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Bevezetés
A hálózatelmélet komplex hálózatok, rendszerek átláthatóbb ábrázolásának, vizsgálatának eszközéül szolgál, amelyet manapság különböző tudományterületeken alkalmaznak, a
szociológiától kezdve a biológián át a gazdaságtanig. Ez utóbbi esetében a hálózatelmélet a
XX. század vége óta pénzügyi hálózatok reprezentálásában bizonyult igen hasznosnak. Az
első, részvények logaritmikus hozamai közötti korreláción alapuló hálózat készítése Mantegna nevéhez fűződik ([2]). A dolgozat egyik célja annak vizsgálata, hogy pusztán tőzsdén
árusított részvények záróáraiból álló idősor alapján tudjuk-e úgy modellezni a pénzügyi piacot, hogy abból befektetési szempontból hasznos információkat tudjunk kinyerni. A válasz
igen, és látni fogjuk, hogy az ún. piacgráf, ill. piacfa jól tükrözi a különböző részvények
egymáshoz való viszonyát, amely tulajdonságot több szempontból is kihasználhatunk. Például hosszú távú megfigyelések mellett előre megsejthetünk bizonyos történéseket, amelyek
a pénzügyi piac akár egészét is érinthetik, valamint rámutathatunk a hálózat erősségeire és
gyenge pontjaira, ezáltal befektetési szempontból is a hasznunkra lehetnek a piacgráfokból,
ill. piacfákból kapható információk. További teendő a két modell összevetése, az erősebb
struktúrájút ugyanis hozamelőrejelzés alapjául fogjuk venni. Továbbá, a dolgozat teendői közé tartozik annak vizsgálata is, hogy a kapott hozambecslések milyen mértékben helytállóak.
Megjegyzem, hogy a dolgozatban olvasható eredmények a magyar részvénypiacra vonatkoznak, de az 1. fejezetbeliek közül több igaz más tőzsdéket véve alapul is ([2]-[10]).
A dolgozatban közölt eredmények R-ben elvégzett számításokon alapulnak, a teljes programkód a mellékelt CD-lemezen található.
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1. fejezet
A modell
A vizsgálandó, a részvénypiacot reprezentáló hálózatot nevezzük el piacgráfnak, amelynek szemléletes fogalma a következő. A piacgráf egy olyan irányítatlan, élsúlyozott gráf,
amelynek V csúcshalmazát n darab részvény alkotja, és két csúcs között akkor vezet él, ha a
két részvény adott időtartam alatti logaritmikus hozam vektorai közötti korrelációs együttható
elér egy általunk meghatározott ϑ küszöböt. Továbbá, az élsúlyoknak válasszuk a megfelelő
korrelációs együtthatót. Mindezek precíz megadásához néhány jelölést be kell vezetni. Megjegyzem, hogy a következő rész során [2]-re, [4]-re, [7]-re és [8]-ra támaszkodtam.

1.1. A piacgráf konstrukciója
Jelölje Pi (t) a vi (i ∈ {1, . . . , nT }) részvény árát a t. nap végén, ahol t ∈ T , amely egy
ST darab egymást követő kereskedési napból álló időszak, nT pedig a T intervallum alatt
létező részvények száma. Legyen
Yi (t) = ln

Pi (t)
Pi (t − 1)

a vi részvény napi logaritmikus hozama, amelyet az egymást követő kereskedési nap-párokra
számolva a ST − 1 hosszú rTi hozamvektorban tárolunk el. Valamint
ρTij

Cov(rTi ,rTj )
q
=
∈ [−1, 1]
D2 (rTi )D2 (rTj )

a vi és vj részvények közötti Pearson-féle korrelációs együttható, amely jelen esetben azt fejezi ki, hogy mennyire hasonlóan alakult a T időszak alatt a két részvény árának változása.
Készítsünk egy nT × nT méretű korrelációs mátrixot a ρTij (i, j ∈ {1, ..., nT }) értékekből,
2

jelöljök őt CT -val. Mivel CT szimmetrikus, és a főátlójában végig ρTii = 1 áll,

n2T −nT
2

darab

korrelációs együttható határozza meg a T intervallumra felépített mátrixot. Ezen CT mátrixok sorozatának vizsgálatából szeretnénk információt kinyerni a részvénypiac szerkezetére
vonatkozóan. Megjegyzem, hogy a különböző ST hosszú T intervallumokat, amelyek alapján egy-egy korrelációs mátrix felépítése történik, nem feltétlenül diszjunktnak szokás megválasztani. Látni fogjuk, hogy a mi esetünkben minden intervallum körülbelül 21 kereskedési
nappal eltolva kezdődik az előző intervallumkezdet után, ahol ST ≈ 250 minden T esetében.
A T intervallumhoz tartozó piacgráf létrehozása a CT mátrix alapján történik, a következőképpen. A GT = (VT , ET ) piacgráfot kezdetben csupán az nT darab részvény által címkézett csúcsok alkotta üres gráfból élek egyenkénti hozzávételével építjük fel. Két csúcs közti
él súlya a megfelelő részvénypár közötti korrelációs együttható lesz. A CT mátrix diagonálisán kívüli korrelációs együtthatókat csökkenő sorrendbe rendezve mindig a legmagasabb
korrelációs együtthatóval súlyozott élt húzzuk be a megfelelő két csúcs közé. Ezáltal a GT
gráfba leghamarabb azok az élek kerülnek be, amelyekhez tartozó részvények közötti kapcsolat a legerősebb. A GT gráf maximális élszáma

n2T −nT
2

, azonban nem minden élt tüntetünk

fel a gráfban, hanem csak azokat, amelyek súlyára egy ϑ ∈ [−1, 1] küszöb esetén ρTij ≥ ϑ
(i, j ∈ {1, . . . , nT }, i 6= j) fennáll.
Megjegyzem, hogy mivel az élhalmaz és a csúcshalmaz nemcsak a T intervallumtól,
hanem a ϑ küszöbtől is függ (ez utóbbitól azért függ a csúcshalmaz, mert a 0 fokú csúcsokat,
amennyiben léteznek, nem tüntetjük fel a piacgráfban), a továbbiakban a T intervallumra
felépített piacgráfot ϑ élsúlykorlát mellett GϑT = (VTϑ , ETϑ )-vel fogom jelölni.
Felvetődhet az ötlet, hogy érdemesebb lenne a |ρTij | ≥ ϑ, ϑ ∈ [0, 1] feltételt alapul venni
a gráf élhalmazának meghatározásakor a fentebbi helyett, hogy az erősen negatívan korreláló
részvénypárokat se hagyjuk figyelmen kívül. Viszont a következő részben szereplő, korrelációs együtthatók eloszlásának vizsgálatából kiderül, hogy a magyar részvénypiacon nincs sok
értelme ez utóbbi feltételt használni, mert nincsenek erősen negatívan korreláló részvénypárok.
Látni fogjuk, hogy a részvénypiacot valójában részvények egy alig változó, kis elemszámú halmaza dominálja, melyeket a ϑ küszöb növelésével detektálni fogunk.

1.1.1. A vizsgált piacgráfok
Különböző országok részvénypiacaihoz tartozó piacgráfok mérete jelentősen eltér. [8]
alapján például egy, az USA részvénypiacát modellező piacgráf több, mint hatezer csúcsból
és több millió élből áll, míg [10] alapján egy 2000 és 2008 közötti atadokból felépített bra3

zíliai piacgráf 47 csúcsból állt. Jelen dolgozatban a Magyarországon 2000 januárja és 2016
szeptembere között aktív, összesen 48 darab részvény által alkotott hálózat modellezésével és
elemzésével foglalkozom. A felhasznált adatsor [1]-ből származik, és a fentebbi több, mint 16
éves időszakba eső kereskedési napokon rögzített záróárakat tartalmazza részvényenként. Az
első korrelációs mátrixot 2001 januárjára készítettem el, mert ez volt az első hónap, amelynek
az adatsorban a teljes egyéves múltja a rendelkezésemre állt. Ettől a hónaptól kezdve, a fentebbi időintervallum további részébe eső hónapokra, az azt megelőző 12 hónap kereskedési
napjain rögzített záróárakból számolt hozamvektorok közötti korrelációkból építettem fel a
hozzájuk tartozó korrelációs mátrixot az előző részben ismertetett módon. Így mivel körülbelül 250 kereskedési nap van egy évben, minden T -ra ST ≈ 250, és az intervallumok egyhavi,
azaz kb. 21 kereskedési napnyi eltolással követik egymást. Az előbbiek alapján összesen
189 darab piacgráfot készítettem. A vizsgált időszakban az aktív részvények száma a kezdeti 16-ról 44-re nőtt, de nem monoton növő módon, mert egyrészt időközben két részvény

1.1. ábra. Az egyes hónapokban a korrelációs együtthatók eloszlása
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(GRENERGIE és PFLAX) megszűnt, másrészt, a FINEXT és a KPACK záróárai tipikusan
hosszú ideig változatlanok voltak. Így ez utóbbi két részvény annak ellenére, hogy aktív volt,
azokban a piacgráfokban nem szerepel csúcsként, ahol az adott hónap egyéves múltjában a
záróáruk nem változott, hiszen ekkor a hozamvektor csupa nulla vektor, így a korrelációs
együtthatóik értelmetlenek lennének. Az előforduló legnagyobb csúcsszám 45 volt.
Az 1.1. ábrán látható a 189 darab hónaphoz tartozó CT -n belüli korrelációs együtthatóinak eloszlása. Az ábráról leolvashatjuk, hogy minden hónap esetében a leggyakoribb korrelációs értékek 0 - 0.1 körül helyezkednek el, valamint megfigyelhetjük, hogy 0.6 fölötti,
valamint −0.25 alatti korrelációs együtthatók alig fordultak elő (ez a 1.2. ábrán jobban látszik). Az 1.2. ábrán ugyanis a vizsgált időszak alatt minden T -ra a CT -n belüli korrelációs
együtthatók minimumának, átlagának és maximumának változása látható. A maximum és az
átlag görbéjén észrevehető a 2008-as gazdasági válság hatása a részvénypiacra a részvények
korreláltságának erősödésével, amely azzal magyarázható, hogy válság idején a részvények
közötti együttmozgás tipikusan megnő. Erre a jelenségre a későbbiekben többször hivatkozni
fogok.

