknek: ezek nekem is nehéz idők?  

• Milyen irracionális viselkedéshez köthető? 

• túl optimista/pesszimista növekedési becslés 

• veszteségkerülés/mentális könyvelés: árcsökkenés után kockázatosabbnak tűnik 

• De akkor miért nem vetődnek rá más befektetők (l. Size effect) 

• befektetőknek: én is így viselkedem (mint intézmény)? 

 

http://ww.e-m-h.org/Basu1977.pdf


FF faktorok kiterjesztése– Momentum faktor 
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• WML (winners minus losers) portfólió: a múltban jól teljesítők hozama nagyobb, mint a múltban rosszul 

teljesítőké; pozitív vosszacsatolás 

• Nagyságrenddel nagyobb hozam, negatív korreláció a Value-val 

• Milyen kockázatot képez le a Momentum faktor? 

• nagy esés pl.: 2009-ben, amikor vesztesekből hirtelen nyertesek lesznek 

• politikai beavatkozás kockázata piaci esések, gazdasági összeomlás idején 

• befektetőknek: ezek nekem is nehéz idők?  

• Milyen irracionális viselkedéshez köthető? 

• túlreagálás, túlzott önbizalom 

• alulreagálás: korlátozott információval rendelkező befektetők lassan építik be a fundamentális 

információkat az árakba 

• befektetőknek: én is így viselkedem (mint intézmény)? 



2. Kitérő: Multifaktor világ 
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• Megjelenik egy extra faktor (pl. recesszióérzékenység) 

• a hozam-szórás síkból hozam-szórás-faktor tér lesz 

• Az átlagos befektetőnek van recesszióérzékenysége 

• A piaci portfólió már nem mean-variance optimális 

• Aki nem érzékeny az extra faktorra, vegyen fel exposure-t rá  

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.111.5630&rep=rep1&type=pdf


Hogyan definiáljuk a faktorokat a gyakorlatban? 
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Faktormodellek általában 
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• A faktorok szisztematikus  hozamforrások, amelyek a részvények tág körének mozgását lineáris módon 

meghatározzák    

𝑟 = 𝑋 ∗ 𝑓 +  𝜀 

• A faktorok köre változhat: Value, Size, Béta stb. 

• f vektor elemei a faktorhozamok, a „külvilágot” írják le 

• A faktorhozam azt jellemzi, mennyire függ  általában a hozam egy bizonyos részvénytulajdonságtól, pl. az 

értékeltségtől, mérettől stb 

• X mátrix oszlopai a faktorérzékenységek, vagy exposure-ök, a részvény tulajdonságát jellemzik 

• Mennyire tipikus Value,  mekkora méretű , melyik országban van stb. 

• De nem minden faktor, a maradék „zaj” , 𝜀, a vállalatspecifikus események hozamra gyakorolt hatását sűríti egybe 

• feltesszük, hogy a faktorok és a specifikus események függetlenek: 𝐶𝑜𝑣 𝑓, 𝜀 = 0 

 



Csoportosítás 
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• Attól függően, hogy X és f közül melyiket fixáljuk előre, három fő típus van 

Típus Előny Hátrány 

Statisztikus 

főkomponens analízis a 

hozamokon, X és f sem 

előredfiniált 

Kevés adat kell 

Egyszerű 

A faktoroknak nincs 

jelentésük 

Idősoros (makroekonómiai) 

a faktorok előre 

meghatározott idősorok (l. 

