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1. Bevezetés

Napjainkban a biztośıtók életének szerves részét képezi a Szolvencia 2 (röviden

S2) irányelvére való felkészülés. A jelenleg hatályos jogszabály1 által elő́ırt, merev

szabályok szerint, de egyszerűen számolható szavatoló tőke szükséglettel ellentétben az

új EU szintű szabályozás jóval komplexebb, a kockázatok valós természetén alapuló tar-

talék és szolvencia számı́tást határoz meg. Napjainkban a keretirányelv bevezetéséhez

szükséges felmérés részeként úgynevezett mennyiségi hatástanulmányokat2 késźıtenek

a biztośıtók, melyekből már körvonalazódik az S2 rendszerének várható feléṕıtése.

A szabályozás alkalmazásának várható első időpontja 2014-re tehető, eddigre kell a

vállalatoknak felkészülniük az új direkt́ıvára. Nem kis feladatról van szó: az S2 szerinti

tartalék és szavatoló tőke számı́tás alapjaiban ı́r át hagyományos biztośıtástechnikai

módszereket, rengeteg munkát és megoldandó problémát adva ezzel az aktuáriusokon

ḱıvül az informatikusoknak, vagyonkezelőknek és szinte az összes biztośıtással foglalkozó

területnek. Az S2 emellett lényeges változásokat eszközöl a vállalatok teljes iránýıtására

és felügyeleti jelentési folyamataira is. Mindezek alapján túlzás nélkül álĺıtható, hogy

a Szolvencia 2 napjaink egyik legfontosabb és legnagyobb munkát igénylő feladatköre

a biztośıtási szakmának.

A dolgozat témája a piaci és az életbiztośıtási kockázatok közül a hozamok, a

halálozások és a visszavásárlások alakulásának modellezése, és az eredmények Szolven-

cia 2 keretrendszerébe történő implementálása. A keretirányelv sajátságainak rövid be-

mutatása után egy fikt́ıv, ámde valós paraméterekkel és eszközállománnyal rendelkező

biztośıtási termék megkonstruálása következik, ami a későbbi vizsgálatok alapját szol-

gálja majd. A biztośıtáshoz tartozó pénzügyi eszközök statisztikai - idősorelemzési

módszerekkel történő tanulmányozása után feltérképezem a jövőbeli hozamok lehet-

séges viselkedéseit, úgy hogy az eredmények megfeleljenek a keretirányelvben elő́ırt

szabályoknak. Ezt követően valós adatok felhasználásával becslést adok a jövőbeli

halálozási rátákra. A dolgozat utolsó részében történik az eredmények Szolvencia 2-

beli átültetése, a biztośıtástechnikai kötelezettségek valós értékelésével és a szavatoló

tőke számı́tás elemeivel.

A dolgozathoz szervesen hozzátartozik az annak hátuljában található CD melléklet,

ahol a kapcsolódó számı́tások találhatók fejezetenként. A kalkulációkat javarészt a Mic-

rosoft Excel programmal végeztem, esetenként Visual Basic programozás seǵıtségével.

1A biztośıtási törvény: Bit. ([1])
2QIS - Quantitative Impact Study ([3]).
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A hozamok idősorelemzési vizsgálatához az Eviews3 közgazdasági - ökonometriai prog-

ramcsomagot használtam.

1.1. A Szolvencia 2 direkt́ıva aktuáriusi követelményeiről

Fontossága miatt a Szolvencia 2 területe kedvelt témája manapság aktuáriusi e lő-

adásoknak, cikkeknek, szakdolgozatoknak. A bőséges rendelkezésre álló szakirodalom

miatt ebben a pontban csak a továbbiak megértéséhez szükséges rövid bemutatást adok

a direkt́ıva aktuáriusi szempontból legfontosabb jellemzőiről. A dolgozat 6. fejezetében

a kiszámolásra kerülő mennyiségekhez részletesebb útmutatás tartozik majd.

A Szolvencia 2 szerinti szavatoló tőke számı́tás leegyszerűśıtve két fő részből tevődik

össze. Az első lépés az eszközök és a kötelezettségek valós értékelése, a második pedig

az előbbiből kiindulva a szavatoló tőke szükséglet számı́tása, amit többféle módszer

szerint végezhetnek a biztośıtók a keretirányelv értelmében. Az értékelésnél egy új

t́ıpusú, a biztośıtási szakmában használatos egyéb mérlegektől különböző S2 mérleg

elkésźıtése szükséges. A mérleg egyszerűśıtett szerkezete a 1. ábrán látható.

1. ábra. Az S2 szerinti mérleg ([6] alapján).

3http://www.eviews.com/
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A mérleg jobb oldalán a kötelezettségek értékeléséhez szükséges megbontás látható.

A számı́tások vezérelve a valós értékelés: ,,az az érték, amelyen egy eszköz elcserélhető,

avagy egy kötelezettség rendezhető megfelelően tájékozott, az üzletkötési szándékukat

kinyilváńıtó felek között, a szokásos piaci feltételeknek megfelelően kötött tranzakció

keretében” (forrás: [6]). A biztośıtástechnikai kötelezettségek valós értékét szokás S2

szerinti tartaléknak nevezni.

Aktuáriusi szempontból a leginkább problémás a fenti elemek közül a piacon megfi-

gyelhető eszközökkel nem replikálható biztośıtástechnikai kötelezettségek értéke. Ilyen-

kor az úgynevezett mark to model megközeĺıtést kell alkalmazni, aminek lényege, hogy

a kötelezettség értékét a legjobb becslés és egy hozzáadott kockázati marzs összegeként

állaṕıtjuk meg. A legjobb becslésnek központi jelentősége lesz a továbbiakban: a

biztośıtónak olyan cash flow modellt kell késźıtenie, amiben figyelembe vesz minden

a szerződéshez kapcsolódó lehetséges jövőbeli pénzáramot, és ezeknek az általában

valósźınűségekkel súlyozott összegeknek a kockázatmentes hozamgörbével diszkontált

várható jelenértéke adja majd a kérdéses becslést. Természetesen az, hogy egy ilyen

cash flow modellben milyen változókat és egymással milyen kapcsolatban kell szere-

peltetni nagyban függ a kérdéses biztośıtás fajtájától. A legjobb becsléshez adódik

még hozzá az úgynevezett kockázati marzs, ami pedig majd az egyes évekre kiszámolt

szavatoló tőke szükségletek értékeiből kapható meg explicit képlet seǵıtségével.

Az értékelés és S2 mérleg elkésźıtése után számolható a szolvencia szükséglet. Ez két

fő módszer szerint történhet: a standard formulával vagy belső modell alkalmazásával,

de a biztośıtónak lehetősége van e módszerek vegyes alkalmazására is, úgynevezett hib-

rid modellek felálĺıtásával. A bankokra vonatkozó Bázel II szabályozáshoz hasonlóan

itt is alapvető követelmény minden számı́tási struktúra esetén a VaR kritériumnak való

megfelelés: a szavatoló tőke egy éves időtávon 99,5%-os valósźınűséggel nem csökkenhet

0 alá.

A standard formula szerinti kalkulációhoz a 2. ábra nyújt seǵıtséget. Különböző

modulokat és almodulokat láthatunk, ezek szolvencia igénye határozza meg a teljes

szavatoló tőke szükségletet (SCR). A számı́tások során először az almodulok (például

kamatláb kockázat) szolvencia igényét kell meghatározni. Lényegében itt, az alsóbb

szinteken lévő tőkeelemek számı́tásánál kapcsolódik össze a kalkuláció az értékelésnél

emĺıtett cash flow modellel. Az egyes változókat meghatározott sokkoknak4 kell alávet-

ni, és ezek hatását végigvezetni a modellen. Nettó eszközértéknek nevezzük az eszközök

4Például azt tételezzük fel, hogy a kamatlábak 30%-kal megnőnek.
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2. ábra. A standard formula szerinti kalkuláció feléṕıtése ([3] alapján). Csak a

későbbiekben vizsgált modulok almoduljai szerepelnek.

és a források valós értékeinek különbségét5. A sokk hatására a nettó eszközértékben

bekövetkező változás, amennyiben az pozit́ıv, adja az adott almodul tőkeszükségletét.

Egyes esetekben a paraméterek sokkolása helyett explicit képlettel számolható a sza-

vatoló tőke szükséglet. Az almodulok szolvencia igényeinek összegzése korrelációs

mátrixok6 seǵıtségével történik, ı́gy kapjuk a modulok (például piaci kockázat) tőke-

szükségletét. Az egyes modulok aggregálására szintén korrelációs összegzési eljárás

alkalmazandó, ez adja az alap szavatoló tőke szükségletet (BSCR). Az SCR értéke

pedig a BSCR, a működési kockázat tőkeszükséglete és a tartalékok veszteségelnyelő

hatását számszerűśıtő korrekciós tag (Adj) összegeként adódik, utóbbiak számı́tását

5Számı́tásakor a kockázati marzsot nem kell figyelembe venni a körkörös hivatkozások elkerülése

végett ([6]).
6Lásd 6. fejezet.
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szintén részletesen szabályozza a direkt́ıva.

A másik lehetőség a szavatoló tőke számı́tására a belső modell használata, amikor

a biztośıtó maga kalibrálja a kockázataira megképzendő tőkeszükségletet. Ekkor jóval

több szabadsága van a számı́tások során az aktuáriusoknak, mint a standard formula

alkalmazása esetén, de az alapvető 99,5%-os VaR követelménynek ekkor is teljesülnie

kell. Egy ilyen módszer kidolgozásához az első legalapvetőbb feladat egy szofisztikált

cash flow modell feléṕıtése.

2. A modellezett termék

Ebben a részben bemutatom a későbbiekben elemzett életbiztośıtási termék legfőbb

paramétereit: a d́ıjak, a szolgáltatások és a tartalékok kalkulációjat, a kapcsolódó be-

fektetések eszközportfólióját és a biztośıtottak állományának összetételét. A termék

megkonstruálásakor a szokásos kalkulációs elveket követtem,a téma egyik alapkövének

számı́tó [2] mű eredményeit és jelölésrendszerét felhasználva. A biztośıtástechnikai

módszerek informatikai megvalóśıtásakor Ágoston Kolos Biztośıtási szerződések pénz-

ügyi elemzése ćımű kurzusán tanultakat, valamint saját biztośıtónál szerzett tapaszta-

lataimat használtam fel.

Az elemzett termék egy hagyományos n évre szóló vegyes biztośıtás. A biztośıtó

mind az ügyél n esztendőn belül bekövetkező halála, mind a tartam végének elérése

esetén kifizeti az aktuális biztośıtási összeget. A d́ıjakat és a tartalékokat a közelgő

gender direkt́ıva szellemében unisex halandósági táblát használva számoltam, ı́gy sem

a biztośıtás d́ıja, sem a szolgáltatás nagysága nem függ az ügyfél nemétől. Az unisex

táblát a 2009-es magyar férfi és női halandósági táblákból származtattam a megfelelő

halálozási valósźınűségek (a qx-ek) átlagolásával.

Mivel a paraméterezés során sok helyen feltételezésekkel éltem, ezért az elkészült

terméken profit teszt seǵıtségével győzödtem meg, hogy a beálĺıtott értékekkel a konst-

rukció reálisnak tekinthető a valós biztośıtási piachoz mérten. A kalkuláció az elektro-

nikus mellékleten, a 01 Termékfejlesztés.xls fájlban található.

2.1. Dı́jkalkulációs elv

2.1.1. Az alapbiztośıtás d́ıjkalkulációja

A biztośıtás nettó d́ıját a hagyományos, ekvivalencia egyenleten alapuló képletekkel

számoltam . Jelölje lx, dx, qx a szokásos halálozással kapcsolatos mennyiségeket az uni-
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sex táblából számı́tva. A diszkontáláshoz használt technikai kamatláb i, a diszkontráta

v =
1

1 + i
. A jól ismert kommutációs számok:

Dx = lx · vx, Cx = dx · vx+1,

Mx =
ω∑
i=x

Ci és Nx =
ω∑
i=x

Di,

ahol ω jelöli a halandósági tábla szerinti legmagasabb életkort, esetünkben 100 évet.

Ismeretes ([2]), hogy ekkor egy x éves egyénnek az 1 Ft biztośıtási összegű n évre szóló

vegyes biztośıtás egyszeri nettó d́ıja:

Ax:n =
Mx −Mx+n

Dx

.

A modellezett termék esetén feltesszük, hogy csak éves d́ıjfizetés lehetséges, és a

d́ıjfizetés tartama megegyezik a biztośıtás tartamával. Ekkor a Px:n rendszeres d́ıj az

előbbiből adódik az äx:n n évre szóló előleges járadékbiztośıtás egyszeri d́ıjával osztva:

äx:n =
Nx −Nx+n

Dx

és Px:n =
Mx −Mx+n

Nx −Nx+n

.

Értelemszerűen az 1 Ft helyett SA1 Ft biztośıtási összegű szerződés rendszeres nettó

d́ıja az előbbi SA1-szerese:

Nettó d́ıj (nem zillmerezett): ndij1 = Px:n · SA1. (1)

A bruttó d́ıj α, β és γ költségek helyett fix loading alkalmazásával képződik, az alábbi

egyszerű képlet szerint:

Bruttó d́ıj: bdij1 = ndij1 · (1 + loading).

Ez a biztośıtás fizetendő rendszeres d́ıja a tartam elején, a továbbiakban szó esik majd

az indexálás kérdéséről is.

2.1.2. Zillmerezés, az alapbiztośıtás tartalékai

A biztośıtó zillmerezést alkalmaz első éves költségeinek fedezetére. A szokásos

terminológiát követve jelölje z a biztośıtási összeg azon százalékát, amennyit a vállalat

az első éves nettó d́ıjból nem helyez a tartalékba. Ezt a későbbi években a vállalkozói

d́ıjrészből törleszti vissza az ügyfélnek. Az ismert képletek szerint ([2]):

Nettó d́ıj (zillmerezett): ndij zt =


ndij1 +

z · SA1

äx:n

− z · SA1 , ha t=1 ,

ndij1 +
z · SA1

äx:n

. , ha t > 1 .

(2)
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A zillmerezés konzervat́ıv felfogás szerint történik: z értéke a szerződő életkorától (x)

függően mindig annyi, hogy az első évre a nettó d́ıjból a z · SA1 összeg elvonása után

éppen annyi maradjon vissza, amennyi az x évesen várható haláleseti szolgáltatásokat

fedezni tudja. Azt feltételezve, hogy a kifizetések mindig év végén történnek, ennek a

kötelezettségnek a jelenértéke qx · SA1 · v.

Az ndij1 +
z · SA1

äx:n

− z · SA1 = qx · SA1 · v egyenletből adódik z értéke:

z =
Px:n − qx · v

1− 1

äx:n

.

A tartalékok számı́tásánál a hagyományos prospekt́ıv szemléletű számı́tási logikát

alkalmaztam. n éves tartam, x éves belépési kor esetén a t-edik év végén a tartalék

értéke:

Vt = max

{
SA1 ·

(
Ax+t:n−t − äx+t:n−t ·

(
Px:n +

z

äx:n

))
, 0

}
.

Évközben lineáris interpolációval számı́tható a tartalék, de a későbbiekben megszoŕıtást

fogunk tenni erre vonatkozóan, ı́gy elég lesz csak az évfordulós tartalék értékeket

használni.

