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1. fejezet

Bevezetés

Jelen szakdolgozat állampapír-piaci zérókupon hozamgörbék vizsgálatával foglalkozik.

A hozamgörbe egy olyan leképezés, amely a különböz® futamidej¶ kötvények évesített

hozamait ábrázolja a lejáratok függvényében. A hozamgörbék tárgyalásánál fontos

tisztázni, hogy a görbe szerkesztéséhez használt értékpapírok milyen homogén kocká-

zati csoportba sorolhatók. Eszerint különböz® hozamgörbékr®l beszélhetünk, például

vállalati kötvények1 vagy állampapírok tekintetében.

A kockázati csoportokon túl, technikailag további hozamgörbékr®l beszélhetünk

aszerint, hogy mit értünk az adott lejárathoz tartozó hozam alatt. Az YTM2-hozam-

görbe a kötvények jegyzett hozamai (lejáratig számított hozamai) alapján szerkeszthe-

t®, melynek tanulmányozása gyakorlati szempontból több buktatót hordoz magában.

Az egyik ilyen tulajdonság a �kupon hatás�, mely szerint az azonos futamidej¶, de ma-

gasabb névleges kamatot �zet® kötvénynek a lejáratig számított hozama is magasabb,

tehát a megfeleltetés nem egyértelm¶. A második probléma az újrabefektetési koc-

kázattal kapcsolatos, a lejáratig számított hozam esetén ugyanis feltételezzük, hogy

a befektet® a tartás alatt realizált kamatokat minden esetben az YTM-mel azonos

kamatszinten tudja újra befektetni.

A zérókupon (elemi) kötvények kamatszelvénye nulla, vagyis használatukkal mind-

két fenti probléma kiküszöbölhet®. Az elemi kötvény hozamokból el®állított görbét

zérókupon (vagy másképpen spot) hozamgörbének nevezzük. A piacon természetesen

nem tudunk minden lejáratra zérókupon kötvényeket meg�gyelni. A rövidebb, egy

éven belül lejáró papírok általában ilyenek, a hosszabb kamatszelvényes kötvények

1A vállalati kötvénypiac sem tekinthet® egységesnek, a hozamgörbék akár egyes kibocsátók sze-
rint is megkonstruálhatók.

2Yield to maturity, azaz lejáratig számított hozam, más megfogalmazásban a kötvény bels®
megtérülési rátája.
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esetén azonban a hozamokat transzformálni kell, melyre az egyik legnépszer¶bb eljárás

az úgynevezett bootstrap módszer. A gyakorlati alkalmazásokban az állampapír-piaci

zérókupon hozamgörbének kitüntetett szerepe van, a különböz® pénzügyi termékek

árazásánál referenciapontként szolgál. Emellett az állampapír-piaci spot hozamgörbe

ismerete kulcsfontosságú a monetáris hatóságok számára, döntéseik támogatásában,

egyúttal a piacvezet® üzleti szerepl®knek, befektetési döntések meghozatalánál.

Látható tehát, hogy a hozamgörbe3 vizsgálatára jelent®s igény mutatkozik, ennek

megfelel®en a problémakör igen kiterjedt szakirodalommal rendelkezik. A modellezés-

nél alapvet®en kétféle szemlélet különböztethet® meg, a statikus és a dinamikus. Az

el®bbinél a feladat egy, a lejárati id® tekintetében folytonos függvény konstruálása, a

likvid piaci termékek árainak felhasználásával. Ez tehát egy keresztmetszeti becslés,

a hozamgörbére egyetlen id®pontban tekintünk. A hozamgörbe illesztési technikák

magukban foglalják a különböz® spline illesztési módszereket, valamint kompakt mo-

delleket. A teljesség igénye nélkül használatosak harmadfokú spline-ok (McCulloch

[23]), B-spline-ok (Steeley [28]), exponenciális spline-ok (Vasicek és Fong [30]), kom-

pakt módszerekre példa, az utóbbi id®kben igen népszer¶ Nelson-Siegel-féle modelle-

zés (Nelson, Siegel [25]).

A dinamikus megközelítés ezzel szemben a hozamgörbe id®beli változását próbál-

ja leírni. A dolgozat további részében a Diebold-Li-modellel (Diebold, Li [8]) fogunk

behatóbban foglalkozni, melyet gyakran neveznek dinamikus Nelson-Siegel-modellnek

is. A módszertan nagy el®nye, hogy csupán néhány paraméter (néhány faktor) haszná-

latával képesek leírni a hozamgörbék egészét, emellett választott függvényformáiknak

köszönhet®en a modell jól tud alkalmazkodni a hozamgörbék tipikus alakjaihoz (emel-

ked®, inverz, �púpos�). A Diebold-Li-modellben szerepl® látens faktorok jól értelmez-

het®ek, illetve interpretálhatóak mint a hozamgörbe szint, meredekség és görbület

faktorai. Emellett az els® két látens faktor szoros kapcsolatot mutat meg�gyelhet®

makrogazdasági mutatókkal (in�ációval és GDP-növekedéssel) Ang és Piazzesi [2],

valamint Diebold, Rudebusch és Aruoba [10] munkái szerint.