1.2. ábra. A korrelációs együtthatók maximumának, átlagának és minimumának görbéje
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1.2. A piacfa konstrukciója
A részvénypiacok reprezentálásának alternatív módja annak fával való ábrázolása, amelyet nevezzünk el piacfának. Megjegyzem, hogy kezdetben Mantegna ([2]-ben) a modellt piacfára, és nem piacgráfra vezette be. Ebben a fejezetben [2]-n kívül [3]-[6]-ra támaszkodtam.
A következő részben fogom összevetni a két különböző konstrukcióból kapott modellt azok
előnyös és kevésbé előnyös tulajdonságainak felsorolásával, majd dönteni, hogy a további
számításokban melyikkel érdemesebb foglalkozni. Látni fogjuk, hogy bizonyos helyzetekben előnyösebb a részvénypiac piacfával történő reprezentációja, ugyanakkor a piacfának
komoly hátrányai is vannak a piacgráffal szemben.
Piacfa alatt egy TT = (VT , ET ) minimális feszítőfát értek, amely definíció szerint mind
az nT = |VT | darab részvény által címkézett csúcsot köti össze nT −1 darab éllel úgy, hogy az
élsúlyok összege minimális legyen. Mivel bármely két egymást követő intervallumra felépített piacfa élhalmaza jelentősen eltérhet, az élhalmaz tehát erősen függ T -tól. A csúcshalmaz
összetétele is változik (akkor, ha új részvények kerülnek a részvénypiacba, vagy szűnnek
meg), ezért indokolt a csúcshalmaznak és elemszámának T -tól való függésének jelölése a
piacfa esetében is. A T intervallumra meghatározott piacfa konstrukciója megegyezik a GT
piacgráféval a CT korrelációs mátrix megadásáig, az 1.1. részben leírtakat követve. Mivel
a piacfát a részvények hierarchikus elrendeződésének bemutatására is használni fogjuk, az
élsúlyokat nem a korrelációs mátrixból fogjuk venni, hiszen két részvény közötti korrelációs
együttható nem távolság, viszont egy alkalmas transzformáltja már az.
q
1.1. Állítás. dTij = 2(1 − ρTij ) metrika (i, j ∈ {1, . . . , nT }).
Bizonyítás. Belátjuk, hogy dT ekvivalens az 1.1. részben definiált hozamvektorpárok standardizáltjai közötti euklideszi távolsággal, így dT is metrika.
v
u ST 
uX Yi (t) − E(rT ) Yj (t) − E(rTj ) 2
i
t
√
− √
=
T
T
S
D(r
)
S
D(r
)
T
T
i
j
t=1
v

u ST
uX Yi (t)D(rTj ) − E(rTi )D(rTj ) − Yj (t)D(rTi ) + E(rTj )D(rTi ) 2 (∗)
t
=
=
2 (rT )D2 (rT )
S
D
T
i
j
t=1
A gyök alatt álló összeg tagjainak számlálóiban elvégezve a négyzetre emelést, majd a tagok
összegzését, egyszerűsítés után az alábbi kifejezést kapjuk:
E(rTi 2 )D2 (rTj )−E2 (rTi )D2 (rTj )+E(rTj 2 )D2 (rTi )−E2 (rTj )D2 (rTi )−2Cov(rTi ,rTj )D(rTi )D(rTj )
,
D2 (rTi )D2 (rTj )
6

amelyet a tört számlálójában elvégzett további összevonások után visszahelyettesítünk:
s
D2 (rTj )D2 (rTi ) + D2 (rTi )D2 (rTj ) − 2Cov(rTi ,rTj )D(rTi )D(rTj )
(∗)
=
=
D2 (rTi )D2 (rTj )
s
=


Cov(rTi ,rTj )D(rTi )D(rTj )  q
= 2(1 − ρTij ) = dTij .
2 1−
D(rTi )D(rTj )

A dTij távolságfüggvény a [0, 2] intervallumba képez, a legmagasabb korrelációs együtthatók a legrövidebb távolságokként jelennek meg a transzformáció után. A dTij értékekből
állítsuk össze egy adott T intervallumhoz tartozó szimmetrikus nT × nT méretű, csupa 0 főátlójú DT távolságmátrixot, amelynek elemeiből a T -hoz tartozó piacfa élsúlyai kerülnek ki.
A 189 darab piacfa felépítését R-ben a vegan csomagbeli spantree beépített függvény
segítségével végeztem el, amely a Prim-algoritmusra támaszkodva konstruálja meg az egyes
TT minimális költségű feszítőfákat a DT -beli távolságok alapján.

1.3. A piacgráf és a piacfa összehasonlítása
Arra a kérdésre szeretném megtalálni a választ, hogy a TT = (VT (T ), ET (T )) piacfa és
a GT = (VT (G), ET (G)) piacgráf közül melyik a stabilabb szerkezetű, azaz melyik követi
leginkább a részvénypiacon bekövetkező változásokat, és melyik tükrözi legjobban a részvénypiac szerkezetét. Hogy a két modell összevethető legyen, rögzítsük a piacgráf élhalmazának elemszámát nT −1-ként, tehát a ϑ küszöb itt nem egy konkrét [−1, 1]-beli érték minden
piacgráf esetén, hanem gráfonként eltérő lehet. Végezzünk el még egy módosítást a piacgráf
felépítésének menetében a két konstrukció összehasonlíthatósága végett. Az 1.1. részben leírtak alapján a CT korrelációs mátrixból kerültek ki a piacgráf élsúlyai. A piacfához hasonlóan,
transzformáljuk a korrelációs együtthatókat távolsággá az 1.2. részben definiált dT metrika
segítségével. Rendezzük az

n2T −nT
2

darab dTij értéket növekvő sorrendbe, majd innen az első

nT − 1 darab legkisebb távolságú részvénypár között vegyünk be élt a gráfba. Így egyrészt a
piacfát és a piacgráfot hasonlóképpen konstruáltuk meg, másrészt |ET (G)| = |ET (T )|, tehát
összevethető a két modell. Először nézzük meg, hogy mik azok a tulajdonságok, amelyeket
a piacgráf és piacfa közül csak az egyik tud, majd számoljunk ki olyan mutatókat, amelyek a
két modell struktúrájának erősségét tükrözik. Megjegyzem, hogy az összehasonlítás során a
[3]-ban és [5]-ben közölt mutatókra támaszkodtam.
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A piacfa egyik előnye, hogy míg a piacgráfban tipikusan vannak 0 fokú csúcsok, a piacfában minden részvény szerepel legalább 1 fokú csúcsként, ezáltal a részvénypiac elemeinek
olyan elrendeződését mutatja, amelyben az összes részvény közötti leglényegesebb kapcsolatok vannak feltüntetve. Viszont pont ez a piacfa egyik gyengéje is, ugyanis a körképződés
lehetőségének kizárásával a piacfában jelen lévő élek által reprezentált kapcsolat jelentősége
megtévesztő lehet. Ugyanis bekerülhet a fába olyan dTij súlyú (vi vj ) él, amelyre ∃ (vk vl ) él,
hogy dTkl < dTij , de (vk vl ) egy képződő kör utoljára bekerülő éle lenne, így azt ki kell hagyni.
Adott T intervallumra felépített piacgráfnál tipikusan hamar megjelennek az első körök, így
a GT és TT közötti eltérés már kis élszámnál észrevehető.
Példaképpen két hónapra, 2001 januárjára és 2016 szeptemberére, azaz a legelső és a
legutolsó vizsgált hónapra is elkészítettem a piacfák (1.3. ábra) és a piacgráfok ábráját (1.4.
ábra). Az ábrák a) részén tisztábban látszik, hogy a részvénypiacot domináló részvények
csoportját hogyan tükrözi a két konstrukció. 2001 januárjában összesen 16 részvény alkotta
a részvénypiacot, a piacgráfban ezek közül csak 8 szerepel, ám azokból 5 teljes részgráfot
alkot. Ezen csúcsok a piacfa magasabb fokú csúcsaiként vannak jelen. 2016 szeptemberében 44 részvény volt aktív, ezek közül 28 szerepel a piacgráfban, amely 5 komponensből
áll, ahol a legösszetettebb komponenst alkotó részvények a piacfa gyökerében helyezkednek
el. Továbbá, a két hónaphoz tartozó piacgráfokat tekintve látjuk, hogy az idősor elején már
megfigyelhető részvények csoportosulása az idősor végén is észrevehető, sőt, még sűrűbben
hálózott.