A zillmerezés a (2) egyenletben kalkulált nettó d́ıjon és a tartalékon keresztül kihat

majd a szolgáltatásokra (például a visszavásárlásra, a nyereségszámla értékére), de

a bruttó d́ıjra nem, mivel az a (1)-ből számolódik. A d́ıjakat és a tartalékokat a

kapcsolódó Excel fájlban Visual Basic-ben ı́rt függvények számolják.

2.1.3. Indexálás

A termék kalkulációjába minden biztośıtási évfordulón kötelező ind százalékos in-

dexálás van beéṕıtve. A fizetendő bruttó d́ıj a t-edik év elején (t ≥ 2):

bdijt = bdij1 · (1 + ind)t−1.

Ennek befizetésekor a bdij it = bdijt − bdijt−1 d́ıjkülönbözetből, egy új (n− t + 1) év

tartamú rendszeres d́ıjas biztośıtást kap az ekkor (x+ t− 1) éves ügyfél. Nevezzük ezt

a t-edik indexrétegnek. Ez az új biztośıtás azért lesz rendszeres d́ıjas, mert a szerződés

életben maradása esetén ezt a különbözetet minden későbbi évben is fizetni fogja a

szerződő.

A bdij it-re úgy tekintünk, mint az indexréteg bruttó d́ıjára. Ezt az összeget a hozzá

tartozó loadinggal (loading i) csökkentve kapjuk az új biztośıtás nettó d́ıját (ndij it),
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melyből a korábbi képletek seǵıtségével számolható az indexréteg biztośıtási összege

(SA it), és u évvel későbbi évfordulós tartalékainak értékei (V it,u):

ndij it =
bdij it

1 + loading i
,

SA it =
ndij it

Px+t−1:n−t+1

,

V it,u = SA it ·
(
Ax+t−1+u:n−t+1−u − äx+t−1+u:n−t+1−u · Px+t−1:n−t+1

)
.

Mivel az indexrétegekhez tartozó biztośıtásoknál minden évben más a belépési kor

és a tartam, ezért a tartalékok mátrixos alakban adhatók meg, például az Excel fájl

Számoló munkalapján látható módon. Az indexált rétegeken nem alkalmaz a biztośıtó

zillmerezést.

Az egyes évfordulókhoz tartozó indexrétegek nettó d́ıjai, biztośıtási összegei, illetve

tartalékai hozzáadódnak az eredeti biztośıtáséhoz. A t-edik évi (t ≥ 2) indexréteg

hozzávételével a teljes nettó d́ıjat jelölje ndijössz,t, a teljes biztośıtási összeget SAössz,t,

a teljes év végi tartalékot pedig Vössz,t:

ndijössz,t = ndij1 +
t∑

j=2

ndij ij,

SAössz,t = SA1 +
t∑

j=2

SA ij,

Vössz,t = Vt +
∑

u,v:u+v=t

V iu,v.

2.1.4. Nyereségszámla, szolgáltatások

Az esetleges (technikai kamatlábat meghaladó) többlethozam visszatéŕıtésére nye-

reségszámlát nyit a biztośıtó az ügyfél részére. A nyereségszámla értékét a t-edik év

elején jelölje NYSZt. Legyen a t-edik biztośıtási évben a többlethozam THt, ami a

következőképp adódik, azt feltételve, hogy a vállalat r hozamot ér el befektetéseivel7:

THt =


(
Vössz,t−1 + ndijössz,t

)
· (r − i) + NYSZt · r, ha r ≥ i ,

NYSZt · r, ha i > r > 0,

0 egyébként.

(3)

7[1] szerint a nyereségszámlán 0%-os kíıgért hozam kell legyen, ezért az esetleges negat́ıv hozam

teljes egészében a vállalatot terheli.
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A többlethozam th% százalékát juttatja vissza a vállalat az ügyfélnek év végén, melyet

a nyereségszámla év eleji értékéhez ad hozzá:

NYSZt+1 = NYSZt + THt · th%.

A nyereségszámla év végi nagysága megegyezik a következő év év eleji értékével, ezért

ezt a két mennyiséget ugyanúgy jelöljük.

A biztośıtásnak 3 féle szolgáltatása lehet:

• Haláleseti: A biztośıtó a t-edik évben elhunytak számára a haláleseti szolgáltatást

a biztośıtási év végén fizeti ki. Összege SAössz,t + NYSZt+1.

• Elérési: Az n-edik év végén fizeti ki a biztośıtó a még élő szerződésekre. Összege:

SAössz,n + NYSZn+1.

• Visszavásárlási: A szerződőnek büntetés fejében lehetősége van a tartam lejárta

előtt visszavásárolnia biztośıtását. A szolgáltatás itt is év végén történik, összege:

Vössz,t·VVt+NYSZt+1, ahol VVt jelöli a t-edik évben a büntetés után visszamaradó

visszavásárlási százalékot.

2.2. A termék általános paraméterei, eszközállománya

Ennek a szakasznak a célja az előző pontban feléṕıtett életbiztośıtási termék ál-

talános paramétereinek meghatározásra, időben való elhelyezése, valamint befektetési

stratégiájának bemutatása.

A biztośıtás tartama 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 év lehet. A nagy terjedelmű időtáv

a későbbi elemzéseknél fog fontos szerepet játszani, a megadott intervallumon belüli

leszűḱıtés pedig az egyszerűbb paraméterezést szolgálja. A hosszú tartamú szerződések

további célja a manapság egyre inkább előtérbe kerülő nyugd́ıjcélú megtakaŕıtások S2-

beli modellezése lesz. A szerződő életkora kevésbé lesz befolyásoló tényező: a minimális

belépési kor 18 év, és az ügyfél a tartam végén legfeljebb 70 éves lehet.

Az elképzelt biztośıtó társaság 2000.01.01-én8 alapult, ez az időpont lehet a leg-

korábbi szerződések kezdete. A Szolvencia 2 szerinti értékelést 2012.01.01-re fogjuk

elvégezni9, ı́gy a legrégebbi biztośıtások 12 évesek lehetnek, ez a hazai viszonyok közt

8Eltekintünk attól az anomáliától, hogy 2000.01.01-én még nem ismerhettük a 2009-es halandósági

táblát.
9Az értékeléseket általában 12.31-re szokták késźıteni. Mi olyan szerződéseket szeretnénk model-

lezni, amikről tudjuk, hogy 2012 során életben lesznek, ezért tesszük ezt a feltételezést.
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nem okoz komoly megszoŕıtást. Az időbeli elhelyezést a választott befektetési eszközök

idősorai motiválták. Feltesszük továbbá, hogy minden szerződés kezdete valamely

év január 1-je, ı́gy az értekelés az összes biztośıtás esetén évfordulókor történik. Ez

természetesen nem reális feltételezés, azonban lényegesen egyszerűbbé teszi az infor-

matikai megvalóśıtást, és az elemzés szempontjából nincs jelentős torźıtó hatása.

A kalkulációnál szabadon hagyott paraméterek értékeit a valós biztośıtási piacon

megszokottak szerint kalibráltam. A technikai kamatláb értéke 2,5%, a loading 40%,

a biztośıtási évfordulókon 4%-os indexálás történik, az indexrétegeken alkalmazott lo-

ading 5%, a többlethozam visszajuttatás aránya pedig a törvényi szabályozásoknak

eleget téve 85% . A 1. táblázat adott tartam és biztośıtási évforduló esetén mutatja a

visszavásárlási százalékot, azt a hányadot, amire az ügyfél igényt tarthat év végi összes

Vössz,t tartalékának értékéből.

1. táblázat. Visszavásárlási százalékok.

A biztośıtási szolgáltatásokon túl a vállalatnak kétféle további kiadása van: a ju-

talékok megfizetése és a cég egyéb működési és adminisztrat́ıv költségei. Ez utóbbiról

azt feltételezzük, hogy a biztośıtó ezeket a befizetett bruttó d́ıjakkal arányosan oszt-

ja szét a szerződései közt, és mértéke a teljes d́ıjbevétel 15%-a. Az egyes biztośıtási

tartamokhoz tartozó szerzési és fenntartási jutalékkulcsokat a 2 táblázatban láthatjuk.

Az egyszerűség kedvéért feltehetjük, hogy a szereplő százalékok tartalmazzák az egyéb

kezdeti költségeket is (például az orvosi költségeket). Jutalék visszáırás nincs a termékre.

A biztośıtó költség és vagyonkezelési politikájáról a következőket feltételezzük. A

d́ıjak mindig év elején érkeznek be, ekkor történnek az adott időszakbeli jutalékok

kifizetései és ebben az időpontban külöńıti el a vállalat az azévi költségeinek fedezetéül
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2. táblázat. Szerzési és fenntartási jutalékok (+egyéb költségek).

szolgáló összeget, a beérkezett d́ıj 15%-át. A visszamaradó összeg kerül befektetésre

a következő pontban léırtak szerint. A biztośıtási év végén történnek a tartalék és

nyereségszámla összegek megfelelő értékre való feltöltései, továbbá a haláleseti, elérési

és visszavásárlási kifizetések. Az év végén visszamaradó profitot a tulajdonos kiveszi

a cégből, az nem kerül újrabefektetésre. Pénzügyi szempontból ezzel ér véget az adott

év, ezután érkeznek be a következő esztendő d́ıjai.

A befektetésre kerülő tőkéből a vállalat kötvényt és részvényt vásárol, úgy hogy ezek

eszközértékeinek aránya mindig azonos legyen a biztośıtási évfordulókon: a kötvény

súlya 95%, a részvényé pedig 5% a portfólión belül. Amennyiben az előző évi eltérő

hozamok miatt ez az arány megváltozik, akkor a vállalat az évfordulón úgy fektet

be, hogy az előbbi ráta helyreálljon. A kötvényekről azt feltételezzük, hogy a biz-

tośıtó az RMAX10 indexnek megfelelő összetételű állampaṕır portfólióba fektet, a

részvények esetén pedig MOL paṕırokba történik az invesztálás. Ez a befektetési poli-

tika az illikviditás elkerülését szolgálja: a MOL napi forgalmához képest a vállalat

kis portfóliójából fekadó befektetésekhez és kötelezettségekhez szükséges tranzakciók

elhanyagolhatók, az RMAX index pedig a rövid időtávú állampaṕır összetétele miatt

garantálja, hogy a biztośıtó ne ütközzön likviditási problémákba.

A fentieken túl az ügyfelek viselkedését léıró változókra kell még feltételezéseket

tennünk. Ismeretes, hogy a biztośıtást kötő személyek jobb halandósággal rendelkeznek,

mint a teljes népesség. Azt fogjuk feltételezni, hogy az az ügyfelek halálozási rátája

60%-a a halandósági táblából számoltnak, azaz:

qx,valós = 0, 6 · qx,hal.tábla, ha 18 ≤ x ≤ 70.

A további számı́tások megkövetelik azt is, hogy valamilyen hipotézist használjunk a

visszavásárlások alakulására is: az állomány 20%-a mondja fel szerződését az első

10Olyan állampaṕır index, amelyben a három hónap és egy év közötti hátralévő futamidejű

államkötvények és diszkont kincstárjegyek szerepelnek. Forrás: www.akk.hu
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évben, 10%-uk a másodikban, az összes többi évben pedig 5% a törlés a tartam

hosszától függetlenül11. Ezen feltételezések természetesen fikt́ıvek, azonban elmond-

ható, hogy nem mondanak ellent a hazai piacon megfigyelhető aktuáriusi tapasztala-

toknak.

2.3. Profit teszt

Az elkészült terméken profit tesztet végeztem, hogy meggyőződjek arról, hogy a

beálĺıtott paraméterek mellett a konstrukció profitábilis, és hogy az akár a valós pi-

acon is megállná a helyét. A számı́tásokat a már emĺıtett Biztośıtási szerződések

pénzügyi elemzése ćımű kurzuson tanultak szemléletében végeztem: a halálesetek és

a visszavásárlások feltételezett paramétereivel kiszámoltam az egyes időszakokra az

állomány százalékos várható értékeit, és ezeket a megfelelő bevételekkel és kiadásokkal

súlyozva adódtak az egyes évek várható pénzáramai. Hozamnak minden évre 7,84%-ot

tételeztem fel, ezt az értéket a MOL és az RMAX átlagos éves hozamainak súlyozásával

képeztem. Végül a tulajdonos által megadott kamatlábbal diszkontáltam a cash-eket,

ı́gy adódott a várható profit. Előbbi kamatlábat évi 10%-nak feltételeztem. A számı́tás

menete megtalálható a kapcsolódó Excel fájl Profit teszt munkalapján. Mivel a profit

teszt nem kapcsolódik szorosan a dolgozat témájához ezért itt csak a legfontosabb

eredményeket közlöm. Az elemzésnél az alábbiakat tapasztaltam:

• A várható profit rövidebb tartamok esetén az első éves d́ıjbevétel 30 - 40%-a körül

mozog, és a nyereségek a tartam elején dominánsak a zillmerezés következtében.

Ezek kifejezetten előnyös szerződést́ıpusok. Hosszabb tartamok esetén a profit

a kezdeti éves d́ıj 90%-a körül mozog, de ez nominálisan sokkal kisebb nyereség,

mivel itt a d́ıjak is alacsonyabbak. Itt a zillmerezés hatását jobban felemésztik a

magas jutalékok, ı́gy a nyereségek főként a későbbi években keletkeznek, a nye-

reségszámlán elért hozamrészesedéseknek köszönhetően. Ezek kevésbé előnyös

szerződések, de profitábilisak.

• Az ügyfelek szemszögéből azt vizsgáltam, hogy a tartam elérésekor nominálisan

több pénzt kapnak-e vissza, mint amit befizettek. Ez egyedül a 60 éves biztośıtott

10 éves biztośıtása esetén nem teljesült, hisz ott már nagyon nagy a haláleseti

kockázat. A visszavásárlási összegek is relat́ıve jó tulajdonságokat mutattak.

11A visszavásárlások részletesebb megfontolásai az 5.2. pontban szerepelnek majd.
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Összességében az mondható, hogy a termék mind a biztośıtó, mind az ügyfélek részéről

valóságosnak tekinthető, ezért jó kiinduló alapot szolgáltat a további elemzésekhez.

3. A cash flow modell változói és szerkezeti feléṕı-

tése

Ennek a pontnak a célja a Bevezetésben emĺıtett cash flow modell feléṕıtésének

részletesebb bemutatása, szem előtt tartva a konstruált termék sajátságait is, a későbbi

alkalmazások miatt. Mivel a bemutatott biztośıtáshoz tartozó kötelezettségek pénzá-

ramai nem replikálhatóak semmilyen piacon megfigyelhető pénzügyi eszközzel, ezért

ahogy az 1. ábra is mutatja a tartalék értéke a legjobb becslés és a hozzá tar-

tozó kockázati marzs összegeként adódik. Előbbi kiszámı́tásához olyan cash flow mo-

dellt kell éṕıteni, amiből előre lehet jelezni minden a szerződéshez kapcsolódó jövőbeli

pénzáramot azok bekövetkezési valósźınűségével együtt, végül a cash flow-k kockázat-

mentes hozamgörbével diszkontált várható jelenértéke adja a legjobb becslést.

A direkt́ıva pontosan elő́ırja, hogy milyen pénzáramoknak kell szerepelnie a cash

flow modellben: a d́ıjakat, szolgáltatásokat, kárkifizetéseket, jutalékokat, költségeket,

illetve ezek megtérüléseit kell megjeleńıteni abban, nem vehetők figyelembe azonban

a befektetések és a (hagyományos, nem S2 szerinti) tartalékok változásai és a nyere-

ségadók ([3]). A 3. és 4. táblázatból látható, hogy hogyan változik a hagyományos

profit tesztnél is alkalmazott cash flow modellhez képest az S2 értékeléshez szükséges

változata. A pénzáramok egy olyan forgatókönyvet mutatnak a konstruált életbiztośıtás

esetén, amikor az ügyfél a 10 éves tartam esetén megkapja az elérési összeget.