A Diebold-Li-modell kiegészítésének mondható Diebold, Li és Yue [9] globális

modellje, mely lehet®séget biztosít több ország szimultán vizsgálatára. A magyar ho-

zamgörbe tekintetében számos tanulmány született a klasszikus egyországos modellek

mentén (Reppa [26], Kopányi [19]), a többországos modellezés azonban eddig kevés

�gyelmet kapott. A dolgozat els®dleges célja így a globális modell felállítása, melyben

a magyar adatok is értelmezhet®ek. Emellett további cél a többországos modell nyúj-

3A dolgozat további részében hozamgörbe alatt automatikusan az állampapír-piaci spot hozam-
görbét értem.
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totta globális faktorok, valamint a globális hatásoktól megtisztított országspeci�kus

(egyedi) faktorok megállapítása és vizsgálata.

A dolgozat a következ®k szerint épül fel. A második fejezet a klasszikus egyor-

szágos környezetbe nyújt betekintést, a kiindulópontnak tekintett Nelson-Siegel, va-

lamint Diebold-Li-modellek bemutatásával. Szintén a második fejezet tárgyalja az

utóbbi modellel gyakran hasonlóságot mutató f®komponens-analízist, melynek gya-

korlati haszna a dolgozat kés®bbi részében kap szerepet. A harmadik fejezet a több-

országos modell mellett az implementációhoz szükséges state-space modellek világát

mutatja be. A dolgozat meghatározó része a negyedik fejezet, melyben empirikus ku-

tatásomról és annak eredményeir®l írok. A globális modell nyújtotta globális és egyedi

faktorok további felhasználásáról az ötödik fejezet tartalmaz egy rövid kitekintést, míg

az utolsó fejezetben egy rövid összefoglalás olvasható.
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2. fejezet

Hozamgörbe modellezése

Milton Friedman Nobel-díjas amerikai közgazdász 1977-ben fejezte ki igényét egy

olyan �gazdaságos� modell megalkotására, melyben a teljes hozamgörbe csupán pár

paraméter felhasználásával leírható4. Friedman kérésére reagálva Nelson és Siegel

(Nelson, Siegel [25]) 1987-ben mutatták be azóta alapk®nek számító modelljüket,

mely ugyancsak gazdaságos abban az értelemben, hogy kevés paramétert használ,

másrészt elég rugalmas ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjon a hozamgörbék változatos

alakjaihoz.

A Nelson-Siegel-modellben a zérókupon hozamgörbe a következ® alakban írható

fel tetsz®leges t id®pontban:

yt(m) = b1,t + b2,t ·
1− e−λtm

λtm
− b3,t · e−λtm, (2.1)

ahol b1,t, b2,t, b3,t és λt (id®függ®) változót jelöl, m pedig lejáratot (maturity). Az

utóbbi évtizedekben a modellnek számos változata született meg, úgy mint a Svens-

son, illetve a Diebold és Li szerz®páros nevéhez köthet® kiegészítések. A módszertan

népszer¶ségét mutatja a Nemzetközi Fizetések Bankjának (BIS) 2005-ös tanulmánya,

melyben a vizsgált 13 ország jegybankjai közül 9 a Nelson-Siegel vagy a Svensson-

modell valamelyikét használja a gyakorlatban (BIS [4]).

A következ® alfejezetben a Diebold-Li-modellel ismerkedünk meg, mely kilép az

eredeti modell statikusságából. Modelljükben a hozamgörbék sorozatát mint egy di-

namikusan változó háromdimenziós paramétert értelmezik.

4�Students of statistical demand functions might �nd it more productive to examine how the

whole term structure of yields can be described more compactly by a few parameters.� (Friedman
[11])
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2.1. Diebold-Li-modell

Diebold és Li 2006-ban megjelent modellje (Diebold, Li [8]) szintén exponenciális

függvényekkel próbálja közelíteni a hozamgörbe egészét, ám átparaméterezésüknek

köszönhet®en a kapott faktorok beszédesebbek és jobban értelmezhet®k, mint az ere-

deti Nelson-Siegel-modellben. A Diebold-Li-modellben a zérókupon hozamgörbe az

alábbi alakban írható fel:

yt(m) = lt + st ·
(

1− e−λtm

λtm

)
+ ct ·

(
1− e−λtm

λtm
− e−λtm

)
+ νt(m), (2.2)

ahol, lt, st, ct paraméterek, λt az exponenciális lecsengés paramétere, νt(m) pedig zaj

folyamatot (hibatagot) jelöl σ(m) szórással.