Fama-French) 

Bármennyi faktor beépíthető 

A faktorhozam jelentése 

intuitív 

Az érzékenységek nem 

mindig intiutívak, pontatlanok 

Gyenge magyarázó erő 

Fundamentális 

(keresztmetszeti) 

az exposure-ök előre 

meghatározottak 

Intuitív exposure 

Jó magyarázó erő 

 

Sok adat kell hozzá 



Fundamentális modellek - matematika 
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• Adott X mellett keressük a legjobb f-et, ami minimalizálja a maradéktagot  

𝑟 = 𝑋 ∗ 𝑓 +  𝜀 

min(𝜀′ ∗ 𝑊 ∗ 𝜀)  

+ esetleges kényszerek 

• Más néven: súlyozott lineáris regresszió, általános legkisebb négyzetek módszere 

• W súlymátrix általában kisebb súlyt rendel a kisebb részvényekhez  

• Megoldás, kényszerek nélküli esetben: 

𝑓 = 𝑋′𝑊𝑋 −1𝑋′𝑊 ∗ 𝑟 = 𝐹𝑃 ∗ 𝑟 

• X: minden oszlopa a egy-egy részvénytulajdonságot  jellemez: méret, béta, ország, iparág stb. 

• f: az egységnyi exposure-höz tartozó hozam 

• valójában megfelelően összeválogatott részvények hozamának kombinációja, vagyis egy faktorportfólió 
hozama (FP mátrix egy-egy sora) 

• A többi faktor hatásától mentes hozam (vagyis „tiszta”)  



Példa: egy globális részvénymodell 
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• Például pozitív Béta faktorhozam azt jelenti, a nagyobb bétájú részvények felülteljesítik a kisebb bétájuakat (ahogy a CAPM-ből következne) 

• A többváltozós regresszió azt is biztosítja, hogy a különböző faktorok hatásai nem keverednek össze 

• Pl.  a Béta faktor nem fog tartalmazni sem országhoz, iparághoz, vagy másik style-hoz köthető hatást, vagyis „tiszta” lesz 

n w nc c ni i ns s n

c country i industry s style

r f X f X f X f u
  

      

Faktor típus Exposure 

típus 

Exposure jelentés Faktorhozam jelentés 

World 1 

mindenhol 

Minden részvény  a piac 

része 

A globális részvénypiaci portfólió 

hozama 

Country/Industry 0 vagy 1 Tagja vagy nem az országnak Az ország/iparág hozama a 

részvény piac hozamához képest 

Style folytonos Hány szórásnyira tér el az 

átlagtól 

Az átlag fölötti részvények hozama 

az átlag alattiakhoz képest 



Book to Price Size Momentum Beta Leverage Dividend Yield Growth Liquidity

Book to Price Log of Mkt Cap Rel Strength Historical Beta Debt to Assets Reported D/P Sales Growth 1m Turnover

Historical Alpha Book Leverage Forecast D/P Earnings Growth 3m Turnover

Mkt Leverage Forecast LTG 12m Turnover

12m AVTR

Earnings Yield Mid Cap Residual Volatility Profitability

Reported E/P Cube of Size Hist Sigma Asset Turnover

Forecasted E/P Daily Std Dev Profitability

Cash E/P Cumulative Range Profit Margin

EBITDA / EV Return on Assets

Reversal Earnings Variability
LT Rel Strength Variation in Sales

LT Hist Alpha Variation in Earnings

Variation in Cashflow

Variation in Fwd EPS

Earnings Quality
Cash earning / Earnings

Accruals - B/S

Accruals - C/F Statement

Investment Quality
Asset Growth

Capex Growth

Issuance Growth

Growth LiquidityQualityValue Size Momentum Volatility Yield

Példa: Faktorok családfája 
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• Az elmúlt évtizedekben kiderült, hogy a vállalatok rengeteg jellemzője hat szisztematikus módon a hozamra 

─ Value, Size, Momentum ismerős Fama-French modellből 

• book-to-price: könyv szerinti érték / piaci érték 

• earnings yield: összes profit / piaci érték 

─ Volatility: bétán és a részvények hozamának szórásán alapul 

• residual volatility: a hozam szórása 

─ Quality: profitráta (profitability), tőkeáttét (leverage), profit stabilitása (earnings variability), könyvelés minősége (earnings quality)  

─ Yield: az osztalékhozam nagysága 



Példa: faktorhozamok hosszútávon 
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• Egyes faktorok hozama hosszútávú trendet muata (l. Fama-French) 

• Nagyon momentum, jobb quality, kisebb méret, alulértékeltség, magasabb 
osztalékhozam mind nagyobb hozamot jelentett 