1.3. ábra. 2001.01-hez (a) és 2016.09-hez (b) tartozó piacfa
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1.4. ábra. 2001.01-hez (a) és 2016.09-hez (b) tartozó piacgráf
A piacfa nagy előnye, hogy a konstrukciójából adódóan a részvények hierarchikus elrendeződése azonnal adódik. A 1.5. ábrán láthatóak a fentebbi két hónap piacfájából készített

1.5. ábra. 2001.01-hez (a) és 2016.09-hez (b) tartozó dendrogram
dendrogramok, amelyekről mindkét esetben leolvasható, mely részvények közötti távolság a
legrövidebb (azaz mely részvények korrelálnak a leginkább). Érdekes, hogy a hierarchikus
elrendeződésben detektálható klaszterekbeli részvények nem feltétlenül azonos szektorhoz
tartoznak, mint ahogy azt esetleg várnánk. Tipikusabb, hogy a legtöbb piacfa magját alkotó csoportot vagy klasztert különböző szektorokbeli cégek egy-egy reprezentatív elemének
halmaza alkotja (mint az 1.5.a) ábrán látható PANNERGY-RICHTER-MTELEKOM-OTP
9

négyes is).
Az előzőekben láttuk, hogy a piacgráf létező élei reprezentálják az optimális távolságokat
a részvényhalmaz egy részhalmazának elemei között, míg a piacfa élei hosszabbak. Most
vizsgáljuk meg a két konstrukció eltérésének mértékét, azaz nézzük meg minden T esetén
TT és GT élhalmazai metszetének méretét. A T intervallumhoz tartozó gráf és fa relatív
átfedését a
|ET (G) ∩ ET (T )|
nT − 1
mennyiségként értelmezzük. Az OT mennyiség változását az idő függvényében az 1.6. ábOT =

rán láthatjuk. A piros vonal jelzi az átlagos relatív átfedést, amely 0.509, tehát a piacfa és a

1.6. ábra. A megfigyelt időszak alatt O grafikonja
piacgráf átlagosan az élek felén osztoznak, másképpen, a piacfák élhalmazainak átlagosan a
fele nem az optimális éleket tartalmazza. Viszont az ábrán azt is láthatjuk, hogy a mennyiség
igencsak ingadozik a vizsgált intervallum alatt, ugyanis a válság után egészen 0.27-re csökken az értéke, míg korábban akár 0.77 is volt. A magas relatív átfedés értékek azt jelzik, hogy
a piacfa és a piacgráf szerkezete hasonló. A válság alatti és utáni alacsony relatív átfedés
tapasztalása nem meglepő, azzal magyarázható, hogy ebben az időszakban erősödött a részvények közötti együttmozgás, a körképződés intenzívebbé vált, amely által az ezen időszak
10

alatti piacfák szerkezete törékenyebbé vált.
Vizsgálhatjuk az egyes konstrukciókon belüli, egymást követő intervallumokra tekintett
piacgráfok vagy piacfák élhalmazának relatív átfedését, amelyet nevezzünk relatív túlélési
hányadosnak, és a piacgráfra vonatkozó definíciója
|ET (G) ∩ ET −1 (G)|
σTG = (n −1)+(n −1) ,
T

T −1

2

ahol az egymást követő T − 1, ill. T intervallumoknál bekövetkező esetleges részvényszámváltozás miatt veszem a nevezőben az átlagot. A piacfára vonatkozó túlélési hányados (σTT )
definiálása értelemszerűen történik. A túlélési hányados a két topológia robosztusságát méri,
azaz hogy két egymást követő időszakban az élek milyen arányban maradtak meg külön a
piacfánál és -gráfnál.

1.7. ábra. A megfigyelt időszak alatt σ G és σ T változása
Az 1.7. ábrán láthatjuk σ G és σ T grafikonját. A piacfa túlélési hányadosa jobban ingadozik a piacgráféhoz képest, és megfigyelhető, hogy akkor csökken jelentős mértékben σTG ,
amikor nT −1 6= nT . Tehát a részvénypiacra új részvény érkezésére vagy onnan kivonására a
piacfa érzékenyebb. A piacgráfnál átlagosan az élek 86.1%-a, míg a piacfánál a negatív kilengések miatt is jóval kevesebb, az élek csupán átlagosan 68.6%-a marad fixen az egymást
követő időszakokban. Viszont a két görbe hasonló tendenciája jelzi, hogy a részvényárváltozások hasonlóképpen tükröződnek a piacgráfban és a piacfában. Ennek ellenére az előbbiek
jelzik, hogy a piacgráf szerkezete stabilabb a piacfáénál.
A piacfa azon hátránya, hogy gyengébb kapcsolatokat, azaz az optimálisnál hosszabb
éleket is feltüntet, a normalizált fa- és gráfhossz vizsgálatából is látszik. Az tapasztalható,
hogy a
P

dT
ij ∈TT

LT (T ) =

dTij

nT − 1
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normalizált fahossz minden T -ra magasabb, mint a
P

dT
ij ∈GT

LT (G) =

dTij

nT − 1

normalizált gráfhossz, a különbség átlagosan 0.11. Az 1.8. ábrán a
P
T
dT
∈DT dij
ij
d¯T =
2
nT −nT
2

átlagos távolság, valamint a normalizált gráf- és fahossz változását rajzoltam ki az idő függvényében.

¯ L(G) és L(T ) grafikonja
1.8. ábra. A megfigyelt időszak alatt d,
Mindhárom ábrán a piros vonal jelzi a vizsgált mennyiségek átlagát, amely nem meglepő
módon a legkisebb a piacgráf esetében (1.169). Továbbá, vegyük észre, hogy a három görbe
nagyon hasonló. Viszont, ha megnézzük a korrelációt d¯ és L(T ), valamint d¯ és L(G) között,
azt kapjuk, hogy az előbbi mennyiségpár közötti korreláció 0.837, míg az utóbbinál 0.931,
tehát a piacgráf jobban nyomon követi a részvénypiacon bekövetkező változásokat.
Tehát az előbbi vizsgálódásokból azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a piacgráf stabilabb szerkezetű, mint a piacfa, ezért a további számolásokban a részvénypiac piacgráf általi
modellezését érdemes alapul venni. Viszont ha a részvények hierarchikus elrendeződését kívánjuk vizsgálni, akkor a piacfával történő reprezentációhoz érdemes nyúlni.
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1.4. Vizsgálódások különböző ϑ küszöbértékek esetén
Az előző részbeli eredmények alapján az 1.1. részben bevezetett modellt veszem a további vizsgálódások alapjául, tehát a 2001 januárja és 2016 szeptembere közötti hónapokban a
magyar részvénypiacot egy-egy piacgráffal fogom modellezni.
A korábbiak alapján, rögzített ϑ > 0 küszöbérték mellett egy GϑT piacgráfban két részvény által címkézett csúcs között él létezése arra utal, hogy a megfelelő két részvény ára a
megfigyelt [1, . . . , ST ] intervallumban hasonlóan alakult, és a hasonlóság mértékét a ϑ érték
nagysága jelzi. Az 1.1. ábrán látható korrelációs együtthatók eloszlása alapján megsejthetjük
az élszám változását különböző, az élsúlyokat szűrő ϑ ∈ [−1, 1] küszöbértékek esetén. Nem
meglepő tehát az az eredmény, hogy a ϑ érték növelésével az élszám az egyes piacgráfokban
exponenciális mértékben csökken, ahogy azt az 1.9. ábrán is láthatjuk.

1.9. ábra. ϑ ∈ [0, 0.7] értékek választása esetén az élszám változása az egyes piacgráfokban
A következő vizsgálódások legtöbbje ϑ ≥ 0 vagy ϑ > 0 mellett értelmes és érdekes, ezért
a továbbiakban nem foglalkozok negatív küszöbértékekkel egyetlen problémától eltekintve,
ott külön kitérek majd a ϑ < 0 indokoltságára.
Az összes piacgráfnál együttesen növelve a ϑ küszöböt, detektálni tudjuk azon részvé13