Az átparaméterezés el®nye, hogy a fenti lt, st, ct paraméterek interpretálható-

ak látens faktorokként, nevezetesen, mint a hozamgörbe szintje (level), meredeksége

(slope) és görbülete (curvature). A faktorok melletti együtthatók a konstans 1, az(
1−e−λtm
λtm

)
és az

(
1−e−λtm
λtm

− e−λtm
)
értelmezhet®k mint súlyok, melyek a lejárat és a

λt függvényében egyszer¶en kiszámolhatók és ábrázolhatók (lásd 2.1. ábra). Az áb-

ráról szintén leolvasható az egyes paraméterek szerepe. A λt paraméter a meredekség

és görbület súlyfüggvényeinek alakját határozza meg. Kicsi λt értékekre az exponen-

0 20 40 60 80 100 120

Lejárat (hónapok)

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

S
úl

y

Szint
Meredekség
Görbület

2.1. ábra. Faktorokhoz kapcsolódó súlyok a Diebold-Li-modellben.

ciális függvények lecsengése lassú, így a görbe jobban illeszthet®vé válik a hosszabb

lejáratokra, míg nagy értékekre gyors lecsengést biztosít és jobb illeszthet®séget a
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hozamgörbe rövid végén. A λt paraméter szintén meghatározza a görbület súlyfügg-

vényének maximumhelyét. Diebold és Li egyszer¶sítése, hogy a λt értékét le�xálták

0,0609-re minden t id®pontra, így pontosan a 30 hónapos lejáratnál maximalizál-

ták a görbület súlyát. Ily módon eljárva a modell nem sokat veszít általánosságából,

azonban a faktorokat becsülhetjük a legkisebb négyzetek módszerével (ordinary least

squares, OLS), mely jelent®s számításbeli könnyítés a nemlineáris változathoz képest.

Az ábráról szintén leolvasható, miként hatnak a szint, meredekség és görbület

faktorok a hozamgörbe egészére. A szint faktorhoz kapcsolódó súly konstans 1, így

ebben a paraméterben történ® változás ugyanazt a hatást fejti ki minden lejáratra.

A meredekség súlyfüggvénye az 1 pontból indul, és exponenciálisan tart a nullához,

ezért ez a faktor els®sorban a hozamgörbe rövid végét határozza meg. A görbület ezzel

analóg módon a hozamgörbe középs® szakaszára van hatással, hiszen súlyfüggvénye

a nagyon rövid és a hosszú lejáratokra is nullához közeli.

2.2. F®komponens-elemzés

A hozamgörbe modellezés kezdeti kulcslépése a dimenziócsökkentés, melyre az el®b-

biekben láttunk egy példát. A többváltozós statisztikában használatos f®komponens-

analízis (principal component analysis, PCA) szintén mutat egy adatredukciós eljá-

rást, melyet említés szintjén mutatnék be.

A f®komponens-elemzést az el®z® század elején alkották meg, melynek célja az

adathalmaz dimenziójának lecsökkentése, az összes információ legnagyobb hányadá-

nak megtartásával. A módszertannak többféle interpretációja létezik, a legegyszer¶bb,

ha az adatok kovariancia mátrixából indulunk ki. Ehhez jelöljük X-szel az adattáb-

lánkat, melynek jellemz®en lényegesen több sora van, mint oszlopa. Az általánosság

megszorítása nélkül feltehet®, hogyX az egyes oszlopok mentén 0 átlaggal rendelkezik

(ellenkez® esetben a feltevés az adatok eltolását jelenti az origóba). Tekintsük az X

kovariancia mátrixának sajátértékeit és sajátvektorait, melyeket a továbbiakban min-

dig normált vektoroknak gondolunk. Mivel az X kovariancia mátrixa szimmetrikus és

pozitív de�nit, a sajátértékek nemnegatívak, a sajátértékekhez tartozó sajátvektorok

ortogonálisak. Ekkor a legnagyobb sajátértékhez tartozó sajátvektort hívjuk az els®

f®komponensnek, a második legnagyobb sajátértékhez tartozó sajátvektort a második

f®komponensnek etc. Belátható, hogy az adatok legnagyobb szóródása (a legnagyobb

variancia) az els® f®komponens mentén �gyelhet® meg, továbbá monoton csökken a

további f®komponensek mentén. A f®komponens-elemzés technikai részleteir®l átfo-
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góbb leírás található [20]-ben.

Amennyiben a sajátértékek szerint rendezett sajátvektorokból (mint oszlopvek-

torokból) összeállítunk egy V mátrixot, az X · V szorzat adja meg az adatok egyes

f®komponenseken felvett értékeit (factor score). A f®komponens-elemzés tehát egy or-

togonális transzformáció, mely során olyan új koordináta-rendszerben jelenítjük meg

az adatokat, ami a legjobban magyarázza az adathalmaz szóródását. Ha a transzfor-

máció során nem használunk fel minden sajátvektort, akkor egy altérre vetítünk, ami

szintén optimális a szóródás szempontjából.

A gyakorlatban jellemz®en kevés, egy-két f®komponens felhasználásával, a lényegi

információ elvesztése nélkül jellemezhet®ek az adatok, és ezáltal dimenziócsökkentés

érhet® el. Mint kés®bb látni fogjuk, a fent megnevezett szint, meredekség és görbü-

let faktorok is bizonyos hasonlóságot mutatnak a f®komponensekkel, azonban fontos

megjegyezni, hogy egyáltalán nem ugyanarról van szó.
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3. fejezet

A globális modell

3.1. Kiterjesztés egy országról több országra

Az eddigiekben egyetlen ország állampapírpiacát vizsgáltuk, ahol a hazai zérókupon

hozamokat hazai látens faktorok alakítják. A szakirodalom nagy része szintén csak

egy-egy ország hozamkörnyezetét vizsgálja elkülönítve, azonban a globális piacok fej-

l®désével természetes igény mutatkozik új modellekre, melyekben már az országok

közötti kapcsolatok is értelmezhet®ek.