3. táblázat. A hagyományos értékelés esetén használatos CF tábla.
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4. táblázat. Az S2 értékelésnél használatos CF tábla.

A leginkább szembeötlő változás, hogy mı́g a hagyományos esetben a tartalék és a

nyereségszámla változásai kisimı́tják az eredményt, addig az új szemléletű modellnél

az egyszeri nagy kiadás dominál. Már ez is előrevet́ıti, hogy kardinális fontosságú

lesz a hozamok modellezése a nyereségszámla kifizetéskori értéke miatt, valamint a

hozamgörbe, amivel diszkontálunk. További különbség a két táblázat között, hogy

mı́g a hagyományos modellnél az adott évi cash-ek év végére vannak kumulálva, ad-

dig S2-es társánál az év eleji d́ıjbevétel és az év végi kiadások külön sorba kerülnek.

Értelemszerűen, ha nem csak ezt az egy forgatókönyvet vizsgáljuk, akkor bekerülnek

majd a modellbe a valósźınűségekkel súlyozott haláleseti és visszavásárlási kiadások is.

Milyen változók szükségesek a cash flow modell késźıtéséhez?

• Hozamok: a nyereségszámlán keresztül kihatnak a termék szolgáltatási értékeire.

• Halálozások alakulása: az adott évi kifizetéseket és a további befizetéseket

nagyban befolyásoló tényező.

• Visszavásárlások alakulása: a halálozáshoz hasonlóan.

• Költségek és egyéb implicite felhaszált gazdasági mutatók alakulása:

például infláció, makrogazdasági változók. Kihathatnak a költségekre és akár a

visszavásárlások alakulására is.
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4. Piaci kockázatok elemzése: a hozamok model-

lezése

A termék jellegéből adódóan kiemelkedő szerep jut a jövőbeli hozamok modelle-

zésének: a biztośıtó és az ügyfél közt aszimmetrikus helyzet alakul ki azáltal, hogy

amennyiben az elért hozam kisebb, mint a technikai kamatláb, akkor a veszteség teljes

egészében a vállalatot terheli, amennyiben pedig ezt a szintet meghaladja, a biztośıtó és

a szerződő megosztoznak a többleten. Ebből adódóan a cash flow előrejelzésben semmi

esetre sem elégséges a hozamokat azok várható értékével modellezni, szükséges az

eszközportfólió hozameloszlásának pontos ismerete. Az egyik probléma ezzel az, hogy

az empirikus tapasztalatok alapján kevés az esély, hogy az eloszlást valamilyen könnyen

paraméterezhető függvénnyel le tudjuk ı́rni. Másrészről, még ha meg is tudnánk adni a

hozamok viselkedését léıró valósźınűségeloszlást, a cash flow-k várható jelenértéke olyan

sok paramétertől és eloszlástól függene, hogy a hagyományos valósźınűségszámı́tási

megközeĺıtéssel gyakorlatilag lehetetlen lenne meghatározni azt. Már az általunk mo-

dellezni ḱıvánt viszonylag egyszerű termék esetén is, a 45 év hozamai, a visszavásárlások

és a halálozások alakulása olyan hatalmas és bonyolult integrálásokhoz vezetnének,

melyeknek még numerikus megoldására is kevés az esély. További neheźıtő körülmény a

hozamok gyakran fellépő autokorreláltságának kérdése, és az egyes változók eloszlásának

bizonytalansága.

A megoldás eszköze lehet a keretirányelv által is javasolt sztochasztikus megközeĺıtés:

valamilyen eljárással (pl. Monte Carlo szimulációkkal) különböző (opcionálisan valósźı-

nűségekkel súlyozott) hozamszcenáriókat kell képezni és ezeken kiértékelni a jövőbeli

pénzáramokat, végül várható értéket számolni. Kérdéses persze, hogy a hozamok hogy

függenek össze a többi modellezni ḱıvánt változóval, és ez a hatás hogy épül be a mo-

dellbe. A szcenáriók elkésźıtéséhez számos pénzügyi, statisztikai, ökonometriai módszer

áll rendelkezésre, ezek rövid bemutatása után rátérek a MOL és az RMAX index his-

torikus hozamainak vizsgálatára, a fejezet végén pedig két lehetséges módszer szerint

előálĺıtom a szükséges szcenáriókat.

4.1. A modellezés lehetséges eszközei

A keretirányelv ([3]) értelmében a portfólió végső kifutásáig meg kell becsülni

a várható cash flow-kat, ezáltal akár több évtizedes időtávra kell hozamokat előre

jelezni. Fel kell használni továbbá minden lényeges rendelkezésre álló piaci információt,
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emellett figyelembe kell venni a lehetséges jövőbeli gazdasági, technológiai befolyásoló

tényezőket. Természetesen ilyen környezetben a hozamok előrejelzése csak különböző

feltételezések esetén valóśıtható meg, és rengeteg szakmai problémát vet fel.

Az egyik legegyszerűbb megoldás az előrejelzésre azzal a feltételezéssel élni, hogy

a jövőbeli hozamok függetlenek, azonos eloszlásúak, és az empirikus adatokból becsült

eloszlást követik. Ez természetesen általában nem igaz, továbbá ahogy az már fentebb

is emĺıtésre került problémás, hogy a historikus adatok gyakran nem illeszkednek jól

semelyik, kevés paraméterrel léırható ismert eloszlásra. A tapasztalati eloszlást fel-

használva azonban a bootstrap módszerrel például elvégezhető a szimuláció. Az egyes

eszközök hozameloszlásainak meghatározásánál még bajosabb lehet azok együttes elosz-

lásának megadása, azonban nem tekinthetünk el egyik módszer esetén sem, hogy

kezeljük valahogy az eszközök általában jellemző összefüggőségének kérdését. A külön-

böző időszakok hozamainak függetlensége még a hosszabb időtávok esetén is legtöbbször

bármilyen szokásos szignifikancia szinten elvethető az autokorrelálatlanságra vonatkozó

tesztek miatt. Ennek kiküszöbölésére különböző idősoros modelleket h́ıvhatunk majd

seǵıtségül.

A statisztikai-idősorelemzési módszereken ḱıvül számos pénzügyi szemléletű modell

is rendelkezésre áll a hozamok előrejelzésére. Ezekről részletes bevezetést nyújtanak

például a [7] és a [10] könyvek, a modellek itt most csak emĺıtés szintjén szerepelnek.

A kamatlábak viselkedésének léırására úgynevezett egyensúlyi és arbitrázsmodelleket

különböztetünk meg. Előbbiek (például a Vasicek és a CIR12 modell) különböző közgaz-

dasági feltételezésekből kiindulva, valamilyen sztochasztikus folyamattal13 modellezik

a kamatlábak alakulását ([7] alapján). Hátrányuk hogy nem illeszkednek pontosan

az adott pillanatban elérhető hozamgörbére, és hogy paramétereik becslése megle-

hetősen nehéz. Utóbbiak (például a Ho–Lee és a Hull–White modell) előnye, hogy a

hozamgörbére pontosan illeszkednek, ezért gyakran használják őket különböző pénzügyi

termékek árazásánál is. A részvényárfolyamok modellezhetők például a geometriai

Brown-mozgás seǵıtségével ([7]).

A továbbiakban a hozameloszlások statisztikai - ökonometriai elemzése kerül be-

mutatásra, az utóbb emĺıtett pénzügyi szemléletű modellek vizsgálata nem. A [8]

tanulmányban láthatunk példát a hozamok CIR modell és geometrikus Brown-mozgás

seǵıtségével történő vizsgálatára, és az eredmények Szolvencia 2 keretrendszerében való

alkalmazására. Ezek a modellek új apparátust szolgáltatnak esetleges további elemzé-

12Cox, Ingersoll, Ross modell: a Vasicekkel ellentétben itt a hozamok nem lehetnek negat́ıvak.
13A két emĺıtett modell az Ito folyamaton alapszik.
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sekhez. A sok lehetséges modell összehasonĺıtásával, paramétereik érzékenységvizsgá-

latával kiválasztható a leginkább robosztus eljárás.

A következő pontokban a hozamok elemzése során a fő szempont az lesz, hogy olyan

tulajdonságait találjuk meg a megfigyelt mintának, aminek seǵıtségével szimulációs

eljárás adható a szcenáriók elkésźıtésére.

4.2. A RMAX index és a MOL hozamainak elemzése

Ebben a szakaszban a biztośıtó eszközállományát képező RMAX indexnek megfelelő

összetételű állampaṕır csomag és a MOL részvények idősorait veszem górcső alá. A két

emĺıtett eszköz historikus napi záróárfolyamait a www.akk.hu és a www.portfolio.hu

honlapokról gyűjtöttem, mindkét idősor esetén a 2000.01.01 és 2011.12.31 közti inter-

vallumba eső adatokat vizsgáltam.

Az árfolyamokból könnyen számolhatók a napi hozamok, mivel azonban a későbbi

elemzéshez több évtizedes időtávú előrejelzésekre lesz szükségünk, amihez a napi struk-

túra nehezen kezelhető és bizonytalan lenne, ezért hosszabb időszakra számolt hozamok

modellezése mellett döntöttem. Éves időtávon belül nagy az árfolyamok szórása,

valamint a kapott idősorok sem lennének kellően hosszúak, ı́gy az éves helyett a havi

hozamokat vizsgáltam az alábbi módon. A megadott időintervallumba eső 144 hónap

esetén kiszámoltam mindkét eszköz esetén az adott időszakbeli árfolyamok átlagát,

és az ı́gy kapott idősorból számoltam hozamokat. A vizsgált időszak hónapjai esetén

az árfolyamok átlagos relat́ıv szórása14 a kötvény esetén 0,24%, a részvénynél pedig

3,65%, azaz a részvény jóval volatilisebb a havi átlaghoz képest, mint a kötvény. A sze-

zonalitás és az adott hónapon belüli munkanapok számának hatását nem vizsgáltam.

Egy részletesebb ökonometriai elemzésnél ezen tényezők és a hónapon belüli volatilitás

vizsgálata természetesen nem lennének figyelmen ḱıvül hagyhatók. Tekintettel azon-

ban arra, hogy az S2 szerinti értékeléshez éves hozamokat kell majd kalkulálni, és

hogy az idősorok tulajdonságai ı́gy is megfelelőek lesznek, ezért az emĺıtett nem túl

jelentős hatásokat a továbbiakban nem vizsgálom. A későbbi elemzés során az effekt́ıv

hozamok tulajdonságai jobbnak bizonyultak, mint a loghozamokéi, ı́gy hozam alatt a

továbbiakban az effekt́ıv hozamot értjük. A kapott idősorokat a 3. ábrán láthatjuk, a

kapcsolódó számı́tásokat pedig a 02 Havi idosor.xlsx fájlban.

A kapott havi idősorok vizsgálatát az Eviews programcsomag seǵıtségével végeztem

14Az egyes hónapok esetén kiszámoltam az árfolyamok relat́ıv szórását, és ezek átlagával mértem a

hónapon belüli szóródást.
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3. ábra. A MOL és az RMAX index havi effekt́ıv hozamai.

el. A legfontosabb outputokat és a hozzájuk tartozó rövid magyarázatokat azok nagy

terjedelme miatt az elektronikus mellékleten, a 03 Eviews outputok.docx fájlban lát-

hatjuk. Az outputok részekre szedve, az itteni logika sorrendjében követik egymást. A

következő pontokban röviden összefoglalom a kapott eredményeket. A továbbiakban

a következtetések levonásánál többször támaszkodtam a [4] forrás eredményeire.

4.2.1. A MOL hozamai

Az outputok alapján a MOL effekt́ıv hozamairól feltételezhetjük, hogy normális

eloszlást követnek. A Jarque–Bera teszt 55%-os p-érték mellett elfogadja ezt a hipo-

tézist, és az Eviews által számolt többi teszt is hasonlóan jó értékeket ad. A várható

érték becslése 1,1604%, a szórásé pedig 7,7546%. A QQ plot ábráján a legszélső 2-3

pont esetén kis eltérést láthatunk a normális eloszlás kvantiliseihez képest, a többi pont

esetén tapasztalható jó illeszkedés és az egyéb tesztek alapján a normalitás hipotézisét

elfogadhatjuk. Legyen a továbbiakban X ilyen normális eloszlású változó, a várható

értékét jelölje µX , szórását σX .

A hozamok eloszlásának statisztikai vizsgálata után rátérek az azokat származtató

idősor szerkezetének elemzésére. A hozamok korrelogramja és a Ljung-Box Q statisztika
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p-értékei alapján az idősor autokorrelálatlanságát magas szignifikancia szinten elvet-

hetjük. Az illesztendő modell szempontjából alapvető fontosságú, hogy stacionárius-e

a folyamat. A kibőv́ıtett Dickey–Fuller teszt elveti azt a hipotézist, miszerint az idősor

egységgyököt tartalmazna, a KPSS teszt alapján pedig a szokásos szignifikancia szin-

teken elfogadható a stacionaritás feltételezése.

Az általános gyakorlat alapján ARMA(p, q) folyamat illesztetésével elemeztem

tovább az idősort. Mindkét paraméter esetén a 3. késleltetésig vizsgáltam a legkisebb

négyzetek módszerével illesztett modelleket. A lehetséges esetek közül a reziduumok

tulajdonságai (autokorrelálatlan legyen, esetlegesen normális eloszlású, ne tartalmaz-

zon ARCH hatást stb.), az Akaike és Schwarz információs kritériumok15 és az együtt-

hatók szignifikanciaszintjei alapján döntöttem. A hibatagok minden esetben, amikor a

folyamat legalább egy mozgóátlagolású tagot tartalmazott megfelelőnek bizonyultak,

az információs kritériumok ezek közül pedig azMA(1) folyamatnál lettek a legkisebbek.

Figyelembe véve még a további egyszerű kezelhetőséget az MA(1) modell mellett

döntöttem. A folyamatot xt-vel jelölve a becslés alapján a következő egyenlőség áll

fent:

xt = 0, 011688 + 0, 378445 · εt−1 + εt. (4)

A Durbin–Watson teszt 2 közeli értéke a reziduumok elsőrendű autokorrelálatlansá-

gát mutatja. A hibatagok korrelogramján látható Q statisztika p-értékei és a Breusch–

Godfrey féle LM teszt által különböző késleltetésszámok esetén számolt regressziókban

a reziduumok nem szignifikáns együtthathatói is az autokorrelálatlanságot támasztják

alá. A hibatagokban lévő ARCH hatás eshetősége is elvethető a reziduumok négyze-

teinek korrelogramja és az ARCH tesztek regressziói alapján. Az εt sorozat további

kellemes tulajdonsága, hogy a Jarque–Bera teszt szerint normális eloszlásúnak tekint-

hető. A normalitásból és a korrelálatlanságból következik a függetlenség, ı́gy a későbbi

szimulációk során εt értékeit Gaussi fehér zajként generálhatjuk majd. εt becsült

szórása 7,3406%.

Összefoglalva, a részvény hozamai esetén, amennyiben az autokorrelációt nem ḱı-

vánjuk modellezni független normális eloszlásból generálhatjuk azokat, amennyiben

ezt a hatást is figyelembe szeretnénk venni a (4) egyenlet szerinti MA(1) folyamatból

szimulálhatunk, ahol εt független normális eloszlású fehér zaj.