• Nagyobb béta nem! ( a CAPM-mel ellentétben) 



Modellek felhasználása portfóliókezelésben 
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• Portfólió exposure: 𝑥𝑖,𝑃 =  𝑤𝑗𝑋𝑗,𝑖
𝑁
𝑗=1 = 𝑤′𝑋 𝑖 

• Hozamfelbontás (performance attribution) szisztematikus és specifikus részre 

𝑟𝑃 = 𝑤
′𝑟 = 𝑤′𝑋𝑓 + 𝑤′𝜀 = 𝑥𝑖,𝑃𝑓𝑖 + 𝑤𝑗𝜀𝑗

𝑁

𝑗=1

𝐾

𝑖=1

 

• Volatilitáselőrejelzés 

𝜎2𝑃 = 𝐶𝑜𝑣 𝑟𝑃 , 𝑟𝑃 = 𝑤′𝑋
′𝐹𝑋𝑤 + 𝑤′Δ𝑤 

F a faktorkovariancia, Δ a specifikus variancia 

A nagyszámú részvénypár kovarianciája helyett elég a kisszámú faktor kovarianciáját megbecsülni 

• Volatilitásfelbontás szisztematikus és részvényspecifikus részre 

𝜎𝑃 = 𝑥𝑖,𝑃𝜎(𝑓𝑖)𝜌(𝑓𝑖 , 𝑟𝑃)  + 𝑤𝑗𝜎(𝜀𝑗)𝜌(𝜀𝑗 , 𝑟𝑃) 

𝑁

𝑗=1

𝐾

𝑖=1

 



Indexek , faktorindexek, aktív menedzserek 
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 Investment Process  

56 

CONSULTANT 
ASSET OWNER 

Investment Policy 

   Asset  
Manager 1 

  Asset    
Manager 2 

   Asset  
Manager 3 

   Asset  
Manager 4 

Investment 
Advice 

Investment Mandate 

   Asset  
Manager 5 

EQUITY 
• Global equity 
• Domestic equity 
• EM / Small caps 
• Etc. 

FIXED INCOME 
• Money Market Funds 
• Govt bonds 
• Corporate bonds 
• Etc. 

ALTERNATIVE
S 

• Hedge Funds 
• Commodities 
• Currencies 
• Etc. 



Indexek felhasználása  
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• Az indexek abból az felismerésből születtek, hogy valahogy mérni kell az elméleti 

„piac” és „faktorok” teljesítményét (l. CAPM)  

• Asset allocation döntésekben segít 

• Alapkezelő teljesítményének mérése 

• aktív hozam (alpha): 𝑟𝐴 = 𝑟𝑃 − 𝑟𝐵  

• aktív kockázat (tracking error): 𝜎(𝑟𝐴)  

• hozam-szórás sík, mean-variance optimalizálás eszköztár stb. átvihető az „aktív térbe” 

• Később a passzív indexkövetés olcsó portfóliókezelési módszerré vált (ETF, 

exchange traded fund) 

• aktív menedzserek (hedge fund, befektetési alapok stb.) egyre nehezebb 

helyzetbe kerülnek 

 



Institutional Investors allocate to factors 
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Portfoli
o  

Return 

Active 
Return 

Passive 
Investing 

Factor 
Investing 

Active 
Investing 

Market 
Return 

Alpha 

Factor 
Return 

Market 
Return Market Return 

Transparent 
Implementation 

Active Return 

Discretionary 
Implementation 

For a discussion of the role of factor investing in institutional portfolios, see Power to the People: The 

Profound Impact of Factor Investing on Long Term Portfolio Management, Journal of Portfolio 

Management, Winter 2016  



What is a stock index - in theory? 
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• Originally represents the average price in the market  

• Price weighted indices of the XIXth century and early post World War era. Examples: Dow 
Jones Industrial Average (since 1896), Nikkei 225 (since 1950) 