A Diebold-Li-modellb®l kiindulva Diebold, Li és Yue (a továbbiakban DLY) ültet-

ték át az alap modellt a többországos környezetbe, illetve vizsgálták az országok közti

közös globális faktor létezését (Diebold et al. [9]). A DLY-modell egy hierarchikus fak-

tormodell, melyben az egyes országok hozamait szintén látens faktorok alakítják, mely

faktorok azonban függhetnek globális és országspeci�kus (idioszinkratikus) faktorok-

tól egyaránt. A (2.2) egyenlet könnyen átírható többországos alakra, egy új paraméter

bevezetésével. A zérókupon hozamgörbe faktorizációja így az i-edik országra a t-edik

id®pillanatban:

yit(m) = lit + sit ·
(

1− e−λitm

λitm

)
+ cit ·

(
1− e−λitm

λitm
− e−λitm

)
+ νit(m) (3.1)

Követve DLY munkáját, az alábbi egyszer¶sítéseket hajtjuk végre. Egyrészt a λit
paramétert �xnek tekintjük, értékét pedig 0,0609-re állítjuk minden i-re és t-re, a 2.1.

alfejezetben említettek miatt. Másrészt, mivel a görbület faktor nem köthet® szorosan

egyetlen makrogazdasági fundamentumhoz sem (Diebold et al. [10]), a modellt csak

szint és meredekség faktorokkal tekintjük. Ezzel a (3.1) egyenlet a következ® alakra
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egyszer¶södik:

yit(m) = lit + sit ·
(

1− e−λm

λm

)
+ νit(m) (3.2)

A többországos modellben kitüntetett szerepet játszanak a globális (elméleti) ho-

zamok, illetve faktorai, melyeket jelöljünk (3.2)-vel összhangban a következ®képp:

Yt(m) = Lt + St ·
(

1− e−λm

λm

)
+ νt(m), (3.3)

ahol, Yt a globális hozam, Lt és St a globális szint és meredekség faktorok. Természe-

tesen sem a globális hozamokról, sem azok faktorairól nincs meg�gyelésünk, azonban

ex ante ismeretükre nincs is szükségünk. A látens globális faktorok DLY feltevése

szerint els®rend¶ autoregressziós folyamatot követnek:(
Lt

St

)
=

(
φ11 φ12

φ21 φ22

)(
Lt−1

St−1

)
+

(
U l
t

U s
t

)
, (3.4)

ahol az U f
t fehér zaj folyamatot jelöl, azaz f = {l, s} jelölések mellett E(U f

t ) = 0,

valamint

E(U f
t U

f ′

t′ ) =

{
(σf )2, ha t = t′ és f = f ′,

0, különben.

Az egyes országok hozamgörbéjét a (3.2) egyenlet határozza meg, azonban a benne

szerepl® szint és meredekség faktorokat a továbbiakban felbontjuk globális és ország-

speci�kus faktorokra.
lit = αli + βli · Lt + εlit

sit = αsi + βsi · St + εsit,
(3.5)

ahol αli, α
s
i konstansok, βli, β

s
i a globális faktorok súlyai, εlit, ε

s
it az országspeci�-

kus (idioszinkratikus) faktorok. Mivel (3.5)-ben megengedünk konstans tagokat is,

feltehet®, hogy az országspeci�kus faktorok átlaga nulla. Emellett, mivel a globális

faktorokat és faktorsúlyokat nem külön-külön de�niáltuk, ezért az általánosság meg-

szorítása nélkül feltehet®, hogy a globális faktorokat ért sokkok egységnyi szórással

rendelkeznek, azaz σf = 1 (f = {l, s}).

Az egyes országokra jellemz® idioszinkratikus faktorok esetén hasonló els®rend¶

autoregressziós dinamikát feltételezünk, mint ahogy a globális faktoroknál is tettük:(
εlit

εsit

)
=

(
ϕi,11 ϕi,12

ϕi,21 ϕi,22

)(
εli,t−1

εsi,t−1

)
+

(
ulit

usit

)
, (3.6)
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ahol az ufit szintén fehér zaj folyamatot jelöl, vagyis az f = {l, s} jelölések mellett

E(ufit) = 0, valamint

E(ufitu
f ′

i′t′) =

{
(σfi )2, ha i = i′, t = t′ és f = f ′,

0, különben.

Emellett feltesszük még, hogy a globális, valamint az országspeci�kus faktorokat ért

sokkok korrelálatlanok: E(U f
t u

f ′

i,t−k) = 0, minden i-re, f -re, f ′-re és k-ra (f = {l, s}).