nyek halmazát, amelyek "dominálják" a részvénypiacot. Ezek a csúcsok tipikusan egyrészt a
legmagasabb fokszámmal rendelkező csúcsok különböző ϑ-kra, másrészt a legnagyobb súlyú
élek is hozzájuk köthetők. Ezen csúcshalmaz azonosítása azért is lényeges, mert a részvénypiacon végbemenő változásokat az ő elemeinek a viselkedése jól tükrözi, valamint fordítva,
az őket érintő változások az egész részvénypiacra hatással lehetnek. Azt az eredményt kaptam, hogy a vizsgált 189 hónap alatt előforduló, összesen 48 darab részvény közül csupán
13 rendelkezett legalább egy hónapban a legmagasabb korrelációs együtthatóval, melyek közül nyolc kiemelkedik (ELMU, EMASZ, ETFBUXOTP, FHB, MOL, MTELEKOM, OTP
és RICHTER). Ezek közül messze az OTP a legjelentősebb, amely csúcshoz összesen 142
piacgráf esetében volt köthető a legmagasabb korrelációs együtthatóval súlyozott él egyik
végpontja, ahol a másik végpont a legtöbbször (51, ill. 30 alkalommal) a MOL és az MTELEKOM volt, tehát a legtöbbször ők a legmagasabban korreláló részvénypárok.
Befektetők számára hasznos még a piacgráfokon belüli maximális független halmazok és
legnagyobb klikkek meghatározása is a portfóliójuk kialakításánál. Egy piacgráfon belüli, pozitív ϑ melletti legnagyobb méretű teljes részgráf ugyanis azon maximális számú részvények
halmaza, amelyek záróárváltozása egy T intervallumban hasonlóan alakult. Hasonlóképpen,
ϑ < 0 mellett egy piacgráfon belüli maximális független halmaz elemei páronként negatívan
korrelálnak. A legnagyobb független halmaz probléma megoldásátát a [7]-ben írtak motiválják, vagyis jól diverzifikált portfóliók kialakításában nyújt segítséget. Tovább gondolva, ha
meghatározzuk rögzített ϑ < 0 esetén a független halmazok minimális számát, a részvények
halmazát diszjunkt jól diverzifikált portfóliókra tudjuk osztani, amely befektetési szempontból nagyon hasznos. Ez a probléma a csúcsszínezési problémára vezethető vissza.
A maximális független halmaz és legnagyobb teljes részgráf feladatokat különböző küszöbértékek esetén az összes piacgráfra R-ben az igraph csomag segítségével végeztem el.
Rögzített ϑ mellett egy piacgráfot meghatározó korrelációs mátrixot először felső háromszög
mátrixszá (hogy minden él csak egyszeresen szerepeljen), majd adjacencia mátrixszá transzformáltam, végül a graph_from_adjacency_matrix függvény segítségével igraph
osztályú objektummá alakítottam. Így már könnyebben meghatározhatók a piacgráfok fentebb említett paraméterei a csomagbeli beépített függvények segítségével. A maximális klikk
problémára a clique_num és a max_cliques függvényeket alkalmaztam. Az előbbi a
legnagyobb teljes részgráf méretét határozza meg, az utóbbit pedig a csúcshalmaz kilistázására használtam. A legnagyobb független halmaz problémára az independece.number
függvényt használtam.
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1.4.1. Példa
Az előbbi megfigyelések demonstrálásaképpen tekintsük példaként a 2012 augusztusához
tartozó piacgráfot. Ebben a hónapban összesen 39 darab részvény volt aktív, ϑ = 0 mellett a
gráfban minden csúcs szerepel még (1.10.a) ábra). Ekkor a legnagyobb klikk mérete 16.
Az ábra b) részén az élsúlykorlát ϑ = 0.1, az élszám az előző gráfhoz képest jelentősen
lecsökkent, viszont csak két csúcs izolálódott. Megfigyelhetünk egy igen sűrű csoportosulást
bizonyos részvények között. A ϑ küszöb növelésével kiderül, hogy ezen csoportosulás magját
mely részvények alkotják.
Az 1.10.c) ábrán a ϑ = 0.2 küszöb melletti piacgráf látható, ahol 26 darab legalább
egy fokú csúcs látható, a maradék csúcs izolált. A gráf két komponensre esett, de a kezdeti
csoportosulás még mindig megfigyelhető. A maximális klikk mérete ekkor 6, a maximális
független halmazé pedig 32. Mint azt az 1.9. ábra alapján vártuk, innentől az élszám a ϑ
tovább növelésével egyre kisebb mértékben csökken.
Az 1.10. ábra d) részén a küszöbérték 0.3, itt a piacgráf egy ritka gráf, 12 darab legalább 1
fokú csúccsal. Észrevehetjük, hogy az OTP-MOL-ETFBUXOTP-FHB-MTELEKOM csúcsötös teljes részgráfot alkot.
Az 1.10. ábra e) részén látható piacgráf ϑ = 0.4 mellett alig lett ritkább gráf a d-belihez
képest, valamint rálelhetünk a piacgráfot domináló csúcsokra, amelyek a d)-ben megfigyelt 5
pontból álló teljes részgráf 4 pontból álló teljes részgráfját alkotják.
A 1.10.f) ábrán látható 4 darab részvény által címkézett csúcsból indul legalább 0.5 korrelációs együtthatóval súlyozott él, ők a 2012 augusztusához tartozó piacgráfot domináló
csúcsok.
A 1.11. táblázatban foglaltam össze a vizsgált piacgráf legfőbb jellemzőit ϑ ∈ {0, 0.5,
. . . , 0.55, 0.6} élsúlykorlátok mellett, ahol az élsűrűséget és az átlagos klaszterezettségi együtthatót a 2.1. részben definiálom precízen. Szemléletesen az élsűrűség azt jelzi, hogy milyen
közel áll a piacgráf a teljes gráfhoz, az átlagos klaszterezettségi együttható pedig a minden
csúcsra kapott azon valószínűségek átlaga, hogy egy csúcs szomszédjai teljes részgráfot alkotnak. Megfigyelhető, hogy a klaszterezettségi együttható csökkenésének mértéke lassabb
az élsűrűségénél, amely a korábbi eredmények alapján nem meglepő. A táblázatban szereplő
átlagos klaszterezettségi együttható értékeket úgy számoltam, hogy az izolált és az 1 fokú
csúcsok is szerepeltek az átlagban. Viszont, ha az ő kizárásukkal számoljuk ki minden ϑ-ra
az átlagos klaszterezettségi együttható értékét, akkor az tapasztalható, hogy amíg léteznek
a gráfban legalább 2 fokú csúcsok, a klaszterezettségi együttható magas, 0.8 körüli minden
ilyen ϑ-ra, annak ellenére, hogy az élsűrűség nagyon alacsony is lehet. Ez is jelzi, hogy
15

1.10. ábra. 2012. 08-hoz tartozó piacgráf különböző küszöbértékek mellett
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magas ϑ értékekre a megmaradó csúcsok a gráfban erősen összefüggnek.
A maximális fokszám oszlop utolsó sorában látjuk, hogy a 2012 augusztusához tartozó
legdominánsabb csúcspár az FHB és az OTP.

1.11. ábra. 2012. 08-hoz tartozó piacgráf főbb adatai különböző ϑ élsúlykorlátok mellett
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2. fejezet
Hozamelőrejelzések
Az előzőekben bevezetett modell segítségével azt a kérdést szeretném megválaszolni,
hogy vajon a piacgráfok bizonyos jellemzői rendelkeznek-e információval a jövőbeni hozamra vonatkozóan. A következő részben kiszámoltam néhány, ebből a szempontból ígéretesnek
bizonyuló gráfjellemzőre annak különböző értékintervallumaiba eső gráfok esetén tapasztalt
hozamok átlagát, ahol azt kaptam, hogy a legtöbb esteben azok statisztikailag igazolhatóan
különbözőek. Tehát azt sejtjük, hogy van értelme a gráfjellemzők alapján történő jövőbeni
hozam vizsgálatával foglalkozni. Ha valóban így lenne, az örvendetes hír lenne, hiszen a kapott eredmények segíthetnek bennünket nyereséges részvény adás-vételek végrehajtásában.
A fejezet végén azt vizsgálom, hogy milyen mértékben támaszkodhatunk a kapott hozampredikciókra, és melyek azok a gráfjellemzők, amelyek ebből a szempontból a legmeghatározóbbak.

2.1. Hozamelőrejelzés bizonyos gráfjellemzők alapján
Ebben a szakaszban rögzítsük le a ϑ küszöbértéket 0.1-ként, emellett tekintsünk a vizsgált
piacgráfokra.
A vizsgált hónapok első kereskedési napjain rögzített BUX záróárak változása a 2.1. ábrán látható (a felhasznált adatsor szintén [1]-ből származik). Ezen 189 hosszú záróárvektor
alapján minden hónapra meghatároztam a következő 1, 2, . . . , 12 havi logaritmikus hozamot.
Mivel h hónapos jövőbeli hozamot tekintve csak az első 189 − h hónapot vizsgálhatjuk, így
tekintünk 189 − h hosszú hozamvektort h havi hozam vizsgálatakor (h ∈ {1, . . . , 12}).
Mivel a vizsgált idősor tartalmazza a 2008-as gazdasági válságot, minden gráfjellemző esetében különböző mértékben ugyan, de megfigyelhetők annak piacgráfokra gyakorolt

18

hatásai. A válság által érintett hónapokra kapott hozamelőrejelzések viszont a legtöbb gráfjellemző esetében megtévesztőek, erre minden esetben ki fogok térni.

2.1. ábra. A BUX záróárfolyam változása
Több gráfjellemzőt is vizsgáltam, amelyeket hozamelőrejelzésre használhatnánk, ám néhány esetben azt az eredményt kaptam, hogy nincs, vagy csak nagyon gyenge kapcsolat van
közöttük és a hozam alakulása között. Így csak azokkal a gráfjellemzőkkel foglalkozok most,
amelyek a hozam alakulására vonatkozóan információval rendelkezhetnek: a relatív csúcsszám, az élsűrűség, a relatív maximális fokszám, a relatív maximális klikkméret, a relatív maximális független halmaz méret és az átlagos klaszterezettségi együttható. Ezeket a
mennyiségeket rögzített ϑ mellett (most ϑ = 0.1) a

VTϑ = vi ∈ VT | ∃j : (vi vj ) ∈ ETϑ ,
és

ETϑ = (vi vj ) ∈ ET | w(vi vj ) ≥ ϑ ,

ahol w(vi vj ) = ρTij a (vi vj ) él súlya, i, j ∈ {1, . . . , |VTϑ |}, i 6= j jelölés mellett egy GϑT =
(VTϑ , ETϑ ) piacgráf esetén a következőképpen definiáljuk:
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• a

|VTϑ |
|ETϑ |

hányados a relatív csúcsszám;

• az élsűrűség

|ETϑ |
;
|ET |

• a relatív maximális fokszám

deg(v ∗ )
,
|VTϑ |−1

ahol deg(vi ) jelöli a vi ∈ VTϑ csúcs fokát, és v ∗ ∈

{v1 , . . . , v|VTϑ | } azon csúcs, amelyre deg(v ∗ ) = max1≤i≤|VTϑ | deg(vi );
•

|KT∗ϑ |
|VTϑ |

a relatív maximális klikkméret, ahol KTϑ ⊂ VTϑ egy piacgráfbeli klikk, amelyek

|FT∗ϑ |
|VTϑ |

a relatív maximális független halmaz méret, ahol FTϑ ⊂ VTϑ egy piacgráfbeli

közül a legnagyobb elemszámú KT∗ϑ ;
•

független halmaz, amelyek közül a legnagyobb elemszámú FT∗ϑ ;
• a vi ∈ VTϑ csúcshoz tartozó klaszterezettségi együtthatót (clustering coefficient), Ci -t
irányítatlan gráf esetén úgy szokás definiálni, hogy a vi csúcs szomszédságában lévő
élek számát osztjuk az összes lehetséges szomszédságbeli élszámmal. Formálisan, ha
Ni = {vj ∈ VTϑ |(vi vj ) ∈ ETϑ ∨ (vj vi ) ∈ ETϑ }
jelöli a vi csúcs szomszédságát, akkor
Ci =

|{(vj vk ) ∈ ETϑ |vj , vk ∈ Ni }|
|Ni |(|Ni |−1)
2

.

