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Az alábbi feladatok egy része az előadáson elhangzott egyes álĺıtások bizonýıtását tartalmazza,
másik része a modern portfólióelmélet a befektetések kezelése során felmerülő tipikus problémáiból
ḱınál ı́zeĺıtőt. Nehézségük változó. A feladatok megoldása az anyag mélyebb megértését seǵıti,
de semmiképpen sem kötelező. A megadott emailćımre küldhetitek a megoldásokat, és ugyanitt
kaphattok seǵıtséget. A jelölések a szokásosak. A portfólió súlyvektora: w, a hozamvektor r, az
elvárt hozam re vagy α, a szórás σ, a kovarianciamátrix Σ, a csupa egyesekből álló vektor 1. A
mean-variance hasznosságfüggvény alakja α várható hozam és σ szórás mellett: w′α− λ

2σ
2

1. Shortolás és hozamszámı́tás. Shortolásnak vagy fedezet nélküli eladásnak nevezzük azt a
folyamatot, amelynek során először kölcsönvesszük az értékpaṕırt a tulajdonosától, majd
rögtön eladjuk. Később pedig, amikor a kölcsönadónak vissza kell adnunk az értékpaṕırt,
megvesszük. Ha a paṕır ára a kölcsönvétel és visszaadás között csökken, az ügyleten nye-
reséget realizálunk, vagyis a shortolással az értékpaṕır áranak esésére játszunk.

Legyen az eszköz kezdeti ára P0, végső ára 1 év múlva P1. A hozam szokásos defińıciója:

r =
végső bevétel - kezdeti kiadás

kezdeti kiadás
(1)

ahol a kezdeti kiadásba pozit́ıv előjellel számı́t minden kifolyó összeg, és negat́ıv előjellel
minden befolyó összeg. Végső bevételnél pozit́ıv előjellel számı́t minden befolyó összeg, és
negat́ıvval minden kifolyó. Két különböző befektetés hozamát akarjuk kiszámolni.

(a) Az első esetben simán megvesszük az eszközt P0-ért, eladjuk egy év múlva P1-ért. Lássuk
be, hogy a hozam ez esetben r = P1−P0

P0

(b) A második esetben shortoljuk az eszközt ugyanezen árak mellett. Lássuk be, hogy az
ügylet hozama szintén r.

(c) Első látásra hibásnak tűnik, hogy mind az áresésre mind az áremelkedésre játszó ügy-
letnek ugyanakkora a hozama. Ugyanakkor lássuk be, hogy shortolás esetén a kezdeti
befektetés összege −P0 (vagyis ellentettje a szokásos vételi tranzakció esetén befektetett
összegnek), és a végső bevétel ı́gy −P0(1 + r) és a tranzakción realizált nyereség −P0r,
vagyis az eszköz hozamával ellentétes előjelű (pozit́ıv, ha az ára esik és vice versa).

2. Portfólió hozama és szórása. Egy N eszközből álló portfólió i-edik poźıciójának értékét a t
időpontban jelölje Vi,t, t és t+ 1 között realizált hozamát pedig jelölje ri,t+1 = Vi,t+1/Vi,t− 1.

A portfólió hozama pedig
∑N

i=1 Vi,t+1/
∑N

i=1 Vi,t − 1

(a) Módosul-e ez a képlet, ha a poźıciók között shortok is vannak?

(b) Lássuk be, hogy a portfólió hozama az egyes poźıciók hozamának súlyozott átlaga, ahol

a súlyok wi,t =
Vi,t∑
i Vi,t

(c) Lássuk be, hogy a portfólió hozamának varianciája

σ2 = w′Σw,

ahol Σij = Cov(ri, rj).

(d) Kissé általánosabban legyen A egy tetszőleges N × N -es mátrix. Mutassuk meg, hogy
az Ar vektor kovarianciamátrixa Cov(Ar,Ar) = AΣA′.

(e) Legyen két eszköz hozamának korrelációja ρ, szórása rendre σ1 és σ2. Milyen feltételek
mellett létezik a két eszköznek olyan kombinációja, aminek a szórása 0?
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3. A mértani és számtani átlaghozam között meglévő

rg ≈ ra −
1

2
σ2

összefüggéssel léırt közeĺıtő kapcsolatot szeretnénk belátni. Jelölje ri egy értékpaṕır i-edik
időintervallumban (i = 1...N) realizált hozamát. A geometriai átlaghozamot a szokásos
módon definiáljuk:

1 + rg =

(
N∏
i=1

(1 + ri)

)1/N

(a) Az a = exp log a (a > 0) összefüggést felhasználva alaḱıtsuk át az előző kifejezést.

(b) Az exp és log függvényeket r-ben másodrendig sorbafejtve lássuk be a közeĺıtő kapcso-
latot.

(c) Milyen következtetéseket vonhatunk le a képletből a hosszútávú befektetésekkel kapcso-
latban? Milyen statisztikus fizikai analógiát lehetne felhozni?