Ezzel az alapmodellel foglalkozott Diebold, Li és Yue, azonban a modellnek szá-

mos változata elképzelhet®. Például a globális faktoron túl bevezethet®ek további

(regionális) faktorok is, mint ahogy Bae és Kim munkájában (Bae, Kim [3]). Emellett

további hasznos könnyítést jelent a modell becslésénél, ha a (3.4) és (3.6) egyenletek-

ben szerepl® φ, illetve ϕ mátrixokat diagonálisnak feltételezzük, ezáltal a globális és

idioszinkratikus szint�, illetve meredekség faktorokat külön-külön tudjuk megbecsül-

ni.

3.2. State-space modellek

Továbbiakban a DLY-modellt state-space reprezentációban (állapottér egyenletek se-

gítségével) vizsgáljuk. A state-space modelleket leginkább a m¶szaki tudományokban

használják bonyolult dinamikus rendszerek leírására, azonban hasonló ökonometri-

ai modellek is kiválóan jellemezhet®ek segítségükkel. A módszertan igen hatékony

eszköznek bizonyul azon esetekben, amikor a rendszerben lév® nem meg�gyelhet®,

látens változók fejl®dését szeretnénk megismerni. A diszkrét idej¶ reprezentációhoz

mátrixegyenleteket írunk fel, melyek az alábbi alakot öltik:

ξt = A · ξt−1 +B · ηt
γt = C · ξt +D · µt,

(3.7)

ahol

• az ηt és µt korrelálatlan, egységnyi varianciával rendelkez®, vektor érték¶ fehér

zaj folyamatok (m¶szaki tudományokban gyakran bemen®jelként de�niálják),

• ξt a rendszer állapotváltozója, ami szintén vektor érték¶,

• γt a meg�gyeléseink vektora (m¶szaki tudományokban kimen®jel),

13



• A, B, C, D megfelel® méret¶, konstans elem¶ mátrixok, melyek a rendszer

paramétereit tartalmazzák.

(3.7) az egyik legegyszer¶bb esetet jelöli, mely a változókra nézve lineáris, az A, B,

C, D mátrixok konstans mivolta miatt pedig id®invariáns.

Szerencsére a DLY-modellt nem kell átírni state-space alakra, már eleve ebben a

formában van megadva: (3.5) tölti be a meg�gyelésekhez tartozó regressziós egyenle-

tet (measurement equation), míg (3.4) és (3.6) az állapotváltozók átmenetét írja le

(transition equation). Vegyük észre, hogy a globális szint, illetve meredekség fakto-

rok csak a rendszer állapotváltozójában jelennek meg, azaz tényleges meg�gyelésükre

valóban nincs szükség.

3.3. A modell becslése

A state-space modell paramétereinek és magának a látens változó megbecslésének fo-

lyamata még a fentihez hasonló lineáris esetben is igen körülményes és számításigényes

feladat. A szakirodalom alapvet®en kétféle megközelítést különít el, amely mentén el

lehet indulni.

Az egyik út a bayesi szemlélet, melyet maga a szerz®trió is követett 2008-as cikkük-

ben. Ebben a kontextusban a paramétereket megfelel® valószín¶ségi változók realizá-

ciójaként kezelik, meghatározásuk pedig többdimenziós, összetett eloszlások minta-

vételezésén alapul. A szerz®k által alkalmazott Markov-lánc Monte-Carlo-módszerek,

illetve Gibbs-mintavételezés napjainkban igen népszer¶ eljárások, azonban rendkívül

számításigényesek.

A másik lehet®ség a szakirodalomban klasszikusnak nevezett statisztikai megköze-

lítés, mely a fenti modellt maximum likelihood módszerrel, Kálmán-sz¶r® segítségével

becsli. A módszertan 1981-re nyúlik vissza, amikor Harvey ([14]) könyvében bemutat-

ta, miként használható fel a Kálmán-féle sz¶rési technika a state-space rendszerben

lév® állapotváltozó megbecslésére, illetve a likelihood függvény megkonstruálására.

Harvey munkássága miatt lényeges, hogy a DLY-féle modellkörnyezet értelmezhet®

state-space felírásban, így becsülhet® Kálmán-sz¶r® segítségével egy relatíve egysze-

r¶bb úton. A modern matematikai programcsomagok szerencsére széles megoldást

biztosítanak a függvényoptimalizálás terén, illetve a Kálmán-sz¶rés végrehajtásában,

azonban a maximum likelihood becslés különösen nehéz (numerikusan instabil) lehet,

amennyiben sok paramétert kell megbecsülni. Tipikusan ez a helyzet a többországos
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modellnél, így DLY a következ® kétlépéses módszert javasolta a helyzet kiküszöbölé-

sére.

1. lépés: Kiszámoljuk az országonkénti látens faktorokat (szint és meredekség).

Az egyes országok szint és meredekség faktorait a (3.2) egyenlet határozza meg. A

2.1. alfejezet szerint a λ változót le�xálva, az egyes faktorsúlyokban (1 és 1−e−λm
λm

) sem-

milyen véletlen hatást sem feltételezünk, így értékük egyszer¶en számolható minden

lejáratra. Az lit és sit faktorok ezután a legkisebb négyzetek módszerével becsülhet®

minden egyes i országra és t id®pontra.