A gráf átlagos klaszterezettségi együtthatója a csúcsok klaszterezettségi együtthatóinak
az átlaga, azaz
P|VTϑ |
C=

i=1 Ci
.
|VTϑ |

Megjegyzem, hogy a fentebbi mutatók közül néhányan nyilvánvalóan erősen korrelálnak
abszolút értékben (például a relatív maximális fokszám és a relatív maximális klikkméret közötti korreláció 0.8835, a relatív csúcsszám és az élsűrűség közötti −0.7709 illetve a relatív
maximális fokszám és az élsűrűség közötti pedig 0.9289), így a kapott hozamtáblázatok is
hasonlóan alakultak. Ennek ellenére a később (a 2.1.7. részben) elvégzett kanonikus korrelációelemzés miatt ezek közül egyik gráfjellemzőt sem zárom ki, ott kiderül majd, mely mutatók a legmeghatározóbbak a hozamelőrejelzés szempontjából. Az ezt megelőző hat részben
a fentebb definiált gráfjellemzőkre számolt 1, 2, . . . , 12 havi átlagos hozam számolása és az
erdmények elemzése olvasható.
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2.1.1. Relatív csúcsszám
ϑ = 0.1 élsúlykorlát mellett a relatív csúcsszám változása a vizsgált piacgráfokban a 2.2.
ábrán látható.

2.2. ábra. A relatív csúcsszám változása
Az előforduló relatív csúcsszám értékek intervallumát ((0.1, 0.7)-t) 0.05 hosszú, balról
nyílt, jobbról zárt részintervallumokra osztottam. Minden GϑT piacgráfot a hozzá tartozó relatív csúcsszám értéke alapján besoroltam a megfelelő intervallumba, majd a BUX hozamtáblázatból vettem az egyes relatív csúcsszám intervallumokba soroltak h ∈ {1, . . . , 12}
havi hozamának átlagát. Megjegyzem, hogy minden további mutató esetében a hozamtáblázatot hasonló módon készítettem el. A relatív csúcsszámra kapott eredményeket a 2.3. ábra
tartalmazza. Azt olvashatjuk ki a táblázatból, hogy a hozam szempontjából a magas relatív
csúcsszámú ((0.547 − 0.690]-beli) piacgráfok bizonyultak a legszerencsésebbnek, ekkor a
9 − 12 havi hozam akár 41% is lehetett. A gyakoriság táblában láthatjuk, hogy ezen relatív
csúcsszámokkal a 189 hónapból összesen 10 hónap rendelkezett, amelyek a 2.2. ábra alapján
2003 és 2005 között fordultak elő. A relatív csúcsszám a 2008-as gazdasági válság kezdete21

2.3. ábra. Az átlagos hozam alakulása különböző relatív csúcsszám intervallumokban
kor volt a legalacsonyabb, és csak 2012-ben kezdett el nagymértékben nőni. Ez az eredmény
nem meglepő, hiszen az alacsony relatív csúcsszám azt is jelzi, hogy a piacgráfban megnő
azon élek száma, amelyek súlya eléri a ϑ küszöböt. Válság idején pedig pont ez történik,
a részvények közötti korreláció megnő. Érdekes, hogy jelentős az eltérés a (0.213 − 0.261]
és (0.261 − 0.308] intervallumokba eső hónapok éves hozamában. Ennek oka, hogy ezen
két intervallum uniójába eső relatív csúcsszám értékek közvetlenül a válság előtt, ill. 2012ben, 2015-ben és 2016-ban voltak megfigyelhetők, ahol az előbbi (válság előtti) hónapokban
szélsőségesen negatív, az utóbbi hónapokban pedig összességében pozitív hozamra lehetett
számítani. Ezek adják átlagban a hozamtábla megfelelő soraiban olvasható értékeket, amely a
két egymást követő relatív csúcsszám intervallumbeli hozameltérést is magyarázza. Továbbá,
a (0.261, 0.404] intervallumba eső hónapok esetében csekély éves hozamra lehetett számítani.
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2.1.2. Élsűrűség
Az élsűrűség az a mutató, amely talán a legszemléletesebben tükrözi a gazdasági válságok hatásait a piacgráfokon. Válság idején ugyanis a részvének együttmozgása intenzívebb,
az élsúlyok növekednek, ezáltal adott ϑ küszöb mellett sűrűbb gráfot kapunk. Az élsűrűség
változása a 2.4. ábrán látható, ahol tisztán látszik, hogy a 2008-as gazdasági válság idején
kaptuk a legsűrűbb gráfot ϑ = 0.1 mellett.

2.4. ábra. Az élsűrűség változása
Az 1, . . . , 12 havi átlagos jövőbeni hozamokat a 2.5. táblázatban láthatjuk. A gyakoriságtáblában és a 2.4. ábrán láthatjuk, hogy a legritkább gráfok 2013-tól az idősor végéig, azaz
2016 szeptemberéig fordultak elő, ekkor szinte minden h ∈ {1, . . . , 12} havi hozam pozitív volt. Egészen körülbelül 0.263 élsűrűségig a megfelelő gráfoknál pozitív, akár 33%-os
éves hozam volt várható, majd ettől az értéktől körülbelül 0.410-ig az ebbe az intervallumba eső élsűrűségű hónapok esetén az 1, . . . , 12 havi átlagos hozam tipikusan jelentéktelenül
alacsony pozitív vagy negatív volt. A [0.410, 0.483) élsűrűséggel rendelkező piacgráfok a
válságot jelzik, ugyanis jelentős veszteség volt várható (a válság után egyetlen hónap esik
ebbe az intervallumba, az akkori pozitív hozam enyhíti a kapott negatív átlagos hozam ér23

2.5. ábra. Az átlagos hozam alakulása különböző élsűrűség intervallumokban
tékeket). Az ettől magasabb élsűrűségek esetén szinte minden h ∈ {1, . . . , 12} havi hozam
esetén pozitív, sőt, jelentős pozitív hozam (akár 65%) várható, amely a válságból való kilábalást jelzik. A legmagasabb, körülbelül 0.593 fölötti élsűrűség a válság zenitjén lévő két hónap
esetén fordult elő, ahol a jövőbeni 1, . . . , 5 havi hozam átlagban még negatív, majd hirtelen
nőni kezd, azaz érezhető a válság vége.
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2.1.3. Relatív maximális fokszám
ϑ = 0.1 mellett a magas relatív maximális fokszám értékek olyan csúcs létezésére utalnak, amelyből önmagán kívül majdnem minden más csúcshoz vezet nem elhanyagolható,
lineáris kapcsolatot jelző él. Ez az esemény tipikusan gazdasági válságok idején fordul elő.

2.6. ábra. A relatív maximális fokszám változása
A 2.6. ábrán láthatjuk, hogy a 2008-as válság alatt és után is hasonló volt tapasztalható,
valamint a vizsgált időintervallum elején is előfordult. Emellett, alacsony relatív maximális
fokszám értékek 2013-ban és 2014-ben voltak tapasztalhatók, ekkor tehát egy-egy piacgráfnál
a legdominánsabb részvény is a többi részvény közül csak viszonylag kevéssel rendelkezett
nem elhanyagolható korrelációs együtthatóval. A 2.7. ábrán láthatjuk, hogy ezen hónapok
többnyire veszteségesek. A körülbelül 0.350 és 0.585 közötti relatív maximális fokszámmal
rendelkező hónapok esetén viszont minden jövőbeli 1, . . . , 12 havi hozam pozitív, tehát ezen
intervallumba eső hónapok esetén voltak a részvénytulajdonosok a legnyereségesebbek. Az
ennél magasabb relatív maximális fokszámok esetén először elhanyagolható, azaz egy számjegyű negatív vagy pozitív jövőbeni hozam várható, majd jelentős veszteség, egészen a kb.
25

2.7. ábra. Az átlagos hozam alakulása különböző relatív max. fokszám intervallumokban
0.867 relatív maximális fokszám értékig. Ez nem meglepő, hiszen a 2.6. ábrán láthatjuk, a
válság alatt és az azt megelőző hónapokban lehetett számítani jelentős negatív hozamra. Viszont az ezen és ettől magasabb relatív maximális fokszám értékek esetén a hozamtáblázat
sorai becsapósak, hiszen a válság után, a relatív maximális fokszám értékek csökkenésekor
is estek hónapok ezekbe a csoportokba, de ekkor a jövőbeni hozam már pozitív volt. Az átlagszámítás viszont összességében legfeljebb −19%-os hozamot mutat, de jelzem, hogy ez a
válság előtti hónapokra jelentősen kisebb (−79% is előfordult), míg közvetlenül a válság után
akár 80% is volt. Ez indokolja a 2.7. táblázat (0.820, 0.867] és (0.867, 0.915] relatív maximális fokszám intervallumokhoz tartozó sorokbeli hozamok közti szembetűnő különbséget is.
Ugyanis a legmagasabb, 0.867 és 0.962 közötti relatív maximális fokszám értékek 2009-ben
fordultak elő, amikor a válságból kilábalva a jövőbeni hozam végig pozitív volt, a várható
éves átlagos hozam akár 39% is lehetett.
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2.1.4. Relatív maximális klikkméret
A relatív maximális klikkméret gráfjellemző azt mutatja, hogy az előforduló legnagyobb
klikk mérete mekkora ahhoz képest, ha GϑT -ra teljes gráfként tekintünk. A vizsgált intervallum alatt a relatív maximális klikkméret változása ϑ = 0.1 mellett a 2.8. ábrán látható.