4. Gordon growth model. Tegyük fel, hogy egy részvény épp most fizetett osztalékot, és az
egy év múlva esedékes osztalék D1, ami minden további évben 1 + g-szeresére nő az idők
végezetéig. Jelölje az elvárt hozamot (vagyis a diszkontrátát) r. Felhasználva azt az árazási
alaptételt, hogy a részvény ára a jövőbeli osztalékok diszkontált összege, lássuk be, hogy a
részvény ára

P =
D1

r − g

5. Legyen u(x) egy tetszőleges sima hasznosságfüggvény, ahol x a pénzügyi vagyon nagyságát
jelöli. Feltesszük, hogy a befeketető a következő periódusban elért vagyon várható értékét
maximalizálja, az egyszerűség kedvéért diszkrét pi eloszlással és x0 = 1 kezdeti vagyonnnal:

max E [u(1 + r)] = max
∑
i

piu (1 + ri) (2)

A fenti kifejezésben fejtsük sorba az u függvényt másodrendig 1 + E(r) körül és lássuk be,
hogy ebben a közeĺıtésben mean-variance hasznosságot kapunk.

6. Két alap tétel: mean-variance befektetők esetén minden hatékony portfólió előálĺıtható két
fix hatékony portfólió kombinációjaként. Feltesszük, hogy nincs kockázatmentes eszköz a
választható eszközök között. A bizonýıtáshoz lássuk be a következőket:

(a) Lássuk be, hogy ebben az esetben egy µ elvárt hozammal rendelkező befektető optimális
portfóliója az alábbi ún. Markowitz-feladat megoldása:

min σ2 = w′Σw (3)

w′re = µ

w′1 = 1

(b) A második kényszerfeltétel jelentése az, hogy az a befektető összes vagyonát befekteti
(angolul: fully invested). Értsük ezt meg.

(c) Vezessünk be a kényszereknek megfelelő Lagrange-multiplikátorokat, és ı́rjuk fel a mini-
mum szükséges feltételeit.
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(d) Vegyük észre (nem feltétlenül kell a teljes előző egyenletrendszert megoldani), hogy a
feltételek feĺırhatók

wopt = Σ−1 (λ1re + λ21) (4)

S

[
λ1
λ2

]
=

[
µ
1

]
(5)

alakban, ahol S egy megfelelő 2 × 2-es mátrix. Kommentáljuk a kockázatmentes eszköz
kizárására vonatkozó feltételt.

(e) Az (5) egyenletet a lambdákra megoldva (megintcsak nem szükséges S inverzét végigszámolni)
lássuk be hogy az optimális portfólió súlyvektora

wopt = µv1 + v2 (6)

alakú, ahol v1 és v2 az N eszköz kovarianciáitól és elvárt hozamaitól függő vektorok.

(f) Legyen most w1 és w2 rendre a tetszőlegesen rögźıtett µ1 és µ2 elvárt hozamokhoz tartózó
optmiális portfólió. Lássuk be, hogy bármely µ3 hozamhoz tartozó w3 hatékony portfólió
feĺırható w1 és w2 kombinációjaként.

7. Egy alap tétel: Ha az egyik rendelkezésre álló a eszköz kockázatmentes értékpaṕır, a két
alap tétel továbbra is áll, de ebben az esetben az egyik alap választható a kockázatmnetes
eszköznek. Feltesszük, hogy a befektető tetszőleges mennyiséget vehet a kockázatmentes
értékpaṕırból, illetve a kockázatmentes hozamon tetszőleges mennyiséget vehet kölcsön. Eb-
ben a feladatban w és Σ csak a kockázatos eszközök adatait jelöli, a kockázatmentes eszköz
hozama rf .

(a) Lássuk be, hogy a kockázatmentes eszköz tulajdonságai miatt az eredeti Markowitz-
feladat második kényszere felesleges.

(b) Helyette ı́rjuk fel a hozamra vonatkozó kényszert w′re + (1 − w′1)rf = µ alakban

(c) Az előző feladat lépéseit megfelelően módośıtva lássuk be a tételt. Valójában azt kell
belátnunk, hogy a portfólió kockázatos eszközöket tartalmazó része ugyanannak az alap-
nak a skalárszorosa.

8. Lássuk be, hogy a hatékony határ alakja parabola (ha nincs kockázatmentes eszköz). A
hatékony határt továbbra is a (3) feladat megoldása definiálja.

(a) Használjuk ki az optimális portfólió (4)-ban megadott alakját és ı́rjuk fel a portfólió σ2

varianciáját a µ elvárt hozam függvényében.

9. Mean-variance portfólióoptimalizálás. A befektető minden esetben mean-variance hasznosságfüggvényét
maximalizálja, és mindenét befekteti. Mi a portfólió súlyvektora az alábbi esetekben.