2. lépés: Az el®zetesen kiszámolt faktorok segítségével becsüljük külön-külön a glo-

bális és országspeci�kus szint és meredekség faktorokat, felhasználva a (3.4),

(3.5), valamint (3.6) egyenleteket.

A globális és országspeci�kus látens faktorok becslése Kálmán-sz¶r®vel történik,

azonban az optimalizáló eljárás különösen érzékeny a megfelel® kezd®értékek meg-

választására. Azért, hogy ezeket az értékeket biztosítani tudjuk, további vizsgálatok

szükségesek.

Magukra a látens globális faktorokra megfelel® kezd®értékeket kaphatunk a 2.2.

részben bemutatott f®komponens-analízis segítségével. Ahogy azt kés®bb tapasztalni

fogjuk, az egyes országok szint, illetve meredekség faktoraiból elkészített els® f®kom-

ponensek nagy hasonlóságot mutatnak a state-space modellel meghatározott globális

faktorokkal. A szint, illetve meredekség faktorokból kiszámolt els® f®komponenseket

jelöljük LPCA
t -val és SPCA

t -val.

A globális faktorok inicializálása mellett szükség van még a hozzátartozó faktor-

súlyok, valamint az országspeci�kus faktorok kezd®értékeinek megállapítására. Sze-

rencsére ezen értékek egyszer¶en meghatározhatóak, felhasználva az eddigi eredmé-

nyeinket. (3.5)-tel összhangban tekintsük a következ® egyenleteket:

lit = ali + bli · LPCA
t + εl,PCAit

sit = asi + bsi · SPCA
t + εs,PCAit

(3.8)

Vegyük észre, hogy az LPCA
t és SPCA

t ismeretében a bli, b
s
i faktorsúlyok, valamint a

hibatagok egyszer¶ regressziószámítással megkaphatóak.

Végül a (3.4)-ben és (3.6)-ban szerepl® autoregressziós együtthatók kezd®értékei-

nek meghatározásához további VAR(1) modelleket írunk fel az el®zetesen kiszámolt
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globális és országspeci�kus faktorok segítségével. Az országspeci�kus faktorok tekin-

tetében minden egyes i országra az alábbi modellt becsüljük meg:(
εl,PCAit

εs,PCAit

)
=

(
ϕPCAi,11 ϕPCAi,12

ϕPCAi,21 ϕPCAi,22

)(
εl,PCAi,t−1

εs,PCAi,t−1

)
+

(
vlit

vsit

)
(3.9)

A globális faktorokra az el®z®vel összhangban:(
LPCA
t

SPCA
t

)
=

(
φPCA11 φPCA12

φPCA21 φPCA22

)(
LPCA
t−1

SPCA
t−1

)
+

(
V l
t

V s
t

)
(3.10)

Mivel nincs bizonyítékunk arra, hogy a szint és meredekség faktorok korreláltak len-

nének, (3.9) és (3.10)-b®l csak a diagonális értékeket tartjuk meg.

Összefoglalva a (3.4), (3.5), (3.6) egyenletek a szintre és meredekségre egy-egy

state-space modellt határoznak meg. A modellek Kálmán-sz¶r® segítségével becsülhe-

t®ek, mely inicializálásában a fentiek nyújtanak segítséget. A leírtakon felül részletes

útmutatás olvasható Kim és Nelson könyvében (Kim, Nelson [18]) a bayesi szemlélet-

módról és a klasszikus megközelítésr®l is.
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4. fejezet

Empirikus vizsgálat

A továbbiakban a 3. fejezetben megismert eljárással kapcsolatos eredményeimet mu-

tatom be. Vizsgálatom célja a többországos modellkörnyezet adaptálása az európai

hozamadatokra. Az adatok bemutatása után rátérek az el®z® pontban részletezett

kétlépéses modellbecslésre, végül pedig a f®bb eredményeket összegzem felhasználha-

tóságukkal együtt.

4.1. Adatok

Az elemzéshez a következ® 8 ország zérókupon hozamait használtam fel: Egyesült Ál-

lamok, Németország, Egyesült Királyság, Ausztria, Olaszország, Lengyelország, Cseh-

ország és Magyarország. Az adatok a Bloomberg terminálon elérhet® FMC (Fair Mar-

ket Curves), valamint az amerikai központi bank által közölt (lásd [12]) zérókupon

hozamokból állnak. A minta a 2000. január � 2019. február id®szakot öleli fel napi

bontásban, mely 4185 munkanapot foglal magában. A lejáratokat tekintve az alábbi

id®sorokat vizsgáltam: 3M, 6M, 1Y, 2Y, 3Y, 4Y, 5Y, 6Y, 7Y, 8Y, 9Y, 10Y, 15Y,

20Y, 30Y. A dolgozatban található valamennyi ábrát, illetve az implementációhoz

szükséges programkódot a Matlab5 nev¶ szoftverrel készítettem el.