2.8. ábra. A relatív maximális klikkméret változása
Nem meglepő módon a görbe hasonló tendenciájú a relatív maximális fokszám változását bemutató, 2.6. ábrán látható görbéhez, így a két mutatóhoz tartozó hozamtáblázatok
(2.7. és 2.9. táblázatok) is hasonló hozamelőrejelzést mutatnak. Ezt az is alátámasztja, hogy
a két mutató közötti korreláció magas, 0.8835. Viszont vegyük észre, hogy egy hónapban
sem fordul elő, hogy az adott, ϑ = 0.1 élsúlykorlátú GϑT gráf megközelítőleg klikk lenne. A
legalacsonyabb, [0.102, 0.134] intervallumba eső relatív maximális klikkmérettel rendelkező
hónapok a 2.8. ábra alapján 2013-ban és 2014-ben fordultak elő, ekkor a várható 1, . . . , 12
havi hozam alacsony és negatív. A relatív maximális klikkméret növekedésével, egészen körülbelül 0.384-ig pozitív éves hozam következett be átlagban. A relatív maximális fokszám
jobb mutató a relatív legnagyobb klikkméretnél, mivel az előbbi jobban jelzi a válság előtti
és válság alatti hónapokban várható jelentős hozambeli esést. Itt a megfelelő relatív maximá27

2.9. ábra. Az átlagos hozam alakulása különböző relatív max. klikkméret intervallumokban
lis klikkméret intervallumokba ((0.384, 0.510]) eső hónapok esetében nem mutatkozik meg
a jelentős visszaesés. A legmagasabb, (0.510, 0.572]-beli értékű relatív maximális klikkméret 2001-ben, valamint 2008 − 2009-ben fordult elő, ahol átlagban pozitív, akár 32%-os éves
hozamot olvashatunk ki a táblázatból.
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2.1.5. Relatív maximális független halmaz mérete

2.10. ábra. A relatív maximális független halmaz méret változása
A relatív legnagyobb független halmaz méret mutató összességében nem sok információval rendelkezik a jövőbeni hozam alakulásával kapcsolatban. Egyedül a legalacsonyabb
előforduló értékek az érdekesek, azok ugyanis a válság hatását tükrözik. A többi, megközelítőleg 0.387-től magasabb relatív maximális független halmaz értékek 0.045 hosszú intervallumokra osztása esetén a 12 hosszú hozamvektorok két csoportba oszthatók ([0.387, 0.523) ∪
[0.615, 0.660)-hoz és [0.523, 0.615) ∪ [0.660, 0.706]-hoz tartozó sorok a 2.11. táblázatban),
amelyeken belüli elemkre páronként t-próbával igazoltam, hogy a várható értékek egyezését
állító nullhipotézist megtarthatjuk. És mivel ezen két csoport nem tükrözi a relatív független
halmazméret nagyságátnak befolyását a hozamra vonatkozóan, nem érdemes ezt a mutatót
hozamelőrejelzésre alkalmazni. Ezzel szemben az alacsony, azaz [0.250, 0.387) intervallumbeli relatív független halmaz méretek esetén a 2.10. ábra alapján a válság előtt, alatt és után
fordultak elő, azt jelzik, hogy csökkent az alacsony, ϑ = 0.1 alatti korrelációs együtthatóval
súlyozott élek száma, amely a már korábban is említett, válság alatti részvényegyüttmozgás29

2.11. ábra. Az átlagos hozam alakulása különböző relatív maximális független halmaz méret
intervallumokban
nak tudható be. Más mutatókhoz hasonlóan itt is megindokolható ezen intervallumon belüli relatív maximális független halmaz méretek esetén várható hozamokbeli jelentős eltérés.
Ugyanis a legalacsonyabb értékek esetén a válságból kilábalva jelentős pozitív jövőbeni hozam volt várható, míg a válság előtti és utáni alacsony, körülbelül [0.295, 0.387)-beli relatív
legnagyobb független halmaz méretek átlagban negatív jövőbeni hozamot jósoltak a válság
előtti hónapok esetén várható jelentős negatív hozamok miatt.
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2.1.6. Átlagos klaszterezettségi együttható
Egy csúcs klaszterezettségi együtthatója annak mértéke, hogy egy csúcs a szomszédságával együtt milyen közel áll ahhoz, hogy teljes részgráfot alkosson. Az átlagos klaszterezettségi együttható viszont magára a gráfra vonatkozik, az összes csúcsra kapott klaszterezettségi
együtthatók átlaga. Ennek változását a 2.12. ábrán láthatjuk.

2.12. ábra. Az átlagos klaszterezettségi együttható változása
A gazdasági válságok korábban kifejtett, piacgráfokra gyakorolt hatásai miatt nem meglepő, hogy az átlagos klaszterezettségi együttható a válság kezdetén ugrik meg, viszont csak
évekkel később, 2013-ban cseng le, tér vissza a válság előtt tapasztalt alacsonyabb értékekre.
Összességében az mondható el, hogy 2008 előtt és 2013-tól a piacgráfok szerkezete nem
klikk-jellegű, viszont 2008-tól 2013-ig az előforduló legmagasabb érték is csak 0.475. A
0.0397 hosszú intervallumokra osztott átlagos klaszterezettségi együttható értékek hozamtáblázata a 2.13. ábrán látható. Azon piacgráfok esetén lehetett számítani a legnagyobb nyereségre, amelyek alacsony, [0.077, 0.157)-beli átlagos klaszterezettségi együtthatóval rendelkeztek. Szintén pozitív, ám alacsonyabb hozam volt várható a [0.157, 0.236)-beli értékkel
rendelkező hónapok esetén is. A [0.236, 0.316)-beli átlagos klaszterezettségi együtthatók ese31

2.13. ábra. Az átlagos hozam alakulása különböző relatív klaszterezettségi együttható intervallumokban
tén a h ∈ {1, . . . , 12} havi hozamok h növekedésével nőnek, majd csökkennek, ezzel jelezve
a válság közeledtét. A [0.316, 0.475]-beli átlagos klaszterezettségi együtthatók esetén kapott
h havi hozamok megtévesztőek a mutató válság utáni lassú csökkenése miatt, amely annak
lecsengését így nem mutatja. A válság utáni magasabb klaszterezettségi együtthatókhoz tartozó piacgráfok esetében megfigyelt pozitív hozamok kisimítják a válság alatti szélsőségesen
negatív várható hozamértékeket.
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2.1.7. Kanonikus korrelációelemzés
Fontos annak vizsgálata, hogy az egyes gráfjellemzőknél kapott hozamelőrejelzésekre
milyen mértékben támaszkodhatunk. Vagyis vizsgáljuk meg a h havi (h ∈ {1, . . . , 12}) BUX
hozamok, mint 12 dimenziós, illetve a gráfjellemzők, mint 6 dimenziós változóhalmazok
kapcsolatát. Ebben a kérdésben a kanonikus korrelációelemzés segít ([13]). Ha X ∈ Rm×p
az x1 , . . . , xp ∈ Rm standardizált változókból, Y ∈ Rm×q pedig az y1 , . . . , yq ∈ Rm standardizált változókból álló mátrix, akkor a kanonikus korrelációelemzés az x1 , . . . , xp és az
y1 , . . . , yq változók lineáris kombinációin keresztül keresi a két változóhalmaz kapcsolatát.
A feladat azon ai ∈ Rp és bi ∈ Rq (i ∈ {1, . . . , min{p, q}}) együtthatóvektorok meghatározása, amelyek esetén az Xai és az Ybi kanonikus változók (ún. score-ok) közötti
ri = Cor(Xai , Ybi ) korreláció szukcesszív maximális (ún. i. kanonikus korreláció), úgy,
hogy minden i-re az Xai és az Ybi score-ok korrelálatlanok minden más score-ral a saját
változópárjuktól eltekintve.
A score-ok magyarázó erejének meghatározására a redundancia vizsgálata alkalmazható.
Az X = (x1 , . . . , xp ) változók varianciáját az Xaj kanonikus változó átlagosan
Pp
2
i=1 Cor (xi , Xaj )
rj,X =
p
arányban magyarázza. Ha ezt az arányt megszorozzuk rj2 -el, akkor ekkora arányát magyarázza az Ybj az X változók varianciájának. Ezt nevezzük az X változók rendundanciájának
P
rj,X rj2 -ként éradottnak tekintve Ybj -t. Az X változóhalmaz teljes redundanciája min{p,q}
j=1
tendő. Az előbbiek Y-ra vonatkozóan hasonlóan definiálhatók.
Annak meghatározása, hogy mely kanonikus korrelációk statisztikailag szignifikánsak, a
Bartlett-féle χ2 -próbával történik. Tegyük fel, hogy r1 ≥ r2 ≥ . . . ≥ rmin{p,q} . Első lépésben
a nullhipotézis az, hogy X és Y többdimenziós változók korrelálatlanok, azaz minden i ∈
{1, . . . , min{p, q}})-re ri = 0. Definiáljuk a Wilks-féle lambdát:
min{p,q}

λ1 =

Y

(1 − rj2 ).