15A modellek a minél jobb illeszkedését számszerűśıtik a likelihood függvény seǵıtségével úgy, hogy

mindeközben büntetik a túl sok paramétert. Két modell közül a kisebb mutatóval rendelkező a jobb.
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4.2.2. Az RMAX index hozamai

A kötvény esetén sajnos kevésbé példaszerűek az eredmények. A hozamok nor-

malitása semmilyen szokásos szignifikancia szinten nem fogadható el, az illeszthető

idősor modellek tulajdonságai sem megfelelőek. Az eredmények sokat javulnak, ha az

eredeti adatsorból kiszűrjük az outliereket. A 2003.06., 2004.03., 2008.10. és 2008.12.

havi kiugró adatok rontják el leginkább a statisztikákat, ezeket a többi hozam átlagára

cseréltem ki, és ı́gy is elvégeztem a teszteket. Az emĺıtett 4 időpontban az eredeti

hozamok értékeit jelölje rendre r1, r2, r3, r4. A cserével a 143 megfigyelésnek 2,8%-a

lett megváltoztatva. A későbbiekben szó esik róla, hogyan lehet az eloszlás széleit

,,visszacsempészni” az adatok közé.

4. ábra. Az RMAX hozamok idősora (az outlierek kiszűrése nélkül).

A szűrt adatok esetén a hozamok normális eloszlást követnek, amit a Jarque–Bera

teszt 98,9%-os p-értéke és a QQ plot támasztanak alá. Jelöljön ξ egy ilyen normális

eloszlású valósźınűségi változót: a várható érték µξ =0,6844%, a szórás σξ = 0,2809%.

Legyen továbbá ζ egy olyan ξ-től független diszkrét valósźınűségi változó, melyre:

P (ζ = k) =

{
139
143
, ha k = 0 ,

1
143
, ha k = 1, 2, 3, 4 .

Bevezetjük a bk mennyiséget és az Y valósźınűségi változót:

bk =

{
0, ha k = 0 ,

rk − µξ, ha k = 1, 2, 3, 4 ,

Y = ξ + bζ .
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Azaz Y nem más, mint 139
143

valósźınűséggel egy N(µξ, σξ) normális eloszlás, és egyenként
1

143
valósźınűséggel pedig egy ilyen normális eloszlásnak és annak a különbségnek az

összege, amivel az egyes outlierek eltértek µξ-től. Ezzel az Y -nal közeĺıthetjük majd

a kötvény hozamok eloszlását. Fontos itt megemĺıteni még azt a véletlenszerű tényt,

hogy a négy outlier átlaga közeĺıtőleg megegyezik µξ-vel ( 10−5 nagyságrendű köztük

az eltérés). Ezt a kis különbséget a későbbiekben elhanyagoljuk. Mindebből egyszerűen

látszik, hogy E(bζ) =0, és Y várható értéke (µY ) megegyezik µξ-vel.

Mivel a korrelogram alapján az autokorrelálatlanság elvethető, ezért az eloszlások

elemzése után a kötvény hozamainak esetén is elvégeztem az idősor szerkezetének

vizsgálatát. Az eredeti idősorra illesztett modellek esetén a reziduumok nem voltak a

későbbi elemzéshez megfelelő tulajdonságúak, ezért első lépésben az outliereket itt is a

többi hozam átlagára cseréltem. Az eredmények sajnos ı́gy is fenntartásokat hagynak

maguk után, és ezen nem változtatott az sem, ha esetlegesen az adatok más módon

való megszűrésével futott a modell.

Már maga a stacionaritás kérdése is problémás. Ugyan a kibőv́ıtett Dickey–Fuller

teszt elveti a folyamat egységgyök mivoltát, de nem következtethetünk egyértelműen

arra, hogy az idősor stacionárius lenne. Az eredeti idősorra a KPSS teszt 5%-os szig-

nifikancia szinten még éppen elfogadja a stacionaritást, de a szűrt adatok esetén a teszt

statisztika értéke már csak az 1% és 5%-os megb́ızhatósági szint közé esik. A 4. ábra

alapján is az a benyomásunk, hogy nem teljesül sem a várható érték, sem a szórás

időtől való függetlensége. Enyhe negat́ıv trend látható az ábrán, ami felveti annak

eshetőségét, hogy a folyamat trend stacionárius, azaz a trend kivonása után keletkezik

belőle stacionárius folyamat. Mivel azonban a későbbiekben hosszú távú előrejelzést

szeretnék késźıteni, ahol a trendre való bármilyen feltevés nagyon bizonytalanná válna,

ezért ezt az elképzelést elvetjük. További negat́ıvum, hogy a rövid idősorból a tren-

det léıró függvény sem állaṕıtható meg bizonyosan. Így jobb lehetőség h́ıján, az ala-

csony szignifikancia szint ellenére azt feltételezzük, hogy a folyamat stacionárius, és

ARMA(p, q) modell illesztésével próbálkozunk.

A MOL hozamoknál bemutatott feltételek alapján az ARMA(1, 3) folyamat illesz-

tése bizonyult a legjobb választásnak. A szűrt folyamatot ỹt-vel jelölve, a becsült

egyenlet:

ỹt = 0, 00205 + 0, 6906 · ỹt−1 − 0, 1998 · µt−1 − 0, 2136 · µt−2 + 0, 2595 · µt−3 + µt. (5)

A t-statisztika alapján az együtthatók szignifikánsak, de a felmerülhet a túlparamé-

terezettség kérdése, és hogy abból kifolyólag lettek a µt hibatagok tulajdonságai elfo-
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gadhatóak. A Durbin–Watson teszt, a hibatagok korrelogramja és Breusch-Godfrey

teszt is elfogadják a reziduumok autokorrelálatlanságát. Óva intő jel azonban a hi-

batagok négyzetének korrelogramja, és a reziduum négyzetének első késleltetettjére

becsült regresszióból származó ARCH teszt: nem vethető el a feltételes heteroszkedasz-

ticitás lehetősége. A hibatagok ARCH tulajdonságának vizsgálatához a reziduum

négyzetére becsültem AR folyamatot. Már egy késleltetés esetén is eltűnik a vissza-

maradó hibatagokból az ARCH hatás, azonban ezeknek a hibáknak az eloszlása oly-

annyira nem szép (lásd output), hogy a későbbi szimulációk során a hibatagok feltételes

heteroszkedaszticitásának modellezéséről le kell mondanunk. További hasznos tulaj-

donsága a becslésnek, hogy a Jarque–Bera teszt 4,1%-os p-értékkel, alacsony szig-

nifikancia szinten elfogadja a hibatagok normalitását. A szórás 0,2262%.

Amennyiben a fenntartások ellenére elfogadjuk a stacionaritást, és a hibatagokra

tett feltételezéseket, akkor a folyamat könnyen szimulálható µt Gaussi fehér zajként

való előálĺıtásából. A szűrtből az eredeti folyamat becslésére ismét a ζ valósźınűségi

változó seǵıtségével térünk vissza. Az eredeti folyamat közeĺıtését yt-vel jelölve:

yt = ỹt + bζt ,

ahol ζt eloszlása ζ-éval egyezik meg minden t-re, és ζt független a µt folyamattól.

Összefoglalva az autokorreláció modellezése nélkül a kötvény hozamait független Y

eloszlású valósźınűségi változókból tudjuk generálni, amennyiben pedig nem tekintünk

el az egymást követő hozamok összefüggésétől, akkor az yt folyamat szerint tehetjük

azt meg. Ki kell hangsúlyoznunk azonban, azt az elméleti statisztika szempontjából

kritikus tényt, hogy az outlierek ζ változóval való visszaéṕıtése a hozamokba csak

becslést ad a valós eloszlásra, és e becslés tulajdonságainak vizsgálata nem témája a

dolgozatnak. További kritikus pont a ỹt idősoránál tett fenntartásokból eredő bizony-

talanság.

4.2.3. A MOL és az RMAX hozamainak együttes eloszlása

Ennek a szakasznak a célja, hogy a két elemzett folyamat egymással való összefüg-

gőségét megvizsgáljuk, és (X, Y ), (xt, yt) folyamatpárok szimulálására ennek megfelelő

eljárást adjunk. Az együttes eloszlások meghatározása helyett az előbbi pontokban

definiált skalár értékű változókból indulunk ki, és az azok közti összefüggőséget a kor-

relációs együttható seǵıtségével mérjük majd. Ezt az egyszerűśıtést a későbbi könnyebb

szimulálhatóság indokolja.
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A kötvényhez tartozó Y és yt változók helyett először továbbra is a bζ és bζt kivonása

után keletkező ξ és ỹt mennyiségeket vizsgáljuk először. Ez azért lesz célravezető, mert

ezek a változók az X-hez és xt-hez hasonlóan normális eloszlásokból származtathatók,

és a normális esetben könnyen végrehajtható a korrelált változók szimulálása. Is-

meretes ([13]), hogy amennyiben U és V független, N(0, 1) eloszlások, akkor Ũ =

U és Ṽ = % · U +
√

1− %2 · V N(0, 1) eloszlások % korrelációs együtthatóval. A

megfelelő szórással való szorzás és várható érték hozzáadása után elkésźıthetők a kor-

relált megfelelő paraméterű normális eloszlások. A későbbiek során minden esetben,

amikor korrelált normális eloszlású változók együttes eloszlásáról beszélünk, azalatt

az ezzel a módszerrel előálĺıtható együttes eloszlást fogjuk érteni. X és ξ esetén az

empirikus mintából becsültem a korrelációs együttható értékét, melynek eredménye

%X,ξ = 0, 3058 lett. Jelölje mostantól (X, ξ) az ı́gy kapható párt, ahol X és ξ a korábban

definiált eloszlásból származnak, és a köztük lévő korreláció %X,ξ. Végül visszaadjuk

ξ-hez bζ-t, és az ı́gy kapott (X, Y ) párral közeĺıtjük majd az eredeti együttes hozam-

eloszlást:

(X, Y ) = (X, ξ) + (0, bζ).

Az egyenletben ζ-t függetlennek tételezzük fel X-től (ξ-től már korábban is annak

tettük fel), hiszen bζ egy korrekciós, becslő tényező, aminek X-szel való együttmozgását

nem tudjuk modellezni a mintából. Ez statisztikai szempontból további torźıtó hatás,

de figyelembe véve, hogy a kötvény hozamának kevesebb, mint 3%-át modellezi bζ ,

és hogy a kötvényhozamok szórása egyébként is csekély, a továbbiakban ezt a hatást

figyelmen ḱıvül hagyjuk.

(xt, ỹt) mintából megfigyelhető viselkedése vizsgálható vektorértékű idősoros mo-

dellek seǵıtségével. Az Eviews-ban VAR16 folyamatot van lehetőség becsülni, amely

alapján nincs szignifikáns kapcsolat sem xt és ỹt késleltettjei közt, sem pedig ford́ıtva.

Ezért a két folyamat közti együttmozgást az xt és az ỹt εt és µt hibatagjainak kapcso-

latával modelleztem. Kiszámoltam a megfigyelt mintából az εt és a µt közötti korre-

lációs együtthatót, melynek értéke %ε,µ = 0, 27647 lett. Mivel εt és a µt külön-külön

független, normális eloszlású változók minden t-re, ezáltal a fenti módszer szerint kor-

reláltá tehetők. Jelölje mostantól (xt, ỹt) azt a folyamatot, amelyben xt és ỹt a korábban

definiált idősorok szerkezetét követik és hibatagjaik közt a korrelációs együttható %ε,µ.

Végül itt is hozzáadjuk ỹt-hez az outlierek miatti korrekciós tényezőt, és ı́gy kapjuk az

16Vektor-autoregressźıv folyamat.
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eredeti kétdimenziós idősor közeĺıtését:

(xt, yt) = (xt, ỹt) + (0, bζt).

Ahol ζt független εt és a µt folyamatoktól. A bζt-s korrekciót itt is hasonló kritika illeti,

mint amit az (X, Y ) definiálása esetén is tettünk ζ-ra.

4.3. Hozamszcenáriók késźıtése

A vállalat eszközállományát képező részvény és kötvény hozamainak elemzése után

rátérek az értékeléshez szükséges hozamszcenáriók előálĺıtásához használható módszerek

ismertetésére. Először bemutatom azokat az elvárásokat, amiknek a szcenárióknak

minél inkább meg kell felelniük, ezután sorra veszem a lehetséges előálĺıtási módszereket,

végül elkésźıtem azok seǵıtségével jövőbeli hozamok forgatókönyveit. Hozamszcenárió

alatt minden esetben egy olyan hozamsort fogunk érteni, amely az értékelés napján

(2012.01.01) az eszközportfolió jövőbeli becsült éves forward hozamait tartalmazza. Az

egyes években elért hozamok a kötvény és a részvény hozamainak súlyozott átlagaiból

adódnak: amennyiben a kötvény éves hozama r(K), a részvényé r(R), akkor a portfólió

hozama 0, 95r(K) + 0, 05r(R), hiszen feltettük, hogy a biztośıtó minden év végén ilyen

kötvény-részvény arányra álĺıtja be eszközállományát. A szimulációk során az előbbi

szakaszban konstruált (X, Y ) és (xt, yt) változók kerülnek majd felhasználásra. Fi-

gyelmet kell majd ford́ıtani arra, hogy az előbbi hozameloszlásokat léıró párok a havi

hozamokat modellezték, az értékelés során a termékre tett feltevések alapján pedig

éves hozamok lesznek szükségesek. Mivel a hozamok havi idősorainak előálĺıtásakor

éven belüli effekt́ıv hozamokkal számoltunk, ezért a kumulált éves hozamok előálĺıtása

is eszerint a számı́tási metódus szerint kell történjen.

Az egyik legfontosabb szempont a módszer kiválasztása során egy az eddigiek-

ben még nem emĺıtett Szolvencia 2 által elő́ırt szabály: az alkalmazott hozamszcená-

riók egyes időszakokra vett várható értékeinek meg kell egyeznie az értékelés napjára

vonatkozó kockázatmentes hozamgörbéből számolható adott időszaki forward hoza-

mokkal ([6] alapján). Azaz például, ha az értékelés napján rendelkezésre álló hozamgör-

béből a 2016.01.01 és 2017.01.01 közötti időszakra 6%-os kockázatmentes forward

hozam számı́tható, akkor a szcenárióknak erre az időszakra vett várható értéke17 is

6% kell, hogy legyen. Ez a szabály több szempont miatt is kiemelkedően fontos.

17Ha a különböző hozamszcenáriók bekövetkezése egyenletes eloszlású, akkor az egyszerű számtani

átlagról van szó.
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• Egyrészről általános S2-es elő́ırás, hogy minden az értékelés időpontjában ren-

delkezésre álló releváns gazdasági információt fel kell használni a legjobb becslés

során. Mivel a hozamgörbe ebbe a kategóriába esik, ezért nem tekinthetünk el

használatától.