• Nowadays represents the value (return) of a hypothetical portfolio strategy 

• Modern portfolio theory introduced the notion of “the” market portfolio 

• Broad market indices: aim to cover the whole of a given domestic or international equity 

market, or a whole size segment thereof. Example: MSCI World Small Cap 

• Factor indices : represent the performance of a factor. MSCI World Minimum Volatility, MSCI 
Europe Quality 

• Boils down to a return calculation of an idealized portfolio 

• choose a way to average returns 

• chain-linking of returns:  

• assuming zero transaction costs 

• assuming all cash-flows occur after the close of a trading day 

1 1*(1 )t t tI I r  

( )* i

i

i

r w r



Index formulas and simplest weightings 
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• What are the weights? 

• can be anything depending on the strategy, style, fashion or regulation 

 Price weighting is considered obsolete; downward bias due to successful companies having stock splits more often 

 Mcap weighting is considered a proxy to “the” market; neutral starting point to managers; low turnover. 

 Equal weighting is considered an active strategy, a kind of small cap bias; capacity issues; high turnover 

Weighting Portfolio Weight proportinal to

Equal weighting Equal dollar amount in each stock 1

Price weighting Equal number of shares of each stock Price

(Free float) market capitalization 

weighting
Equal proportion of each stock's (free) float Price * # of shares (Market value)

Factor weighting
Equal proportion of each stock's "factor 

value"
Market value * factor exposure

Other
Optimized, or other combination of the 

above



Tiszta és befektethető faktorok 
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• Tiszta faktorportfóliók (l. 50. o.) nehezen megvalósíthatók 

• long-short 

• nagyszámú részvény, nagy turnover, drága 

• de tiszták, vagyis más faktor nem keveredik beléjük 

• Faktor indexek könnyebben tradelhetők 

• long-only, tehát a piac hatása is benne van 

• kevesebb részvény, kisebb költség 

• nem tiszták, más faktorokkal keverednek 



Példák: Faktorindexek összehasonlítása 
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• Példák a következő oldalakon: MSCI ACWI (cap-weighted fejlett és fejlődő) és MSCI 

ACWI faktorindexek összehasonlítása 

• hozamok összehasonlítása 

• Minimum Volatility, Quality és Value indexek hozamának forrása 

• a megcélzott faktorokra van exposure 

• de a hozam egy része más forrásokból származik  nem tiszta faktorportfólókról van szó 

• A hozam forrásainak elemzésére egy faktormodellt használunk (l. 54. o.) 

• Ország, iparág és style-ok szerint szétválogatjuk a hatásokat 

• Tényleg a kitűzött faktorokra van exposure? 

• Milyen egyéb faktorokra van exposure? 



Indexek teljesítménye 
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Indexek relatív teljesítménye 
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Minimum volatility index hozamforrásai 
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Index: Min Vol USD

Period: 31-Dec-1998 to 31-Oct-2017

Return (%)

Risk (% Std Dev)

0.23 0.600.12 0.06 0.14 0.19 0.40 0.32

Growth Liquidity

-0.04 0.06 0.18 0.18 0.15 0.28 -0.14 0.19

Leverage Earn. Qlty Inv. Qlty Profitability Earn. Var. Div. Yield

4.63 0.590.24 0.28 0.26 0.48 0.23 0.56

0.59 0.07-0.20 0.06 0.10 0.15 0.08 0.12

Beta Res. Vol.BtoP Earn. Yield LT Reversal Size Mid Cap Momentum

0.76

0 1.25 0.00 1.20 1.88 5.47 2.25

0 0.08 0.00 0.18 -0.24 1.85

Risk Indices Asset

Currency Currency Equity Selection

Explicit Implicit World Countries Industries

0.08 0 2.55        N/A        N/A

1.25 0 7.44        N/A        N/A

Active Trading Transaction

Selection Equity Equity Cost

5.67 2.63

15.39 7.91

Currency Cash

Annualized Gross Returns

Total

8.29

10.25

Benchmark Active



Minimum Volatility index – style faktorok 
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 Fő cél: MinVol 

portfólió 

átlagosnál 

kisebb bétával  

 