j=1

Ekkor a

p + q + 1
ln λ1
2
próbastatisztika a nullhipotézis mellett p × q szabadságfokú, aszimptotikusan χ2 eloszlású.
χ21 = − m − 1 −

Ha elvetjük a nullhipotézist, elhagyjuk r1 -t, és a maradék min{p, q} − 1 darab kanonikus
korreláció szignifikanciáját vizsgáljuk. Az általános, k-adik (k ∈ {1, . . . , min{p, q} − 1})
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lépés a következő. A jelenlegi nullhipotézis: ∀i ∈ {k, . . . , min{p, q}}-re ri = 0, az első k − 1
legnagyobb kanonikus korreláció esetében már elvetettük azt. Ekkor
min{p,q}

λk =

Y

(1 − rj2 ),

j=k

p + q + 1
ln λk
2
(p − k + 1) × (q − k + 1) szabadságfokkal. Azok a ri (i ∈ {1, . . . , min{p, q}}) kanonikus
χ2k = − m − 1 −

korrelációk lesznek statisztikailag szignifikánsak, amikor a nullhipotézist még elvetjük. Tehát ha a k. lépésben elfogadjuk a nullhipotézist, akkor az első k − 1 kanonikus korrelációs
együttható szignifikáns.
A kanonikus korrelációelemzést a cancor függvény segítségével végeztem el. Jelen
esetben tehát p = 12, q = 6, m a hónapszám, és a kapott 6 darab kanonikus korrelációs együttható r1 = 0.56435307, r2 = 0.39072561, r3 = 0.19845941, r4 = 0.11427541,
r5 = 0.08198164 és r6 = 0.03542736. Ezen kanonikus korrelációk szignifikanciájának vizsgálatát a fentebb leírt módon a CCP csomagbeli p.asym beépített függvénnyel végeztem el.
Azt az eredményt kaptam, hogy r2 esetében elfogadjuk a nullhipotézist, tehát r1 az egyetlen
szignifikáns kanonikus korrelációs együttható. A gráfjellemzőkhöz tartozó első score és az
egyes yj (j ∈ {1, . . . , q}) változók közötti korrelációt, Cor(yj , Yb1 )-t tekintve megállapíthatjuk, hogy leginkább a relatív csúcsszám, a relatív maximális fokszám, valamint a klaszterezettségi együttható azok a gráfjellemzők, amelyek a hat változó közül a legmeghatározóbbak,
tehát ennek a három gráfjellemzőnek a változása magyarázza leginkább a hozam alakulását,
amelynek mértékét redundanciavizsgálattal határoztam meg. Azt az eredményt kaptam, hogy
Xa1 az X változók varinaciáját átlagosan 53.47%-ban, míg Yb1 az Y változókét 16.23%-ban
magyarázzák. Mivel r12 = 0.3185, az X-re kapott redundancia index Yb1 mellett 0.1703. A
teljes redundancia 0.1987, tehát átlagosan 19.87%-ban magyarázzák a gráfjellemzők a hozamok alakulását.
Összefoglalva, kijelenthetjük, hogy a vizsgált gráfjellemzők alakulása és a hozam változása között ugyan jelentős párhuzam van, viszont pusztán az aktuális piacgráf fentebbi hat
jellemzőjére támaszkodva nem lehet teljes bizonyossággal megjósolni a hozam alakulását,
tehát erre az ötletre Magyarországon befektetési stratégiát alapozni óvatosan, inkább rövid
távra érdemes.
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2.2. Hozamelőrejelzés klaszterezéssel
A következő cél az, hogy a vizsgált hónapokat klaszterekbe sorolva megnézzük, hogy a
különböző klaszterek esetében mennyi az átlagos BUX hozam. Ha azt kapnánk, hogy körülbelül azonos a hozam minden klaszter esetében, az azt jelentené, hogy nem lenne értelme
alkalmazni a klaszterezéses modellt hozam előrejelzésére. Ha viszont statisztikailag igazolhatóan más lenne az átlagos hozam valamely hozamperiódusokban legalább néhány klaszter
esetében, akkor a módszer ténylegesen alkalmazható lenne a részvénytulajdonosok számára.
Az alábbiakban ismertetem a munka menetét és a kapott eredményeket. Megjegyzem, hogy
a klaszteranalízis során [11]-re támaszkodtam.
A vizsgált hónapok klaszterekbe sorolását az 1.1-ben bevezetett, adott hónapot megelőző T intervallumra számolt CT -beli korrelációs együtthatókból számolt 0%, 5%, . . . ,
95%, 100%-os percentilisek alapján végeztem el. Több klaszterezési eljárással is foglalkoztam (Clustering Large Applications módszer, K-közép módszer, Partitioning Around Medoids
módszer, amelyek algoritmusa például [11]-ben olvasható) azt keresve, hogy a vizsgált adatokra melyik módszer adja a legerősebb klaszterszerkezetet. A különböző módszerek által
kapott klaszterezéseket a klaszterezés minőségét ellenőrző index, az ún. sziluett együttható
alapján vetettem össze, amelyet a következőképpen számolunk.
Jelöljük a(i)-vel a hi megfigyelés (i ∈ {1, . . . , n}, itt: az i. hónap) átlagos távolságát a
többi, ugyanabba a klaszterbe tartozó elemmel (legyen C a hi -t tartalmazó klaszter), azaz
P
j:hj ∈C,j6=i d(hi , hj )
a(i) =
.
|C| − 1
Jelölje C̄ a C klaszteren kívüli klaszterek halmazát. Legyen
b(i) = min d(hi , K),
K∈C̄

ahol ∀K ∈ C̄ klaszter esetén
P
d(hi , K) =

j:hj ∈K

d(hi , hj )

|K|

a hi elem átlagos távolsága az összes hj ∈ K ∈ C̄ elemtől, b(i) pedig ezek K ∈ C̄-re
vett minimuma. Azt a K ∗ ∈ C̄ klasztert, amely esetén a minimum felvétetik, azaz amelyre
b(i) = d(hi , K ∗ ), a hi elem szomszédjának nevezzük, ez a második legjobb klaszter, amelybe
hi kerülhetett volna. Az s(i) ún. sziluett értékeket a következőképpen definiáljuk:
s(i) =

b(i) − a(i)
.
max{a(i), b(i)}
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Klaszterezés után minden i ∈ {1, . . . , n = |C ∪ C̄|}-re meghatározzuk a hi megfigyeléshez
tartozó s(i) értéket, amelyet a definíciója alapján a következőképp értékelhetünk:
• s(i) < 0 esetén hi valószínűleg rossz klaszterbe került, hiszen negatív s(i) érték esetén
hi közelebb van K ∗ -hoz, mint C-hez;
• s(i) ≈ 0, de s(i) > 0 esetén a hi megfigyelés a C és a K ∗ klaszterek között helyezkedik
el;
• s(i) ≈ 1 esetén hi a megfelelő klaszterbe (C) került.
A klaszterezés minőségét jelző sziluett együttható (jelöljük SC-vel) a sziluett értékek átlaga,
azaz