• Másrészről talán még fontosabb a szabály gyakorlati súlya. A 4. táblázat kapcsán

már szó esett róla, hogy a tartalék és a nyereségszámla változásai, valamint a be-

fektetési eredmény nem szerepelnek az S2-es cash flow táblában. Ez az alábbi

következménnyel jár. Tegyük fel például, hogy megnövekednek a vállalat befek-

tetésein elért hozamai. Ekkor a haláleseti, elérési, visszavásárlási kifizetések is

megnövekednek a nyereségszámlák magas értékei miatt, de ezt a hatást nem el-

lensúlyozza a cash flow-k közt sem a befektetési hozam, sem a nyereségszámlából

kivett tőke nagysága. Baj akkor van, ha az elért hozam magasabb, mint a

kockázatmentes: tételezzük fel, hogy a vállatat kostans 10%-os hozamot ér el,

a kockázatmentes hozamgörbe pedig 5%-on v́ızszintes. Ekkor a szolgáltatási

értékek a 10%-os hozam szerint gyarapodnak, de amikor jelenértékre hozzuk

azokat, akkor az 5%-nak megfelelő faktorral diszkontálódnak. Ez összességében

azt eredményezi, hogy a jelenben bünteti magát, többlet tartalékot képez a biz-

tośıtó azért, mert a későbbiekben magas hozamokat ér majd el. Ez ellentmondana

a valós értékelés defińıciójának, és az is világos, hogy mivel ilyen többletet egyik

biztośıtó sem szeretne képezni, ı́gy nem is lenne érdekük a kockázatmentesnél na-

gyobb átlagú szcenáriókat használni. A szabály természetesen a másik irányból

is fennáll: nem képezhet a biztośıtó kevesebb tartalékot úgy, hogy a kockázat-

mentesnél kisebb hozamokat becsül.

Az alábbiakban összegyűjtöttem, hogy milyen tulajdonságokat várhatunk el a hoza-

mokat előrejelző szcenárióktól:

1. Átlaguk adja ki a kockázatmentes görbét.

2. Amennyiben feltételezhető, hogy a hozamok a jövőben is az empirikus mintából

becsült tulajdonságokat követik, őrizzenek meg minél többet:

(a) Az egyes eszközök hozamainak eloszlásaiból,

(b) Az egyes eszközök hozamainak idősoros szerkezetéből,

(c) A portfóliót alkotó eszközök hozamai közti nagyságrendi viszonyokból és

azok együttmozgásából.
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Amennyiben azt feltételezzük, hogy a hozamok eloszlása a historikus adatokból

becsült eloszlás szerint alakul a jövőben is, azzal konstansként rögźıtjük a hozamok

várható értékét minden későbbi időpontban. Egyrészt mivel a vállalat nem kocká-

zatmentes eszközökbe fektet, ezért ez a várható érték mindig meghaladja majd a

risk free hozamokat, másrészt mivel a kockázatmentes forward görbe nem v́ızszintes,

ezért az eloszlásra tett feltételezés és az 1. elvárt tulajdonság bizonyosan kizárja

egymást. Ennek ellenére a cél az, hogy olyan szcenáriókat késźıtsünk, amik minél

inkább megfelelnek mind az 1., mind a 2. elvárt sajátságoknak. Sem a direkt́ıvában,

sem az általam áttanulmányozott szakirodalomban nem szerepelt olyan eljárás, ami

olyan matematikailag alátámasztott módszert adna a szcenáriók elkésźıtésére, ami bi-

zonýıtottan a legjobb becslést adná az 1. és 2. tulajdonság szempontjai szerint. A

következőkben 2 olyan módszert mutatok be, amikkel (X, Y ) és (xt, yt) párokból ki-

indulva az 1. és 2. elvárások figyelembevételével hozamszcenáriók késźıthetők. Az

eljárások az intúıció szintjén elfogadhatók a legjobb becslés késźıtéséhez, de azok pon-

tos matematikai megalapozása nem szerepel a dolgozatban.

4.3.1. Előkészületek, a kockázatmentes forward görbe előálĺıtása

A későbbi számı́tások alapjául szolgáló, a QIS 5 módszertant követő 2010. év

végi extrapolált hozamgörbéket a https://eiopa.europa.eu/ oldalról töltöttem le. A

különböző pénznemek, sokkolások és illikviditási százalékok esetén megadott görbéket

a 04 Kockazatmentes hozamok.XLS fájlban láthatjuk. A választott pénznem értelem-

szerűen a HUF, kockázatmentesnek a 0%-os illikviditási prémiumot tartalmazó Pre-

stress hozamgörbét tételeztem föl. A spot hozamgörbéből az ismert képlet szerint

számı́tottam az egyes évek forward hozamait. Némiképp torźıtó tényező, hogy a 2011.

év végi értékeléshez a 2010. év végi hozamgörbéből számı́tjuk a jövőbeli hozamokat,

ettől a hatástól azonban a továbbiakban eltekintünk. Az eljárással becsült forward

kamatlábakat és a további számı́tásokat az előbbi Excelben láthatjuk. Az értékelés

napjától számı́tott n-edik évben jelölje a kockázatmentes hozamot rn.

A továbbiakban (X, Y )-t és (xt, yt)-t alaḱıtjuk át úgy, hogy az n-edik évben a

portfólió várható hozama rn legyen, vagy legalábbis minél inkább közeĺıtse azt, úgy

hogy mindeközben a folyamatok 2. szerinti elvárt tulajdonsági közül is minél többet

megőrizzünk. A kapott havi hozamoksorokat végül éveśıtjük, és ı́gy adódnak majd az

értékeléshez szükséges szcenáriók. Az ı́gy kapott forgatókönyvek egyrészről illeszkednek

a kockázatmentes hozamgörbéhez, másrészről pedig implicite tartalmazzák majd az

eszközök múltbeli tapasztalatok alapján megfigyelhető tulajdonságait, összességében
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tehát az S2-es irányelveknek megfelelő szakértői becslést adnak, ami felhasználható a

valós értékelés elkésźıtéséhez.

4.3.2. 1. módszer: az (X, Y ) változó transzformációja

Az eddigiek szerint (X, Y )-nal becsüljük az eszközök megfigyelt havi hozamait.

Jelölje X
(i)
n és Y

(i)
n a részvény és a kötvény hozamát az n-edik jövőbeli év i-edik

hónapjában, és legyen (X
(i)
n , Y

(i)
n ) az együttes hozamuk ezen időszakban. Az újonnan

bevezetett változók eloszlásait a következő szabályok határozzák meg:

1. (a) Rögźıtett n esetén legyenek X
(i)
n változók páronként függetlenek és azonos

eloszlásúak, és legyenek páronként függetlenek a többi n-hez tartozó X
(i)
n

változóktól is.

(b) Legyen ugyanez igaz a Y
(i)
n változókra is.

2. (a) X
(i)
n változók minden n és i esetén X-hez hasonlóan kövessenek normális

eloszlást, várható értéküket jelölje µX,n, szórásukat σX,n.

(b) Y
(i)
n változók minden n és i esetén Y -hoz hasonlóan legyenek egy ξ

(i)
n normális

eloszlás és egy ζ
(i)
n seǵıtségével definiált β

ζ
(i)
n

korrekciós tag összegei:

Y (i)
n = ξ(i)

n + β
ζ
(i)
n
.

ξ
(i)
n és ζ

(i)
n változókra az 1. pont szerinti függetlenési és eloszlásbeli feltételek

vonatkoznak, továbbá egymástól is páronként függetlenek. ζ
(i)
n eloszlása

minden n és i esetén ζ-ével egyezik meg, a hozzájuk tartozó β
ζ
(i)
n

változók

értékei a korábban definiált bk mennyiségek konstansszorosaiként adódnak

majd:

β
ζ
(i)
n

= cn · bζ(i)n

A cn konstans értékéről később esik szó. ξ
(i)
n normális eloszlás várható

értékét jelölje µξ,n, szórását σξ,n, Y
(i)
n várható értékét pedig µY,n. bζ beve-

zetésekor szó esett róla, hogy E(bζ) = 0, ezért szükségképpen β
ζ
(i)
n

várható

értéke is 0 kell legyen, ezáltal µY,n = µξ,n egyenlőség is teljesül.

3. (a) A portfólió várható hozama legyen rn az n-edik évben:

E

(
0, 05 ·

12∏
i=1

(
1 +X(i)

n

)
+ 0, 95 ·

12∏
i=1

(
1 + Y (i)

n

))
= 1 + rn.

29



Kihasználva a függetlenséget és az azonos eloszlást:

0, 05 ·
(
1 + µX,n

)12
+ 0, 95 ·

(
1 + µY,n

)12
= 1 + rn. (6)

(b) A részvény és a kötvény várható hozamainak aránya ne változzon az em-

pirikus tapasztalatokhoz képest:

µX,n
µY,n

=
µX
µY

=
0, 011604

0, 006844
minden n-re.

4. (a) A normális eloszlások relat́ıv szórásai ne változzanak az empirikus tapasz-

talatokhoz képest:
σX,n
µX,n

=
σX
µX

és
σξ,n
µξ,n

=
σξ
µξ
.

(b) A korrekciós tagoknál a konstans szorzó legyen: cn =
σξ,n
σξ

.

5. X
(i)
n és ξ

(i)
n közötti korrelációs együttható egyezzen meg minden n-re és i-re az

X és ξ közötti %X,ξ-vel. Az (X
(i)
n , Y

(i)
n ) együttes eloszlása a korábban ismertetett

módszer szerint alakul.

Összefoglalva, a kötvény és részvény hozameloszlásait úgy transzformáljuk, hogy a

portfólió éves hozamának várható értéke megegyezzen a kockázatmentes forward ka-

matlábbal, úgy hogy mindeközben a kötvény és részvény várható hozamainak hányadosa

ne változzon a múltban tapasztaltakhoz képest. A relat́ıv szórások is változatlanok

maradtak. Azaz megőrződik a nagyobb várható értéknél nagyobb bizonytalanság elv,

úgy hogy az egyes eszközök esetén nem változik az egységnyi hozamra jutó volatilitás

nagysága. A kötvénynél definiált korrekciós tagok is a szórás megváltozásának arányá-

ban változnak. Megmarad továbbá a két eszköz közötti korrelációs kapcsolat is.

A fentiekből már könnyen számolható a részvény, a kötvény és a teljes portfólió

hozama az n-edik évben. Jelöljük ezeket rendre Xn, Yn, Rn-nel:

Xn =
12∏
i=1

(
1 +X(i)

n

)
− 1, Yn =

12∏
i=1

(
1 + Y (i)

n

)
− 1,

Rn = 0, 05 ·Xn + 0, 95 · Yn.

A fenti pontok alapján a korábbi paraméterek ismeretében származtathatók a

kérdéses eloszlások. Az egyetlen problémás rész, hogy a 3. pontbeli egyenletrend-

szer 12-edfokú egyenlethez vezet, ha azonban sikerül a megfelelő várható értékeket
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5. ábra. A generált szcenáriók átlaga és a kockázatmentes hozamok.

megkapni, abból már számolhatók a normális eloszlások szórásai és a korrekciós tagok

is.

A 05 Szimulacio XY.xlsm fájlban véletlenszám generálás seǵıtségével késźıtettem

a fenti módszer szerint hozamszcenáriókat. A várható érték számı́tásánál az egyenlet-

rendszerben a (6) helyett a

0, 05 · µX,n + 0, 95 · µY,n =
(
1 + rn

) 1
12 − 1 (7)

egyenlőségből becsültem a paramétereket, a 12-edfokú egyenlet kiküszöbölése végett.

Ezek nem ekvivalensek, mert ez utóbbi azt feltételezi, hogy a vállalat nem csak minden

év, hanem minden hónap végén is 95% - 5%-ra álĺıtja be a kötvény részvény arányt.

Az 5. ábrán láthatjuk a szcenáriók egyes évekre számolt átlagát és a kockázatmentes

hozamokat, a két görbe jól illeszkedik egymáshoz, ı́gy ez az egyszerűśıtés nem okoz

nagy hibát. Ugyanezen az ábrán látható 95%-os konfidencia intervallum az egyes

évekre generált hozamok 2,5%-os és 97,5%-os kvantiliseit mutatja. A tartam végéhez

közeĺıtve egyre alacsonyabbak a forward hozamok, ı́gy egyre nagyobb eséllyel kerül a

portfólió hozama a technikai kamatláb, a biztośıtó számára veszteséges szint alá.
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A Szcenáriók munkalapon található 1000 darab 45 éves forward hozamelőrejelzést

használjuk majd fel az értékeléshez. Összességében azt mondhatjuk, hogy a módszer

jól megfelel mindkét elvárásnak, a hozamok autokorrelációján ḱıvül az összes többi

szempontot figyelembe veszi.

4.3.3. 2. módszer: az (xt, yt) idősor modell transzformációja

A már korábban is fenntartásokkal kezelt idősoros modellel újabb problémák me-

rülnek fel a szcenáriók késźıtésekor. Az (xt, yt) folyamat definiálásakor bevezettük az

xt MA(1) és az ỹt ARMA(1, 3) idősormodelleket a (4) és (5) egyenletek seǵıtségével.

Világos, hogy ezek mindkét folyamat esetén meghatározzák a feltétel nélküli várható

értékét és szórást. A hozamszcenáriókra tett elvárásaink alapján azonban olyan mód-

szert kéne adnunk, amelynek minden időpontban elő van ı́rva a várható értéke. Érte-

lemszerűen ez nem megvalóśıtható az idősor struktúrájának (ami szempontjaink közül

az autokorrelációt modellezi) megtartásával. A szórás kérdése is problémás, amı́g

az előző pontban bevezetett (X
(i)
n , Y

(i)
n ) sorozatot úgy definiáltuk, hogy megmarad-

jon az eszközökre jellemző szórás / várható érték arány, addig ez az idősorok esetén

nehezebben kivitelezhető.

A fentiek tükrében végeztem el az (xt, yt) folyamat transzformációját, úgy hogy

a lehetőségekhez képest megfeleljenek a kapott szcenáriók az 1. elvárt feltételnek.

Könnyen látható, hogy egy ARMA folyamat konstanssal való eltolása esetén annak

csak a várható értéke változik, szórása és autokovariancia függvénye nem. Azt az

elvet alkalmaztam a transzformáció során, hogy a két folyamatnál úgy változzanak

meg a konstans paraméterek értékei, hogy a portfólió várható hozama megegyezzen

a 45 éves előrejelzési időszak átlagos kockázatmentes hozamával, és mindemelett a

részvény és a kötvény várható értékeinek aránya ne változzon a múltbeli tapaszta-

lathoz képest. Az ARMA folyamatok bonyolultabb autokovariancia szerkezete miatt

a szórás átparaméterezésével nem foglalkoztam. A cél itt az lenne, hogy a szórás /

várható érték arányok ne változzanak az eredeti folyamathoz képest, és mindemelett

megőrizzük az idősor autokorrelációs szerkezetét. Mivel ez most nem valósul meg, ezért

összességében az történik majd, hogy a kötvény és részvény hozamainak várható értéke

csökken, miközben volatilitásuk változatlan marad. Ez a közgazdasági szemléletnek

ellentmondó tulajdonság további fenntartásokat szül a modell helytállóságát illetően.

A számı́tások során felhasználtam az ARMA folyamatok ismert tulajdonságait a

[4] eredményei alapján. Az eredeti xt, yt folyamatok és azok várható értékei:
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xt = 0, 011688 + 0, 378445 · εt−1 + εt, εt ∼ N(0; 0, 073406), i.i.d.,

E(xt) = 0, 011688,

ỹt = 0, 00205 + 0, 6906 · ỹt−1 − 0, 1998 · µt−1 − 0, 2136 · µt−2 + 0, 2595 · µt−3 + µt,

µt ∼ N(0; 0, 002262), i.i.d,

E(yt) =
0, 00205

1− 0, 6906
= 0, 006645.

Jelölje a transzformált folyamatokat x′t és ỹ′t:

x′t = cx + 0, 378445 · εt−1 + εt,

ỹ′t = cy + 0, 6906 · ỹt−1 − 0, 1998 · µt−1 − 0, 2136 · µt−2 + 0, 2595 · µt−3 + µt.