Az egyes hozamgörbe sorozatokat a 4.1. ábra mutatja be, az id® és a fenti lejáratok

keresztmetszetében. A gra�konokról világosan leolvashatóak bizonyos közös vonások.

A legszembet¶n®bb a hozamgörbe pontok süllyedése id®r®l id®re, mely szoros kap-

csolatban áll a globális szint faktorral. A globális meredekség faktorra azonban már

nem látható egyértelm¶ irány, így ez a faktor várhatóan sokkal nagyobb ingadozást

5https://www.mathworks.com/products/matlab.html
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fog mutatni, mint a szint. Ezen kívül a 2008�2009-es gazdasági válság id®szaka jelent

egy olyan közös pontot, amely jól detektálható az összes hozamgörbe sorozaton.

A 4.1. táblázat a hozamok leíró statisztikáit tartalmazza. A hozamszint Lengyelor-

szág és Magyarország esetében a legmagasabb, míg Németországban és Ausztriában

a legalacsonyabb. A szórás a hosszabb lejáratok mentén alacsonyabb, vagyis a hozam-

görbék rövid vége magasabb ingadozást mutat. Emellett meg�gyelhet®, hogy a hoza-

mok jelent®sen összefüggnek, az els®rend¶ autokorreláció minden esetben nagyobb,

mint 0,99.
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4.1. ábra. Vizsgált országok zérókupon hozamai az id® és a lejárat függvényében.
(2000. január � 2019. február)
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Lejárat Átlag Szórás Minimum Maximum ρ(1) ρ(250) ρ(500)

Egyesült Államok
3M 1,65 1,86 0,00 6,42 0,999 0,523 0,087
3Y 2,36 1,63 0,30 6,78 0,999 0,628 0,287
10Y 3,67 1,28 1,40 6,87 0,998 0,722 0,535
Németország
3M 1,44 1,81 −1,05 5,07 0,999 0,708 0,420
3Y 1,84 1,86 −0,86 5,35 0,999 0,772 0,557
10Y 2,82 1,70 −0,20 5,75 0,999 0,809 0,636
Egyesült Királyság
3M 2,32 2,19 0,01 6,05 0,999 0,759 0,537
3Y 2,77 2,04 0,08 6,79 0,999 0,798 0,609
10Y 3,52 1,44 0,62 5,87 0,999 0,778 0,611
Ausztria
3M 1,58 1,79 −0,96 5,14 0,999 0,731 0,445
3Y 2,04 1,83 −0,61 5,61 0,999 0,765 0,553
10Y 3,13 1,67 −0,02 6,11 0,999 0,786 0,592
Olaszország
3M 1,78 1,65 −0,65 6,53 0,999 0,608 0,282
3Y 2,72 1,58 −0,04 7,77 0,998 0,610 0,271
10Y 4,06 1,27 1,12 7,35 0,998 0,657 0,268
Lengyelország
3M 5,33 4,68 1,06 20,38 0,999 0,570 0,210
3Y 5,44 3,58 1,57 17,34 0,999 0,567 0,251
10Y 5,54 2,12 1,99 12,26 0,999 0,587 0,313
Csehország
3M 1,73 1,76 −1,43 5,73 0,999 0,684 0,340
3Y 2,46 1,84 −0,78 7,10 0,999 0,716 0,454
10Y 3,63 1,84 0,27 7,83 0,999 0,735 0,490
Magyarország
3M 6,12 3,82 0,01 14,34 0,999 0,686 0,520
3Y 6,25 3,14 0,39 13,96 0,999 0,678 0,513
10Y 6,40 1,94 2,05 11,65 0,998 0,655 0,450

4.1. táblázat. Zérókupon hozamok leíró statisztikái. ρ(τ) a minta autokorreláció-
függvényét jelöli a τ helyen.
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4.2. El®zetes vizsgálatok

A hozamokat magyarázó szint, illetve meredekség faktorok megismerése a 3.3. alfeje-

zetben bemutatott kétlépéses becslés els® részét jelenti. Követve DL munkáját, a λ

paramétert �xnek tekintve, a szóban forgó faktorok legkisebb négyzetek módszerével

számolhatóak, minden egyes országra és id®pontra. Az el®zetesen kiszámolt faktorok

egyrészt szükségesek a globális modell felállításához, másrészt önmagukban is hasznos

információval szolgálhatnak a továbbiakban.

A 4.2. táblázat a becsült faktorok leíró statisztikáit tartalmazza. Az átlagokat te-

kintve meg�gyelhet® itt is, hogy Lengyelország és Magyarország esetében magasabb

értékekr®l beszélhetünk mindkét faktor esetén. Átlagosan a szint faktor Németország-

ban, a meredekség faktor Olaszországban a legalacsonyabb.