P
SC =

s(i)
,
|C ∪ C̄|

i:hi ∈C∪C̄

ahol |C ∪ C̄| = n. Egy adott klaszterezésre kiszámolt sziluett együttható értelmezése [11]
alapján:
• ha SC ∈ [0.71, 1], akkor a klaszterszerkezet erős;
• ha SC ∈ [0.51, 0.7], akkor a klaszterszerkezet megfelelő;
• ha SC ∈ [0.26, 0.5], akkor a klaszterszerkezet gyenge, ilyenkor érdemes más klaszterezési módszerekkel próbálkozni;
• ha SC ≤ 0.25, akkor az adatoknak nincs valódi klaszterszerkezete.
A különböző módszerek összehasonlítása végett az adatsorban minden vizsgált hónapra
lefuttattam a különböző eljárások szerinti klaszteranalízist az adott hónapot megelőző hónapok klaszterezésére, azt vizsgálva, hogy az egész adathalmazra mely eljárás adja az esetenkénti legerősebb klaszterszerkezetet. A különböző hónapcsoportokra lefuttatott, eltérő módszerekre kapott sziluett együtthatók összehasonlításának eredménye azt mutatta, hogy érdemes a Partitioning Around Medoids módszer mellett dönteni. Ugyanis a sziluett együttható
ezen módszer esetén szinte mindig magasabb volt a másik két vizsgált módszernél kapott
indexeknél, azaz a jelen adathalmazon erősebb klaszterszerkezetet érhetünk el a Partitioning
Around Medoids módszert alkalmazva. Ezen módszer szerinti klaszterezéshez az R-ben két
beépített függvény, a pam és pamk (az előbbi a cluster, az utóbbi az fpc csomagban
található) állnak a felhasználók rendelkezésére. A pam függvény vagy a megfigyeléseket tartalmazó mátrix (oszlopai a változók -itt percentilisek-, sorai a különböző megfigyelések -itt
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hónapok-), vagy egy ezekből számolt távolságmátrix alapján k halmazra osztja az adathalmazt, ahol a k értéket a felhasználó adja meg. Majd k darab medoidot, azaz olyan megfigyelést határoz meg, amely a hozzá tartozó klaszter reprezentatív eleme lesz, a közötte és a többi
klaszterbeli elem közötti távolság minimális. Tehát a (h1 , . . . , hn ) megfigyeléshalmaz azon
P
(m1 , . . . , mk ) részhalmazát keresi meg az algoritmus, amelyre a ni=1 minj∈{1,...,k} d(hi , mj )
összeg minimális, ahol d(hi , mj ) a hi és mj megfigyelések (euklideszi) távolsága. Ekkor tehát a hi (i ∈ {1, . . . , n}) megfigyelés az mt (t ∈ {1, . . . , k}) medoid klaszterébe került, ha
∀j ∈ {1, . . . , k}-re d(hi , mt ) ≤ d(hi , mj ). Kérdés az optimális k klaszterszám meghatározása, amelyet a pamk függvény a pam függvény meghívása előtt meg is tesz az optimális
sziluett együttható kiszámításával.
Mivel célunk nemcsak a hónapok klaszterekbe sorolása és a klaszterenkénti átlagos hozam meghatározása, hanem a kapott hozambecslés élességének vizsgálata is, most ne az
összes hónapot soroljuk klaszterekbe, hanem az idősort elvágva, csak a vágás előtti hónapokat. Majd a vágást követő hónapokat illesszük a kész klaszterekbe, és vizsgáljuk, hogy a
vágás előtt kapott hozamelőrejelzések milyen mértékben pontosak a vágást követő hónapokra. Ésszerű a vágás határának azt a hónapot választani, amely esetében a kapott klaszterszerkezet a legerősebb volt, ügyelve arra, hogy lehetőleg ne a vizsgált időintervallum elejéről
származzon, hiszen sokévi megfigyelést fogunk rá építeni. Ezek alapján az idősort 2009 júniusánál vágtam el, az azelőtti, azaz 2001 januárjától 2009 májusáig tartó időszakra futtattam
le a klaszteranalízist a fentebb leírt módon. A Partitioning Around Medoids módszer alapján
klaszterezve az őt megelőző hónapokat, itt kapjuk a maximális átlagos sziluett együttható értéket (SC = 0.63, tehát megfelelő a klaszterszerkezet). A pamk függvény által a vágás előtti,
összesen 102 db hónapra meghatározott optimális klaszterszám 2. A vágás előtti klaszterezés
eredménye két tetszőleges változó, a 10%-os és 80%-os percentilisek alapján a 2.14. ábrán
látható, viszont a klaszterek elkülönülése bármelyik másik két változót tekintve is megfigyelhető.
A pamk függvény által meghatározott medoidok 2002 januárja és 2009 januárja, az előbbi
klaszter elemszáma 94, az utóbbié 8.
Ezután 2009 júliusától 2016 szeptemberéig a hónapokat egyesével soroltam a két klaszter valamelyikébe aszerint, hogy az adott hónapnak melyik klaszter medoidjához számított
távolsága a legkisebb. A klaszterezés eredménye az előbbi két változó, a 10%-os és a 80%-os
percentilisek alapján a 2.15. ábrán látható. A vágás után az első klaszterbe 81, míg a második
klaszterbe 6 hónap került.
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2.14. ábra. A klaszterezés eredménye 2009 júniusáig

2.15. ábra. A klaszterezés eredménye az összes megfigyelésre
A vágás előtti, eredetileg klaszterezett 102 db hónapra kiszámoltam a klaszterenkénti h
hónapos átlagos hozamot (h ∈ {1, . . . , 12}), a hónapok első kereskedési napjára vett BUX
záróárak loghozama alapján. Továbbá, külön a vágás után klaszterekbe illesztett hónapokra
is hasonlóképpen kiszámoltam az átlagos h havi hozamot. A kapott eredményeket a 2.16.
táblázatban láthatjuk.
Annak igazolását, hogy a vágás előtt a két klaszterre kapott átlagos hozamok eltérőek,
kétmintás t-próbával igazoltam. Előzőleg a Shapiro-Wilk-féle normalitástesztet elvégezve a
két mintára azt az eredményt kaptam, hogy nem vethetjük el a nullhipotézist, miszerint a két
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2.16. ábra. Átlagos hozam klaszterenként a vágás előtt és után
minta normális eloszlásból származik. Majd F-próbát végeztem a két minta szórásnégyzetének egyezésére vonatkozóan, ahol azt kaptam, hogy a nullhipotézist el kell vetni, és fogadjuk
el az ellenhipotézist, amely szerint a két minta szórásnégyzete eltér. Ezek után végeztem el
egy kétmintás t-próbát azon feltételezés mellett, hogy a két klaszter esetében az átlagos h havi
(h ∈ {1, . . . , 12}) hozamok vektorainak szórásnégyzete különböző. A teszten kapott p-érték
0.0004469, amely a kritikus tartományba esik, tehát elvetjük a nullhipotézist, amely szerint a
két minta átlaga megegyezik. Ez örvendetes, ugyanis igazoltuk, hogy a klaszterenként kapott
átlagos hozamok eltérők, tehát értelmes a hónapok klaszterezésével készített hozamelőrejelzés. Más kérdés az, hogy mennyire alapozhatjuk befektetésünket a kapott eredményekre.
A 2.16. táblázatból kiolvasható, hogy hozam szempontjából a legjobb az, ha egy hónap
a 2. klaszterbe kerül, ekkor az átlagos éves hozam 56% volt a vágás előtt. A vágás előtt a
2. klaszterbe 2008 végi és 2009 első félévebeli hónapok estek, ezek magyarázzák a kiugróan magas várható hozamokat. Ha külön-külön ábrázoljuk a 2.16. ábrán látható két táblázat

2.17. ábra. Átlagos hozam klaszterenként a vágás előtt és után
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ugyanazon klaszterhez tartozó sorait (2.17. ábra), azaz a teljes 12 havi időablakon át tekintünk a különböző klaszterek esetében a hozam alakulására, látjuk, hogy a 2. klaszter esetében
a hozamelőrejelzés körülbelül az első 4 havi hozamot tekintve pontos. Az 1. klaszter esetében az átlagos hozam nagyon hasonlóan alakult a vágás előtt, ill. a vágás után, viszont a
kapott eredményt mégsem használhatjuk biztonságosan hozamelőrejelzésre az első klaszter
vágás előtti és utáni nagy elemszáma miatt. A modellt akkor lehetne biztonsággal alkalmazni,
ha magas optimális klaszterszámot kapnánk legalább 0.5 átlagos sziluett együttható mellett,
ekkor pontosabb klaszterenkénti hozamelőrejelzést kapnánk, amit ténylegesen lehetne alkalmazni.
Megjegyzem, hogy bizonyos időközönként érdemes újraklaszterezni a hónapokat, a jelenhez közelebbi legerősebb klaszterszerkezetet eredményező vágást választva az előbb leírt
módon, hiszen fals hozamelőrejelzéseket kaphatunk, ha még mindig egy sok évvel korábbi
klaszterezésre támaszkodunk.
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Összefoglalás
A magyarországi részvénypiac struktúrájába történő mélyebb betekintés végett kétféle, a
részvények közötti korreláción alapuló modellt hasonlítottunk össze. Megállapítottuk, hogy
a vizsgált szempontok alapján a piacgráf stabilabb szerkezetű a piacfánál, így a továbbiakban végzett hozamelőrejelzéseket az előbbi konstrukcióra alapoztuk. Piacgráfok sorozatának
vizsgálata hasznos információkkal szolgál mind a részvénypiac szerkezetéről, mind befektetési stratégiák kidolgozása szempontjából. Megállapítottuk, hogy mely részvények dominálják az egyes hálózatokat. Később, több gráfjellemző és a hozam változását állítottuk párhuzamba. A két változóhalmaz kapcsolatát vizsgálva azt az eredményt kaptuk, hogy a gráfjellemzők csupán körülbelül 20%-ban magyarázzák a hozam alakulását, viszont a legtöbb
gráfjellemző változása szépen követi a hozam ingadozását, amely főleg a 2008-as gazdasági
válság idején volt a leglátványosabb. A piacgráfok élsúlyait (ekkor ϑ küszöb nélkül) alkotó
korrelációs együtthatók adott percentilisei alapján megfelelő stabilitású klaszterszerkezetet
eredményező klaszterezést végeztünk el az idősor egy első szegmensére, majd a klasztereken belüli átlagos hozamot vetettük össze az idősor elvágása utáni klaszterezésben számolt
hozamokkal. Mivel a lehető legjobb vágáskor az optimális klaszterszám 2 volt, és az egyik
klaszter elemszáma jóval nagyobb a másikénál, a klaszterenkénti hozamvizsgálat a nagyobb
elemszámú klaszter esetében megtévesztő lehet, viszont mindkét klaszter esetében a jövőbeni
néhány havi hozam alakulása a vágás előtt és után jól illeszkedett.
További vizsgálódásokban érdemes és érdekes lehet a modellben Pearson-féle korreláció helyett parciális korrelációt venni alapul, amely azt vizsgálja, hogy két részvény közötti korreláció valójában páronként közöttük és egy harmadik részvény közötti korrelációnak
tudható-e be.
Láttuk, hogy a vizsgált két hozamelőrejelzési metódus értelmes, a nem minden esetben
kapott pozitív eredmények oka igen valószínű, hogy a magyar részvénypiac kis mérete. Így
érdemesebb lenne például az USA (több ezer elemből álló) részvénypiacán a részvények záróáraiból álló tetszőleges néhány éves adatsoron lefuttatni ugyanezeket a számolásokat, ahol
például a klaszteranalízisnél nagyobb optimális klaszterszámot lehet sejteni megfelelő stabi41

litású vágást választva, amely pontosabb és megbízhatóbb hozamelőrejelzést eredményezne.
Összességében kijelenthetjük, hogy az esetleges negatív eredmények ellenére a magyar
részvénypiac piacgráfokkal történő ábrázolása értelmes és nagyon hasznos, de a bemutatott
hozamelőrejelzési eljárások gyakorlatban való helytállóságát a magyarországi részvénypiactól nagyobb részvénypiac vizsgálatával jobban lehetne demonstrálni.
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