A 04 Kockazatmentes hozamok.xls-ben látható számolás alapján az előrejelzési időszak-

ban az átlagos havi kockázatmentes hozam: rhavi = 0, 0042202. cx és cy paraméterek

értékeit a következő egyenletek határozzák meg:

1. A részvény és a kötvény várható értékeinek aránya egyezzen meg a múltban

tapasztalttal:
cx
cy

1− 0, 6906

=
E(xt)

E(yt)
=

0, 011688

0, 006645
.

2. A portfólió havi hozama egyezzen meg az rhavi kockázatmentes havi hozammal:

0, 05 · cx + 0, 95 · cy
1− 0, 6906

= rhavi.

A 2. egyenlet a számolhatóság érdekében ismételten úgy becsül, mintha a vállalat

minden hónap végén 95% - 5%-ra álĺıtaná be a kötvény - részvény arányt. Az egyen-

letrendszerből adódik, hogy cx = 0, 0071514 és cy = 0, 001258. A hibatagok eloszlásán

és az ε és µ sorozat közt lévő korrelációs kapcsolaton nem változtatunk. Az ı́gy adódó

folyamatot jelölje (x′t, ỹ
′
t). Nem változtatunk továbbá a kötvényhez tartozó bζt kor-

rekciós tagon sem. Az ı́gy adódó transzformált folyamat:

(x′t, y
′
t) = (x′t, ỹ

′
t) + (0, bζt).

A havi idősorokból könnyedén számolhatók a részvény, a kötvény és a portfólió hozamai

az n-edik évben, a korábban Xn, Yn, Rn-nél látott képletek szerint.

A bemutatott számolás alapján késźıtettem el a módszerhez tartozó szcenáriókat,

melyeket a 06 Szimulacio2 xy.xlsm fájlban láthatunk. A folyamatokat a 2011.12. havi
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állapotból ind́ıtottam. A már megfigyelt értékek hibatagjait, melyek az előrejelzéshez

szükségesek az Eviews által számolt modellből vettem. A kötvény 2011.12. havi

hozamából (ami az autoregressźıv tag miatt szükséges a 2012.01-es előrejelzés kiszámı́-

tásához) kivontam az eredeti és a transzformált folyamat várható értékeinek különb-

ségét, mintha már az utolsó megfigyelt adat is a módośıtott idősorból származna.

Véletlenszám generálással seǵıtségével késźıttem el a folyamatból 1000 darab 45 éves

időtávú szcenáriót.

6. ábra. A generált szcenáriók átlaga és a kockázatmentes hozamok.

A 6. ábrán láthatjuk a szcenáriók legfontosabb tulajdonságait. Fontos különbség

az 5. ábrához képest, hogy az átlagok nem illeszkednek a kockázatmentes hozamokra

(hiszen csak a teljes 45 éves időtávon egyeznek meg), ezzel az 1. elvárt feltétel

sérül. Különösen a tartam elején nagy az eltérés, amikor a legtöbb cash flow történik

várhatóan, ez további torźıtó tényező. Mivel a szórás nem került átparaméterezésre,

ezért a hozamok relat́ıv szórása lényegesen megnőtt, a konfidencia intervallum alsó

határa végig a technikai kamatláb alatt van. Mivel a részvény aránya csak 5% jogosan

gondolhatjuk, hogy a módszer valóban túlbecsüli a volatilitást. Érdekes még az első

pár pont: mivel az utolsó megfigyelt hozamok különösen kicsik voltak, ezért pár lépés
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után áll csak be az átlag az elméleti várható érték szintjére.

Összességében az mondható a szemléletes összehasonĺıtás alapján, hogy a 2. módszer

ad rosszabb becslést a két elvárt szempont alapján. Már az eredetileg illesztett időso-

rokat is fenntartásokkal kellett kezelni, és a szcenárióknál látható eredmények sem

kieléǵıtőek. Két megjegyzés végezetül:

1. A szórás átparaméterezésénél azMA(1) folyamat nem jelenteni problémát, hiszen

ott a folyamat szórása lineárisan függ a hibatag szórásától. A nehezebb feladat az

ARMA(1, 3) esete lenne, mert ott az idősor szórását jóval bonyolultabb függvény

ı́rja le.

2. A folyamat várható értékét lehetne úgy is beálĺıtani, hogy jobban figyelembe

vegye az időszak elejét, amikor több a várható cash flow. Tekintettel arra, hogy

az 1. módszer jobbnak bizonyult, ı́gy az értékelésnél is az kerül majd főként

felhasználásra, ezzel és az ARMA folyamat szórásával nem foglalkoztam.
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5. Életbiztośıtási változók modellezése

5.1. A halálozás előrejelzése a Lee–Carter modell seǵıtségével

A hozamok modellezése után a cash flow modell következő fontos pontja az ügyfelek

jövőbeli halandóságának becslése, a haláleseti kiadások előrejelzéséhez. Ehhez az

egyik legismertebb és leggyakrabban használt módszer a téma alapkövének számı́tó

Lee–Carter modell. A szerzőpáros eredeti 1992-es cikke ([9]) nyomán sok átdolgozás

és általánośıtás készült a halálozási ráta léırására. Tekintettel a modell egyszerű

számı́thatóságára és széles körben elterjedt alkalmazására annak seǵıtségével fogjuk

előrejelezni az S2 szerinti értékelésnél a jövőbeli halandóságot. A modellnek számos

változata és feĺırási módja ismeretes, a dolgozatban a [5] tanulmány szemléletét követve

mutatom be a számı́tási metódust. Egyes mennyiségek jelölése eltér majd az előbbi

forrásban használtaktól, valamint egyes egyenletek helyett velük ekvivalensek kerülnek

felhasználásra. Az eljárás rövid bemutatása után valós adatokon mutatom be a modell

eredményeit. A dolgozatnak nem célja a becslés tulajdonságainak bizonýıtása, az alkal-

mazáshoz szükséges elméleti megfontolások megtalálhatók az emĺıtett szakirodalom-

ban.

A továbbiakban az x paraméter jelölje az életkort, t a naptári évet, és legyen qx,t egy

x éves egyén halálozási valósźınűségi a t évben. Feltesszük, hogy t = 1, 2, . . . , T -ben is-

merjük qx,t-k értékeit minden olyan életkorra, melyekre előre ḱıvánunk jelezni. Tegyük

fel, hogy ezek az életkorok az x1, x2, . . . , xN egymást követő természetes számok. Az

eljárás a megfigyelt T időszak alapján ad becslést qx,T+u-ra, u = 1, 2, . . . esetén. A

módszer tömören úgy foglalható össze, hogy az először a qx,t-k logaritmusai alapján

két olyan faktort becsül, melyek szorzatával közeĺıthető az előbbi mennyiség, majd a

második lépésben ezek seǵıtségével ad maximum likelihood becslést a jövőbeli loga-

ritmált halálozási valósźınűségekre. Az modell egyszerűségét az szolgáltatja, hogy az

egyik faktor csak x-től, mı́g a másik csak t-től függ.

Legyen a továbbiakban:

m′x,t = ln(qx,t). (8)

Bevezetjük még az mx,t mennyiségeket, és az M mátrixot:

mx,t = m′x,t −
1

T

T∑
t=1

m′x,t. (9)

(M)i,t = mxi,t ∀i ∈ {1, . . . , N}, t ∈ {1, . . . , T},
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M ∈ RN×T .

Az eljárás által az mx,t változóra becsült egyenlet a következő alakban ı́rható fel:

mx,t = βx · γt + εx,t, (10)

ahol εx,t a modell által nem magyarázott 0 várható értékű hibatag, βx és γt pedig

az emĺıtett faktorok. βx és γt valós számok, előbbi egy életkorra jellemzó állandó,

utóbbi pedig az időhatást modellezi. Szemléletesen γt a népegészségügy helyzetét ı́rja

melynek javulásával csökkennek a halálozási arányok is. A βx-eket (x = x1, . . . , xN)

tartalmazó N dimenziós vektort jelölje β, a γt-kből (t = 1, . . . , T ) kapható T dimenziós

vektort pedig γ. Megmutatható ([5]), hogy ekkor β és γ maximum likelihood becslései

a megfigyelt minta alapján:

1. β̂ az M ·MT mátrix maximális sajátértékéhez tartozó egységnyi normájú saját-

vektora,

2. γ̂ pedig ezek után a γ̂ = β̂T ·M egyenlőségből származtatható.

Az előrejelzéshez szükség van még γT+u jövőbeli értékek előrejelzésére (βx időben

konstansnak van feltételezve). Lee és Carter azt találták, hogy az előbbi folyamat

legjobban egy eltolásos véletlen bolyongás seǵıtségével modellezhető ([5] alapján):

γT+u = γT+u−1 + θ + κT+u, κT+u ∼ N(0, σ). (11)

θ maximum likelihood becslése [5] szerint
γ̂T − γ̂1

T − 1
, amivel pedig (9)-ből várható érték

képzés után könnyen adódik a γ̂T+u előrejelzés:

γ̂T+u =
γ̂T − γ̂1

T − 1
· u+ γ̂T , (12)

ami nem más, mint az (1, γ̂1), (T, γ̂T ) pontokon átmenő lineáris függvény értéke (T +

u)-ban. mx,T+u értéke az m̂x,T+u = β̂x · γ̂T+u egyenletből becsülhető, amit (9)-be

visszahelyetteśıtve adódik m′x,T+u becslése:

m̂′x,T+u = β̂x · γ̂T+u +
1

T

T∑
t=1

m′x,t.

Végezetül a (8)-be helyetteśıtve adódik a halálozási ráta előrejelzése:

q̂x,T+u = exp
(
m̂′x,T+u

)
.
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A fentiek seǵıtségével, valós adatokból kiindulva késźıtettem el a jövőbeli halandó-

ságok becslését. Az adatokat a Human Mortality Database honlapjáról18 gyűjtöttem,

a számos elérhető statisztika közül az 1989 és 2009 közötti teljes magyar népességre

(férfiak és nők együtt) vonatkozó halálozási valósźınűségeket használtam fel. A szá-

mı́tások a 07 Lee Carter.xlsx Excel fájlban tekinthetők meg. A sajátvektor-számı́tás

miatt szükséges az Excel lineáris algebra bőv́ıtménye, ennek hiányában a kalkuláció a

07B Lee Carter.xlsx-ben látható, ahol a β̂ sajátvektor értékként van beillesztve. Az

előrejelzést 2056-ig késźıtettem el, a modellezett termék által adott időtávra való tekin-

tettel. Az eredmények két különböző keresztmetszetét láthatjuk a 7. és a 8. ábrákon.

7. ábra. A qx görbék időbeli változása.

A 7. ábrán 10 évenként láthatjuk a halálozási ráták előrejelzéseit. A 2000-es

évhez tartozó grafikon a valós adatokból származik, a többi pedig már a modell által

adott előrejelzésből. Az idő előrehaladtával egyre kevésbé simák a görbék, néhány

életkor esetén a sérül a monotonitási elvárás is. Ennek oka kereshető például abban,

hogy a kiinduló adatok nyers halálozási valósźınűségek voltak (lásd a 2000-es évhez

tartozó grafikon példáján), ami ı́gy torźıtotta az eredményt. A görbék simı́tásával nem

foglalkoztam, a hatás az első 20-30 évben egyébként sem mondható jelentősnek. A

8. ábrán 5 korcsoport esetén láthatjuk, hogy várhatóan hogy változnak a halálozási

valósźınűségek a jövőben.

18www.mortality.org
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8. ábra. A qx-ek jövőbeli alakulása rögźıtett életkorok esetén.

9. ábra. ML becslés a γ vektorra és annak jövőbeli értékeire.

A Lee–Carter modell kritikus pontja, hogy érzékeny a kiinduló adatok időtávjára:

a becslés sokat változhat attól függően, hogy például az utóbbi 20, vagy az utóbbi

50 év adataiból késźıtjük az előrejelzést. Ez szoros összefüggésben van azzal, hogy

γ jövőbeli értékeinek maximum likelihood becslése csak az első és az utolsó megfi-
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gyelt időszakbeli értéket veszi figyelembe. Az adatok kiválasztásánál olyan időtávot

igyekeztem alkalmazni, ami nem is túl rövid az előrejelzéshez, de nem is megy annyira

vissza a múltba, amikor még más tendenciák domináltak. Természetesen az időtáv

megválasztása szubjekt́ıv volt, arra érzékenységvizsgálatot nem végeztem. A 9. ábrán

láthatjuk a modell által becsült értékeit a γ-nak és az előrejelzéseket. A linearitás

feltételezése elfogadható, de felmerülhet a kérdés, hogy nem illeszkedne-e jobban egy

későbbi kezdő időpontú modell. Azonban mivel 45 évre jelzünk előre az időtávot nem

akartam tovább csökkenteni, ı́gy a bemutatott modellt használjuk majd a további

elemzésekhez.

5.2. Visszavásárlások

A magyar törvényi szabályozás (Bit. - [1]) a biztośıtási szerződések törlésének 3

fajtáját különbözteti meg. Ezek az ügyfél által történő visszavásárlás, a d́ıjnemfizetés

miatti törlés, és a szerződő 30 napon belüli felmondásának lehetősége. A harmadik eset-

tel nem fogunk foglalkozni, az első kettőnek meg összességében ugyanaz a végeredménye,

ı́gy célszerű őket együtt kezelni a modellezés során. Éppen ezért a továbbiakban amikor

visszavásárlásról vagy törlésről beszélünk, akkor mind a két esetet beleértjük majd.

A gyakorlatban a legtöbb biztośıtó saját historikus adataiból modellezi a törléseket,

egészen egyszerűen úgy, hogy kiszámolják az egyes biztośıtási évekre jutó visszavá-

sárlások arányát, és ezt a rátát feltételezik a jövőben is. Ez bizonyos esetekben

helytálló lehet, de a téma változatos szakirodalma arra mutat rá, hogy a törlések

gyakran összefüggnek különböző gazdasági mutatókkal is, ami által az előbbi becslés

pontatlanná válhat. Az egyik leginkább kimutatott jelenség a törlések és a hozamok

összefüggősége, amit szokás kamatláb hipotézisnek is nevezni ([11]). Lényegében arról

van szó, hogy ha megnőnek a kamatlábak, akkor az ügyfelek a biztośıtó által kíıgértnél

nagyobb elérhető hozam miatt gyakrabban h́ıvják le a visszavásárlási opciót, mint ha

a kamatok alacsonyak ([12] alapján). Elmondható azonban, hogy valósźınűleg ma Ma-

gyarországon az emberek pénzügyi szemléletmódja még nem elég fejlett ahhoz, hogy

ehhez hasonló hatást ki lehessen mutatni. Egyrészt ezért, másrészt mivel nem állt

rendelkezésemre megfelelő adat az elemzéshez, ezért a törléseket nem modelleztem, a

későbbiekben mindig az lesz feltéve, hogy az egyes években a még élő állománynak

meghatározott százaléka vásárolja vissza szerződését.
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6. A modellek alkalmazása a Szolvencia 2 keretrend-

szerében

6.1. Legjobb becslés és a hozamgarancia értéke

A hosszas előkészületek után minden eszköz rendelkezésre áll ahhoz, hogy kiszámı́t-

suk a termékhez kapcsolódó biztośıtási kötelezettségek legjobb becslés szerinti valós

értékét. Emlékeztetőül, előbbi az adott szerződéshez kapcsolódó valamennyi jövőbeli

cash flow kockázatmentes hozamgörbével diszkontált várható jelenértékeként volt defi-

niálva. A 4. táblázatban láthattuk, hogy milyen cash flow elemeket kell megjeleńıteni

a modellben. A legjobb becslés számı́tásához a változók az alábbi feltételezések szerint

kerülnek majd a modellbe.