(a) Adott az α -val jelölt elvárt hozam

(b) Minimális varianciájú portfólió.(Vagyis az elvárt hozam nem számı́t, α = 0)

(c) Minimális varianciájú portfólió, azzal a plusz információval, hogy az eszközök korrelációja
0. (Továbbra sem számı́t a hozam)

(d) Egy rf hozamú kockázatmentes és egy kockázatos eszközt tartalmazó portfólió.
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10. Lássuk be a CAPM fő álĺıtását. Tekintsük a lehetséges portfóliokat a σ − r śıkon és az őket
határoló hatékony határt, továbbá a (0, rf ) pontból a piaci portfólión át húzott tőkepiaci
egyenest (capital market line), ami a hatékony határt az M (mint market, azaz piac) pontban
érinti. Legyen továbbá i egy tetszőleges eszköz. Tekintsük azt a Pα portfóliót, aminek α
része az i eszközbe, a maradék 1−α része a piaci portfólióba van fektetve. Ahogy α befutja a
lehetséges értékeket (megengedve, hogy α < 0 is lehet, azaz az eszköz shortolása is lehetséges),
a kombinációk egy görbét rajzolnak ki a σ− r śıkon. Például α = 0-nak a piaci portfólió felel
meg. Ez a görbe nem metszheti a tőkepiaci egyenest (lássuk be, esetleg rajz seǵıtségével),
vagyis érinti az M pontban. Ezt az érintkezési feltételt fogjuk kihasználni, ugyanis az M
pontban a tőkepiaci egyenes meredeksége és a Pα portfóliókat tartalmazó görbe érintőjének
meredeksége egyenlő.

(a) Lássuk be, hogy a tőkepiaci egyenes meredeksége
rM−rf
σM

(b) Írjuk fel a Pα paraméteres görbe érintőjét kihasználva, hogy drα
dσα

= drα/dα
dσα/dα

, ahol rα és
σα a Pα portfólió várható hozama és szórása.

(c) A két érintő egyenlőségéből vezessük le a CAPM alapegyenletét:

ri = rf +
rM − rf
σ2M

Cov(ri, rM ) = rf + βi(rM − rf ) (7)

11. A fundamentális faktormodellek súlyozott regresszión alapulnak. A feladat, hogy egy adott
napon a modellezett N részvény r hozamvektorát minél jobban közeĺıtsük K(< N) faktor f
hozamával az alábbi lineáris módon

r = X · f + ε (8)

Itt X egy, az adott napon előre fixált, N ×K-s mátrix (exposure mátrix), amelynek elemei
a részvények faktorokhoz való érzékenységét definiálják, ε pedig a maradék részvényspecifikus
hozamokat tartalmazó vektor, amit valamilyen értelemben minimalizálni szeretnénk. Általában
a kisebb részvények esetén - amelyek volatilisebbek - kisebb részvényspecifikus hozamot sze-
retnénk. Ezt pontosabban úgy fogalamzhatjuk meg, hogy a minimalizálandó függvény

N∑
i=1

wi ε
2
i = ε′Wε ,

ahol W egy diagonális súlymátrix, és a súlyok nem feltétlenül egyenlőek. (Geometriai-
lag úgy is megfogalmazható a probléma, hogy az r vektort próbáljuk a lehető legjobban
megközeĺıteni egy, az X mátrix oszlopai által kifesźıtett altérben található vektorral, valami-
lyen nem feltétlenül a szokásos euklideszi normában).

(a) Írjuk fel a minimalizálandó függvényt r és f függvényében, majd határozzuk meg f -et
f = Ωr alakban. Mi az Ω mátrix alakja?

(b) Ω tetszőleges i-edik sora portfólióként is értelmezhető, amelynek a hozama megegyezik
az i-edik faktor fi hozamával. Ezeket a portfóliókat az adott modellhez tartozó tisz-
ta (pure) faktorportfólióknak nevezzük. Lássuk be, hogy az i-edik faktorportfóliónak
minden faktorhoz 0 exposure-e van, kivéve önmagát, amihez az exposure-e 1.
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12. Hozam- és kockázatfelbontás. Tegyük fel, hogy portfóliónk rP hozamát fel tudjuk ı́rni mint
n forrásból származó hozam összegét

rP =
n∑
i=1

gi . (9)

A hozamforrások lehetnek egyedi részvények, faktorok, részvények csoportjai, bármi. Kérdés,
hogy ez esetben hogyan bontható fel a portfólió szórása ugyenezen források mentén.

(a) Lássuk be, hogy ez lehetséges σ(rP ) =
∑n

i=1 σ(gi)·Corr(gi, rP ) alakban. Ehhez használjuk
ki, hogy σ2(rP ) = Cov(rP ,

∑n
i=1 gi). Fejtsük ki szavakban, mit jelent ez a felbontás.

(b) Abban a speciális esetben, amikor a hozam felbontásához egy faktormodellt használunk:

rP =
K∑
i=1

xPi fi +
N∑
n=1

wnεn (10)

ahol xPi a portfólió kitettsége az i-edig faktorhoz, fi az i-edik faktor hozama, wn és
εn pedig az n-edik részvény súlya, illetve specifikus hozama. Lássuk be, hogy ehhez a
faktormodellhez tartozó szórásfelbontás alakja pedig a következő:

σ(rP ) =
K∑
i=1

xPi σ(fi)Corr(r
P , fi) +

N∑
n=1

wn σ(εn)Corr(εn, r
P ) (11)

Fejtsük ki szavakban, mit jelent ez a felbontás.
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