Mellékhatás: 

nagyobb 

osztalékhozam 

(dividend yield) 



Quality index hozamforrásai 
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Index: S-N Quality

Period: 31-Dec-1998 to 31-Oct-2017

Return (%)

Risk (% Std Dev)

0.04 0.290.36 0.06 0.13 0.55 0.19 0.08

Growth Liquidity

0.06 -0.07 0.18 0.62 0.04 0.01 0.02 0.09

Leverage Earn. Qlty Inv. Qlty Profitability Earn. Var. Div. Yield

0.76 0.230.39 0.13 0.30 0.08 0.04 0.44

0.16 0.00-0.47 0.16 -0.22 -0.03 -0.01 -0.01

Beta Res. Vol.BtoP Earn. Yield LT Reversal Size Mid Cap Momentum

0.00

0 1.03 0.00 1.48 0.78 1.83 1.39

0 0.23 0.00 0.22 0.20 0.53

Risk Indices Asset

Currency Currency Equity Selection

Explicit Implicit World Countries Industries

0.23 0 0.94        N/A        N/A

1.03 0 2.81        N/A        N/A

Active Trading Transaction

Selection Equity Equity Cost

5.67 1.18

15.39 2.69

Currency Cash

Annualized Gross Returns

Total

6.84

14.72

Benchmark Active



Quality index – style faktorok  
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Fő cél: 

nagyobb és,  

egyenletesebb 

profit 

 

Mellékhatás: 

kissé 

túlértékelt, 

drága 

részvények 

(kisebb book-

to-ptice ratio) 

 



Enhanced Value index hozamforrásai 
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Index: Enh. Value

Period: 31-Dec-1998 to 31-Oct-2017

Return (%)

Risk (% Std Dev)

0.30 0.420.17 0.14 0.09 0.28 0.32 0.24

Growth Liquidity

-0.03 0.23 0.07 -0.34 -0.07 0.23 -0.19 -0.07

Leverage Earn. Qlty Inv. Qlty Profitability Earn. Var. Div. Yield

1.59 0.911.29 0.70 1.04 1.44 0.48 1.04

0.50 -0.121.48 0.72 0.96 0.29 0.03 0.16

Beta Res. Vol.BtoP Earn. Yield LT Reversal Size Mid Cap Momentum

0.91

0 2.10 0.00 3.87 1.48 3.54 2.78

0 0.27 0.00 1.23 -0.45 3.84

Risk Indices Asset

Currency Currency Equity Selection

Explicit Implicit World Countries Industries

0.27 0 5.53        N/A        N/A

2.10 0 6.41        N/A        N/A

Active Trading Transaction

Selection Equity Equity Cost

5.67 5.80

15.39 6.81

Currency Cash

Annualized Gross Returns

Total

11.47

18.42

Benchmark Active



Enhanced value index – style faktorok 
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Fő cél:  

Főleg 

alulértékelt 

részvények 

(nagy book-

to-price 

ratio) 

 

Mellékhatás: 

kevésbé 

profitábilis 

cégek 



Összefoglaló 
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• Intézményi befektetők dominálják a befektetések világát 

• Egyre jobban értjük a portfóliókat hozamának szerkezetét 

• a piac átlagos mozgása  

• a részvények bizonyos jellemzői (faktorok) 

• De még nem mindig világos, hogy mik a faktorok: 

• racionális kockázati prémiumok? 

• irracionális befektetői viselkedés? 

• intézményi korlátok? 

• Az átlagos befektető a piaci portfóliót tartja és tartsa 

• Ismerd meg önmagad! Mi kockázat számodra és mi nem, és ennek megfelelően térj el a piaci portfóliótól 
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• Lásd még a linkeket a szövegben 

https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiay8av4eHXAhVIDJoKHdNKB3kQFgglMAA&url=http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi%3D10.1.1.111.5630%26rep%3Drep1%26type%3Dpdf&usg=AOvVaw3n7yJcnFFM5gtH9cEDW3gw
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