1. Hozamok. A 4.3 pontban két különböző módszer seǵıtségével generált két

egyenként 1000 tagból álló hozamszcenárió sort láthattunk. A jövőbeli ho-

zamokról azt feltételezzük, hogy ezen forgatókönyvek egyenlő valósźınűséggel

következnek be, és a különböző szcenáriókra adódó cash flow-k jelenértékeinek

várható értéke (átlaga) adja majd a legjobb becslést. Előbbi helyességének

elméleti megfontolásairól a későbbiekben esik szó. Értelemszerűen a két soroza-

tot egymástól külön fogjuk kezelni. Az egyszerűség kedvéért a továbbiakban az

(X, Y ) seǵıtségével generált szériát 1. hozamsornak, az (xt, yt) felhasználásával

előálĺıtottat pedig 2. hozamsornak nevezzük majd.

2. Halandóság. A 5.1 szakaszban a jövőbeli qx -ekre a Lee–Carter modell seǵıtségé-

vel adtunk becslést. Az eljárás a biztośıtási portfólió kifutásáig minden naptári

év és minden életkor esetén előrejelzést ad a halandóság várható értékére. Azt

feltételezzük, hogy az ügyfelek halálozási rátája a jövőben is jobban alakul majd,

mint a teljes népességé. A cash flow modellben a kérdéses qx valósźınűségek

adott naptári év és életkor esetén a Lee–Carter módszer által adott becslés 60%-

aként adódnak majd, hiszen azt tételeztük fel, hogy ez az arányszám jellemző a

biztośıtó állományára. A halálozást értelemszerűen a hozamoktól függetlennek

tekintjük majd.

3. Visszavásárlások. A 5.2 megfontolásai alapján azt feltételezzük, hogy az állo-

mány visszavásárlási százalékai függetlenek minden egyéb paramétertől, és azok

a termék profit tesztjénél is alkalmazott valósźınűségeket követik: a még élő
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szerződéseknek 20%-a vásárol vissza az 1. év végén, 10%-uk a 2. esztendő végén,

utána pedig végig 5% a törlési arány.

4. Költségek. Nem esett szó eddig a jövőbeli költségek alakulásáról. Az infláció és

egyéb makroökonómiai változók seǵıtségével erre késźıthető lenne prećız előrejel-

zés, sőt olyan szofisztikált modell is elképzelhető, ami az előbbi gazdasági változók

és a hozamok, valamint visszavásárlások esetleges összefüggőségét is kezeli. Ezzel

a területtel nem foglalkoztam, ezért a legegyszerűbb módon azt feltételeztem,

hogy a költségek a jövőben is az eddig léırtak szerint alakulnak, a befolyt d́ıj

15%-a ford́ıtódik a vállalat költségeire. A jutalékokat nem szükséges külön mo-

dellezni, hiszen azok mértékét a termék feltételei egyértelműen meghatározzák,

az pedig, hogy mekkora valósźınűséggel kerülnek kifizetésre, csak a halálozások

és visszavásárlások által befolyásolt állománynagyságtól függ.

A legjobb becslés a fenti feltételezések alapján már egyszerűen számolható, a tel-

jes várható érték tételének megfontolásai alapján. A halálesetek és visszavásárlások

várható száma meghatározza minden későbbi időpontra az állomány nagyságát, ezáltal

a d́ıjbevétel és a költségek, jutalékok várható értékeit is. A hozamok, miután a többi

változótól függetlenek csak azt befolyásolják, hogy amennyiben kifizetés (haláleset,

elérés, visszavásárlás) történik mekkora annak összege. A profittesztnél is alkalmazott

módon az egyes évekre levezethető, hogy a kezdeti egységnyinek feltételezett állomány

hány százalékához kapcsolódnak az egyes cash flow elemek. Rögźıtett hozamok esetén

adódnak a kifizetések várható értékei is, amiből pedig minden jövőbeli időpontra

megadható a várható pénzáram nagysága. Ezeket a kockázatmentes görbével disz-

kontálva kapjuk a rögźıtett szcenárióhoz tartozó várható jelenértéket. Végül vesszük

az adott hozamsor összes szcenáriójához tartozó előbbi várható jelenértékeket, és ezek

átlaga19 adja a legjobb becslést.

A modellezett termékre vonatkozó számı́tást a 08A Értékelés.xlsm fájlban láthatjuk.

A Számoló paraméterek lapon megadható a tartam, belépési kor és biztośıtási összeg

mellett a technikai kezdet dátuma is, ami 2.2 pont feltevései szerint bármely 2000

és 2012 közé eső év január elseje lehet (a 2012.01.01-i kezdet az új szerzéseknek felel

meg). A Számoló munkalap az eszközök historikus adatai és az adott szcenárió jövőbeli

hozamai szerint kiszámolja egy adott paraméterekkel rendelkező élő szerződés esetén

az egyes évekhez tartozó d́ıjak, szolgáltatási értékek és tartalékok összegeit. A CF

19A várható érték az átlaggal egyezik meg, mivel az adott hozamsor szcenáriói egyenlő

valósźınűséggel következnek be.
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modell lapon az állomány százalékos várható értékei láthatók, és az ezekkel súlyozott

pénzáramok, melyek a még élő szerződések adott szcenárióhoz és évhez tartozó Számoló

munkalapról vett értékeiből származnak. Az induló állomány 100%, hiszen azt feltéte-

leztük, hogy csak olyan szerződésekkel foglalkozunk, amikről tudjuk, hogy befizetik a

2012-es d́ıjat. Az egyes pénzáramok időpontjai a 4. táblázat logikáját követik, és az

ott feltüntetett cash elemek, valamint a várható visszavásárlási és haláleseti összegek

szerepelnek a bevételek és kiadások közt. A diszkontálást az egyszerűség kedvéért az

összes pénzáram esetén az 50%-os illikviditási d́ıjat20 tartalmazó spot hozamgörbével21

végeztem, ı́gy adódik az adott szcenárióhoz tartozó várható jelenérték. Értelemszerűen

előbbi mivel a kötelezettségeket értékeljük, a várható profit (−1)-szerese lesz. Végül a

Legjobb becslés lapon a crtl + r paranccsal futtatható makró kiszámolja az összes szce-

nárióhoz tartozó értéket, és ezek átlagaként adódik az S2 szerinti legjobb becslés. A

következőkben különböző szerződést́ıpusok esetén elemezzük az adódó eredményeket,

a modell paramétereire és robosztusságára érzékenységvizsgálatot végzünk.

A hozamokat nem csak a kockázatmentes görbéből adódó várható értékükkel mo-

delleztük, hanem megőriztük volatilitásukat is a két hozamsor generálásakor. Ennek

oka, ahogy az már a 4.1 részben is szerepelt, az volt, hogy a termék jellegéből adódóan

a várható érték körüli szóródás nem szimmetrikusan jelenik meg a pénzáramok közt.

Az egyes esetekben ez az alábbiak szerint befolyásolja a szereplő cash-eket, a tartalék

defińıciója és a (3) egyenlet alapján. Amennyiben a hozam meghaladja a technikai ka-

matláb szintjét, akkor a nyereségszámlán és a tartalékon elért többlethozam megjelenik

a későbbi kifizetések közt. Minden egyéb esetben a kifizetések nem csökkenhetnek a

technikai kamat által meghatározott szint alá, a nyereségszámla értéke nem csökken-

het, de amennyiben a hozam pozit́ıv, a kifizetéseket megnövelik még a nyereségszámlán

elért kamatok is. Azaz a technikai kamatláb által nyújtott garancia egy alsó korlátot

ad a kifizetéseknél. A befektetési hozam nem szerepel a pénzáramok közt, ezért az alsó

korlát megfizetésén túl nincs további negat́ıv hatása a rossz időszakoknak.

Az alsó korlát miatt az egyes szcenáriókhoz tartozó várható jelenértékek eloszlása

nem lehet szimmetrikus, ezért átlaguk, a legjobb becslés meg kell haladja a kockázat-

mentes görbe szerinti szcenárióhoz tartozó várható kötelezettség nagyságát. A legjobb

becslés és a kockázatmentes forgatókönyv által adott jelenérték különbségét nevezik a

technikai kamatláb által nyújtott garancia értékének ([6] alapján).

20A nyereségrészesedéses üzlet cash flow-it a 75%-os, az egyéb biztośıtási kötelezettségek

pénzáramait az 50%-oshoz tartozó görbével kell diszkontálni ([3] alapján).
21A hozamgörbéhez kapcsolódó számı́tás a 04 Kockazatmentes hozamok.xls fájlban látható
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Jelöljük a továbbiakban egy adott C szerződéshez tartozó legjobb becslést BEC-

vel, a kockázatmentes görbe szerinti jelenértéket RFC-vel, a hozamsor szcenárióinak

átlagaként adódó széria által adott várható értéket pedig AVC-vel. A garancia értéke

ı́gy a fentiek szerint GC = BEC − RFC lesz. Ahhoz, hogy GC valóban a technikai

kamatláb által nyújtott garancia értékét adja alapvető követelmény, hogy AVC és RFC

egyenlőek legyenek, hiszen a szcenáriók seǵıtségével csak a volatilitást modelleztük, a

várható érték már rögźıtett volt.

A következőkben 5 kiválasztott szerződést́ıpus esetén láthatjuk a legjobb becslés

által adódó eredményeket. A jobb összehasonĺıtás végett a kezdeti biztośıtási összeg

mindig 1.000.000 Ft, a szerződések egyéb paramétereit úgy választottam, hogy az

adódó értékek minél inkább megviláǵıtsák az S2 szerinti értékelés sajátságait. Az 5.

táblázatban az 1. hozamsor22, a 6. táblázatban a 2. hozamsor23 felhasználásával

kapott eredmények láthatók.

5. táblázat. Eredmények az 1. hozamsor szerint.

Először azt vizsgáljuk meg, hogy az egyes hozamsorok esetén teljesül-e AVC és RFC

egyenlősége. Az 1. szcenárió sorozat esetén ez a tulajdonság megfelelőnek mondható

a százalékos értékek alapján, kis eltérések tapasztalhatók azonban. A különbségek oka

lehet, hogy az egyszerűśıtett (7) egyenletből becsültük a várható értékeket, valamint

az is szerephet játszhat, hogy nem elég nagy a minta a pontosabb eredményekhez.

Ezt úgy fogjuk kiküszöbölni, hogy a garancia értékének számı́tásához RFC helyett

AVC-t használjuk majd, azaz a fenti egyenlet helyett legyen GC = BEC − AVC an-

2208A Értékelés.xlsm a hozzá tartozó Excel.
2308B Értékelés.xlsm a hozzá tartozó Excel.

44



6. táblázat. Eredmények a 2. hozamsor szerint.

nak nagysága. A 2. hozamsor esetén nem kieléǵıtőek az eredmények, RFC és AVC

közeĺıtőleg sem mondhatók egyenlőnek. Ennek oka az, hogy az idősoros modell esetében

csak a teljes 45 éves tartamon egyezik meg a hozam a kockázatmentessel. Láthatjuk,

hogy a kisebb időtávokon a hozamok különbsége hatalmas eltéréseket okoz. GC ugyan

itt is értelmes, de összességében az derült ki, hogy a 2. hozamsor az elsővel ellentétben

sajnos nem alkalmas a valós értékeléshez. Az előbbiek miatt mostantól főként az 1.

hozamsorra fókuszálunk.

A technikai kamatláb által nyújtott garancia GC értéke gyakorlatilag elhanyagol-

ható az 1. hozamsor esetén a 5. táblázat alapján. Ez először azt az érzést keltheti,

hogy fölösleges volt végigjárni az utat, ami elvezetett eddig az eredményig. Ez azonban

koránt sincs ı́gy, az előbbi megállaṕıtásnak nagyon fontos következménye az alábbi: az

eredmények alátámasztják, hogy a termékhez tartozó befektetési politikával a vállalat

nincs kitéve jelentős kockázatnak a technikai kamatláb miatt. Azaz, ha a dolgozat-

ban szereplő fikt́ıv termék egy valós biztośıtó valós terméke lenne, akkor a vállalat

aktuáriusai eltekinthetnének az értékelés során a technikai kamatláb által nyújtott

garanciától, és a jövőbeli hozamokat egészen egyszerűen modellezhetnék a várható

értékükkel. Kicsit más szemszögből nézve úgy is megfogalmazhatjuk az eredményt,

hogy a vállalat befektetési stratégiája biztonságosnak mondható a valós értékelés sze-

rint. A fentieken túl a sztochasztikus megközeĺıtés kerül majd alkalmazásra a ka-

matkockázat tőkeszükségletének számı́tásakor is.

A 2. hozamsor előálĺıtásakor a szórás paramétere nem változott az eredeti idősorok-

hoz képest, ezért lettek a 6. táblázatban GC értékei nagyobbak, mint az 1. hozamsor
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esetén. Megvizsgáltam azt az esetet is, hogy mi történne, ha a kötvény - részvény

arány 90% - 10% lenne. A 05 Szimulacio XY 10%.xlsm fájlban előálĺıtottam 1000

darab szcenáriót az (X, Y ) szerinti módszerrel. A Diagram munkalapon látható, hogy

ekkor a 95%-os konfidencia intervallum minden évnél átnyúlik a 2,5%-os szint alá.

Ezekkel a hozamokkal is kiszámoltam a szerződésekhez tartozó legjobb becsléseket, az

eredményeket a 7. táblázatban láthatjuk.

7. táblázat. Eredmények az 1. hozamsor szerint, 10%-os részvényaránnyal.

Előzetes várakozásainknak megfelelően az összes esetben növekszik a legjobb becslés,

és ezáltal a garancia értéke is. A 45 éves szerződés esetén GC közel 4%-át teszi ki BEC

abszolútértékének, ami már nem számı́t elhanyagolhatónak. A többi szerződésnél ez az

arány 1% körül mozog. Azonban az ilyen magas arányú részvényhányad nem életszerű

a valós piacon, ı́gy végső következtetésként azt vonhatjuk le, hogy a technikai kamatláb

által nyújtott garancia nem jelentős cash flow elem.

Természetesen érdemes a legjobb becslések eredményeit további aspektusokból is

megvizsgálni. A valósághoz legközelebb álló eset az 5. táblázat szerinti volt, ezért az

ott tapasztaltakat vázolom fel röviden.

• Az egyik legfontosabb kérdés a Szolvencia 2 bevezetése kapcsán, hogy a jelen-

legi rezsimhez képest hogyan változik majd a mérleg kötelezettség oldala, a

tartalékok és a szolvencia összege meghaladja-e majd a mostani szintet, vagy

sem. Érdemes emiatt megvizsgálni a legjobb becslés, valamint a hagyományos

tartalék és nyereségszámla összegének viszonyát. Az összes esetben azt tapasz-

taljuk, hogy a valós értékelés szerinti összeg kisebb, mint hagyományos társa. Fi-
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gyelembe kell venni azonban az alábbiakat. Az S2 szerinti tartaléknál a legjobb

becsléshez adódik még a kockázati marzs összege24 (lásd 1. ábra), ami csökkenti

az itt látható különbségeket. Másrészről BEC értékében jelentős szerepe van a

választott paramétereknek. Például a halandóságnál a Lee–Carter modell a 60%-

os arányszámmal már nagyon jó halálozási valósźınűségeket ad, ezáltal sokat jav́ıt

az eredményeken. Az a benyomásunk lehet, hogy mivel nagyobb szabadságot kap-

nak az aktuáriusok a modellezés során, ezáltal az eredményeket is jobban tudják

befolyásolni, mint a hagyományos esetben, még úgy is, hogy azzal nem szegik

meg a direkt́ıva szabályait.

• Az S2 szerinti tartalék a hagyományostól eltérően lehet negat́ıv értékű, erre 2

ügyfél esetén is láthatunk példát. A negat́ıv érték oka, hogy a legjobb becslés tar-

talmazza a jövőbeli profitokat, és mivel a tartam elején még nagyobb a bevételek

várható jelenértéke, mint a kiadásoké, ezért negat́ıv kötelezettséget kapunk. Ez

a vállalatnak természetesen előnyös, hiszen az ilyen szerződésekkel csökkentheti

teljes kötelezettségeinek értékét. Érdekes a 2. és az 5. ügyfél esete, a 15 éves

tartamnál kisebb nagat́ıv érték adódik, mint a 45 évesnél. Ennek az az oka, hogy

a termék jellegéből adódóan rövidebb tartamok esetén a tartam elejére összpon-

tosul a profit, mı́g a hosszabbaknál nagyjából egyenletesen oszlik el az évek során.

6.2. Szavatoló tőke elemek számı́tása a standard formula se-

ǵıtségével

A Szolvencia 2 szerinti szavatoló tőke szükséglet számı́tása az értékeléshez ha-

sonlóan hatalmas, modellezési lehetőségekben bővelkedő terület. A 2. ábrán láthattuk

a standard formula szerinti kalkuláció moduljait, valamint a piaci és életbiztośıtási

kockázatokhoz tartozó almodulokat. A teljes szavatoló tőke szükséglet kiszámı́tása,

valamint az abból származtatható kockázati marzs meghatározása jóval meghaladja e

dolgozat kereteit. Bevezető gyanánt a továbbiakban 4 almodul esetén mutatom be a

standard formula szerinti kalkulációt az elemzett termékre.

Ahogy azt a 1.1. pontban is láthattuk a számolás az alábbiak szerint kell történjen.

A bemutatott cash flow modell seǵıtségével számolható a biztośıtástechnikai kötelezett-

ségek valós értéke egy adott szerződés esetén. Meg kell még határozni a szerződés kö-

telezettségeinek fedezetéül álló eszközök valós értékét is, ezek után számı́tható a nettó

24A korábbiak szerint ez a teljes szavatoló tőke szükséglet kiszámı́tása után határozható meg.
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eszközérték, a NAV25. Az egyes almodulok szavatoló tőke szükséglete egy stressz teszt

seǵıtségével adódik: a cash flow modell paramétereit adott sokkoknak kell alávetni,

azok hatását végigvezetni a modellen, és amennyiben a sokk következtében csökken a

nettó eszközérték, annak megváltozása, a ∆NAV (−1)- szerese adja az adott almodul

szolvencia igényét. Egyes esetekben két irányban is el kell végezni a sokkolást, és a

nagyobb hatásút kell figyelembe venni. Az almodulok összegzése korrelációs mátrixok

seǵıtségével történik, a diverzifikációs hatás miatt. Amennyiben valamely modul almod-

uljainak tőkeszükségleteit SCRi-vel jelöljük, ahol i = 1, . . . , n, és SCRi és SCRj között

a korreláció értéke %i,j, akkor a kérdéses modul tőkeszükséglete:√√√√ n∑
i,j=1

%i,j · SCRi · SCRj.

A modulok összegzése szintén a korrelációs eljárással történik, a legfelső szinten pedig

összeadás van.

A következőkben a termékhez kapcsolódó legfontosabb modulokra mutatom be a

fenti kalkuláció menetét. A számı́tásokat a QIS 5 Technikai specifikáció ([3]) szerint

végeztem. A szerződéshez tartozó eszközök valós értékéről azt feltételeztem, hogy az

a tartalék és nyereségszámla összegével egyezik meg az értékelés időpontjában. Mivel

a sokkok csak a paraméterek jövőbeli értékeit befolyásolják ezért előbbi érték nem

változik majd az egyes stresszelések hatására.

6.2.1. Kamatkockázat tőkeszükséglete

Az egyszerűség végett azt feltételeztem, hogy a vállalat csak kötvénybe fekteti

vagyonát. A manapság jellemző kiszámı́thatatlan pénzügyi közegben ez egy hagyomá-

nyos termék esetén egyrészt teljesen életszerű, másrészt a legjobb becslésnél láthattuk,

hogy az 5%-os részvénykitettségből fakadó volatilitás még nem eredményez komolyabb

kockázatot.

A kamatkockázat mérésénél a hozamgörbét kell stresszelni mindkét irányban. A

sokk hatására változnak az eszközök jövőbeli értékei, ami a nyereségszámla miatt

értelemszerűen kihatással van a kötelezettségek nagyságára is. A kötelezettségeknél

a diszkontrátában is meg kell jeleńıteni a kockázat hatását ([3]). A számı́tásokat az

értékelés cash flow modelljével konzisztens módon végeztem.

A 2012.01.01-re számı́tott spot hozamgörbét sokkoltam a [3] által megadott mérték-

25Net asset value: Az eszközök és a kötelezettségek valós értékeinek különbsége.
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ben mindkét irányban26. Mivel nem tudjuk, hogy a stresszelt környezetben mekkora

lesz a technikai kamatláb hatása ezért itt is a sztochasztikus megközeĺıtést alkalmaz-

tam, és a különböző esetekre hozamszcenáriókat késźıtettem az (X, Y ) szerinti módszer-

rel. A korábbi terminológia szerint, a hozamok várható értékének az egyes időszakok

forward hozamait álĺıtottam be. Az eltérő mértékben sokkolt spot görbe miatt a for-

ward hozamok nem lettek mindenhol simák. A korábbi megfontolások miatt a részvény

arányát 0%-ra álĺıtottam a szcenáriók generálásakor27. A diszkontáláshoz az 50%-os

illikviditási d́ıjat tartalmazó spot görbe sokkolt variánsát használtam. Végül a legjobb

becslésnél alkalmazott cash flow modell seǵıtségével számoltam a kötelezettségek várha-

tó jelenértékét a sokkolt közegekben28. A korábban is vizsgált szerződések eredményeit

a 8. táblázatban láthatjuk.

8. táblázat. Tőkeszükséglet a kamatkockázat almodulra.

A látható eredmények több hatás együtteséből adódnak. A hozamgörbe lefelé

történő elmozdulása az összes szerződésnél növeli a kötelezettségek értékét, ami mi-

att a vállalatnak tőkeszükséglet kell képeznie. A növekedésben szerepe van az ala-

26A 04 Kockazatmentes hozamok sokk le.xls és a 04 Kockazatmentes hozamok sokk fel.xls

fájlokban található a számı́tás.
27Emiatt a nem sokkolt környezetre is új hozamsort késźıtettem. A szcenáriókhoz kapcsolódó

számı́tások a 05 Szimulacio XY Hozam Sokk nélkül.xlsm, 05 Szimulacio XY Hozam Fel.xlsm,

05 Szimulacio XY Hozam Le.xlsm fájlokban találhatók.
28Számı́tás: 09 SCR hozam sokk nélkül.xlsm, 09 SCR hozam fel.xlsm, 09 SCR hozam le.xlsm.
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csony hozamok miatt a technikai kamatláb által nyújtott garancia értékének, de egy

másik tényező is közrejátszik. Azon szerződések esetén, ahol már több év eltelt a tar-

tamból, a korábbi jó hozamok miatt a nyereségszámlán pénz halmozódott fel. Előbbi

összeg a későbbi kifizetések közt is megjelenik, és mivel a diszkontráta alacsony, ezért

növekednek a várható jelenértékek. Ezt a hatást láthatjuk az 1., a 3. és a 4. ügyfél

esetén. Az előbbi megfontolások befolyásolják a felfelé történő sokk esetét is, ott a

másik irányban mozdul el a becslés. Kivételt képez az 5. ügyfél, ott a hosszú tartam

végére felgyűlt kamatok miatt csökken a NAV. Az alsó sorban láthatjuk a megképzendő

tőkeszükségleteket és százalékos arányukat a kötelezettséghez képest.

Megjegyzendő végül, hogy a szimulált hozamszcenáriók megfelelő kvantiliseinek

vizsgálatával részleges belső modell is késźıthető lenne a vállalat kamatláb-kockázatára,

a VaR kritérium seǵıtségével. Ennek kiszámı́tásával nem foglalkoztam.

6.2.2. Halandósági kockázatok tőkeszükségletei

Ebben a pontban a mortalitás (mortality) és a hosszú élet (longevity) kockázatok

szolvencia számı́tása kerül bemutatásra. Előbbinél 15%-kal növelni, utóbbinál 25%-kal

kell csökkenteni egységesen minden életkorra a halálozási valósźınűséget a modellben.

Itt a hozamoknál végig a kockázatmentes szcenárióval számoltam, és az egyes sokkok-

nak megfelelő mértékben változtattam a halandóság mértékét. A kapcsolódó számı́tás

a 09B SCR Halál VV.xlsm fájlban található, az eredmények pedig a 9. ábrán.

9. táblázat. Tőkeszükséglet a longevity és a mortality almodulokra.

Mivel vegyes biztośıtásról van szó, világos hogy a longevity almodulra nem kell
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tőkeszükségletet képezni, a mortalitásra viszont igen. A 2. ügyfélnél előbbi értéke

majdnem eléri a kötelezettségek értékének 10%-át. Az 1. szerződésnél nincs kockázatunk,

mivel a termék adottságai miatt év végén mindenképp kifizetés történik. Az eredmények

világossá teszik, hogy mennyire fontos a cash flow modellben a halandóság becslése, és

mennyire érzékeny az a választott paraméterekre.

6.2.3. A törlési kockázat tőkeszükséglete

Könnyen számolható a szavatoló tőke igény a törlési kockázatra is. Fölfelé és lefelé

kell sokkolni 50%-kal a törlési százalékokat és a kettő közül nagyobb hatásút figyelembe

venni. A stressz tesztet a 09B SCR Halál VV.xlsm fájlban végeztem, az eredmények

a 10. ábrán láthatók.

10. táblázat. Tőkeszükséglet a törlési kockázat almodulra.

Tőkeszükségletet csak a törlési ráta növekedése esetén kell képeznie a vállalatnak.

Ennek az oka, hogy ha a visszavásárlások száma megnő, akkor kevesebb d́ıj folyik be a

jövőben, ezáltal kevesebb profitja keletkezik a biztośıtónak. A csökkenő nyereség miatt

a kötelezettségek várható értéke növekedni fog. Van ugyan hatása annak is, hogy

a visszavásárlási eredmények növekednek, de ennek mértéke jóval kisebb. Csökkenő

törlési arányok esetén az előbbiekkel ellentétes a tendencia, erre a sokkra nincs szavatoló

tőke igény.
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6.2.4. Az almodulok teljes tőkeszükséglete

Végezetül összegeztem a kamatláb, a mortalitás és a törlési almodulok29 tőkeszükség-

leteit a korrelációs eljárással. A QIS 5 alapján 0 a korrelációs együttható a törlés és a

mortalitás almodulok közt, és 0,25 a piaci és az életbiztośıtási modulok közt. A kapott

eredményeket a 11. ábrán láthatjuk.

11. táblázat. Tőkeszükségletek összegzése a korrelációs eljárással.

Az eredmények b́ıztatóak, a legjobb becslés és a tőkeszükséglet összege csak az 1.

ügyfélnél haladja meg az eszközérték szintjét, ami a hagyományos tartalék és nyereség-

számla értékeként adódott. Figyelembe kell vennünk azonban, hogy az előbbi becslést

megnöveli még a többi almodul és modul szolvencia igénye és a kockázati marzs összege

is.

29A longevity-nek 0 volt a szavatoló tőkéje.
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7. Összefoglalás

A dolgozat során betekintést adtam a piaci és életbiztośıtási kockázatok közül a

kötvény- és részvényhozamok, valamint a halandósági és visszavásárlási kockázatok

modellezési lehetőségei közé.

A dolgozat első harmadában, az elméleti bevezető után, egy valósághű biztośıtási

termék kidolgozásával késźıtettem elő a megfelelő környezetet a későbbi modellezéshez.

Ezután a MOL és az RMAX index havi hozamait elemeztem statisztikai és idősorelem-

zési módszerekkel. A fejezet végén két szimulációs technika seǵıtségével álĺıtottam

elő olyan hozamszcenáriókat, amik megfeleltek a Szolvencia 2 elő́ırásainak, úgy hogy

eközben minél többet megőriztek az eszközök empirikus talajdonságaiból is. Később

az derült ki, hogy csak az 1. hozamsor alkalmas az S2-beli modellezésre.

Az életbiztośıtási kockázatok közül előrejelzést adtam a jövőbeli halandóságra valós

adatokat is felhasználva. A törléseket adatok h́ıján nem vizsgáltam részletesebben.

Az eredményeket először a legjobb becslés elkésźıtéséhez használtam fel. Konkrét

biztośıtási szerződések vizsgálatán keresztül bebizonyosodott, hogy a vállalat befek-

tetési stratégiájával a technikai kamatláb által nyújtott garancia nem jelentős, ezért a

legjobb becsléshez elégséges a kockázatmentes görbét használni (a nem sokkolt eset-

ben). Egyéb aspektusokból is összehasonĺıtottam a legjobb becslésből adódó eredmé-

nyeket a hagyományos tartalékkal.

A dolgozat utolsó részében a standard formula szerinti kalkulációba adtam rövid

bevezetést. A kamatláb, mortality, longevity és törlési almodulok tőkeszükségleteit

számoltam ki, és a korrelációs módszerrel összegeztem is őket. Az derült ki, hogy a

hozamgörbe lefelé történő elmozdulására, a mortalitásra és a növekvő törlési rátára

kell szavatoló tőkét képeznie a biztośıtónak. Láthattuk, hogy több esetben is összetett

hatások érvényesülnek a sokkok hatására.

A dolgozatban számos nyitott kérdés maradt. Ilyen például a hozameloszlások

pénzügyi modellekkel való vizsgálata, a generált szcenáriók statisztikai tulajdonságai-

nak feltérképezése valamint a visszavásárlások modellezése. Az alkalmazások terén a

szavatoló tőke szükséglet további elemei, valamint a kockázati marzs meghatározása

is fontos feladat, akárcsak egy esetleges belső modell felálĺıtása. A kimaradó területek

ellenére átfogó bevezetést láthattunk a Szolvencia 2 piaci és életbiztośıtási kockázatainak

modellezéséről, miközben hasznos, gyakorlatban is felhasználható ismeretekkel gazdagod-

tunk.
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Köszönetnyilváńıtás

Köszönettel tartozom témavezetőmnek, Vékás Péternek a dolgozatom elkésźıtésé-

ben nyújtott hatalmas seǵıtségéért. A készülő munka többszöri figyelmes elolvasásával,

kreat́ıv ötleteivel nagyban hozzájárult a dolgozat végleges formájának kialaḱıtásához.

Köszönettel tartozom továbbá családomnak, barátaimnak, kollegáimnak, akiktől szintén

rengeteg támogatást és seǵıtséget kaptam.
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[2] Banyár József (2003): Életbiztośıtás. Aula kiadó.
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