Faktor Átlag Szórás Minimum Maximum ρ(1) ρ(250) ρ(500)

Egyesült Államok
szint 3,98 1,22 1,71 6,98 0,998 0,713 0,548
meredekség −2,96 1,83 −5,90 0,77 0,999 0,345 −0,257
Németország
szint 3,11 1,75 −0,06 6,31 0,999 0,807 0,637
meredekség −2,22 1,13 −4,91 0,01 0,998 0,310 −0,269
Egyesült Királyság
szint 3,70 1,32 0,79 5,65 0,999 0,764 0,570
meredekség −1,75 1,95 −5,70 2,02 0,999 0,611 0,231
Ausztria
szint 3,40 1,69 0,16 6,58 0,999 0,784 0,600
meredekség −2,42 1,14 −4,99 0,07 0,998 0,363 −0,136
Olaszország
szint 4,49 1,31 1,40 7,85 0,998 0,651 0,258
meredekség −3,40 1,52 −6,50 −0,24 0,998 0,479 0,049
Lengyelország
szint 5,67 2,01 2,03 12,42 0,999 0,563 0,312
meredekség −0,46 3,52 −3,79 11,98 0,998 0,491 0,155
Csehország
szint 3,92 1,79 0,54 8,14 0,999 0,709 0,472
meredekség −2,79 1,12 −5,62 −0,53 0,998 0,314 −0,085
Magyarország
szint 6,43 1,77 2,51 11,86 0,998 0,629 0,425
meredekség −0,40 3,21 −5,71 8,08 0,999 0,683 0,545

4.2. táblázat. Becsült szint és meredekség faktorok leíró statisztikái. ρ(τ) a minta
autokorreláció-függvényét jelöli a τ helyen.
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Az autokorreláció tekintetében hasonló mintázat �gyelhet® meg a vizsgált orszá-

gok között. Emellett azonban a meredekség faktor nem mutat olyan szoros id®beli

kapcsolatot, mint a szint, illetve szórása is magasabb.

A globális modell létjogosultsága a fenti faktorok hasonló tulajdonságain alapul.

Az országok közötti közös vonásokról a 4.2., valamint 4.3. ábrák szolgáltatnak továb-

bi vizuális bizonyítékot. Az ábrákon egyértelm¶en látható a szint és a meredekség

faktorok együttmozgása. A hasonló dinamikák mellett két további érdekesség is meg-

�gyelhet®. Az egyik észrevétel, hogy a feltörekv® országok (els®sorban Lengyelország

és Magyarország) magasabb ingadozást mutathatnak mindkét faktor tekintetében.

A másik meg�gyelés az elmúlt évek mozgásaira vonatkozik: a szint és meredekség

faktorok egy-egy sávba konvergáltak. A szint faktorok ábráján jól kivehet® a lefelé

haladó mozgás, majd stagnálás. A meredekség esetén szintén oldalazás �gyelhet® meg

a válság utáni id®szakban. Amennyiben a szint és meredekség faktorra mint in�áció,

illetve GDP-növekedés tekintünk (Diebold et al. [10]), az el®z® megállapítás egyfajta

gazdasági stabilizálódást jelent.

A gra�konok mellett az együttmozgások további jellemzésére tökéletes eszköz a

2.2. alfejezetben bemutatott f®komponens-elemzés. A szint és meredekség faktorokra

elvégzett f®komponens-analízis eredményeit a 4.3. és 4.4. táblázatok foglalják össze.

A szint faktor esetében az els® f®komponens a teljes variancia közel 85%-át magya-

rázza, míg a meredekség faktornál körülbelül 62%-ot. Ezen eredmények alapján tehát

nem megalapozatlan a feltételezésünk egy globális szint faktor létezésér®l, illetve egy

lényeges (ha nem is teljesen meghatározó) globális meredekség faktor létezésér®l.

FK1 FK2 FK3 FK4 FK5 FK6 FK7 FK8

Sajátérték 17,97 1,83 0,93 0,32 0,12 0,07 0,05 0,01

Magyarázott variancia (%) 84,38 8,60 4,39 1,49 0,57 0,31 0,24 0,03

Kumulált variancia (%) 84,38 92,98 97,37 98,85 99,42 99,73 99,97 100

4.3. táblázat. F®komponens-elemzés a becsült szint faktorokra.

FK1 FK2 FK3 FK4 FK5 FK6 FK7 FK8

Sajátérték 22,27 7,79 3,88 1,19 0,40 0,29 0,16 0,04

Magyarázott variancia (%) 61,84 21,63 10,77 3,30 1,12 0,80 0,44 0,10

Kumulált variancia (%) 61,84 83,47 94,24 97,54 98,66 99,46 99,90 100

4.4. táblázat. F®komponens-elemzés a becsült meredekség faktorokra.
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4.3. ábra. Legkisebb négyzetek módszerével számított meredekség faktorok. (λ =
0,0609 �x, 2000. január � 2019. február közti id®szak)
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4.3. Eredmények

A következ®kben a globális state-space modell paramétereivel, illetve a látens fakto-

rok becslésével kapcsolatos eredményeimet mutatom be. Az el®zetes vizsgálatok során

láttuk, hogy a f®komponens-elemzés alkalmas látens faktorok el®állítására, így akár

ennél a pontnál meg is állhatnánk. Két dolog miatt azonban mégsem teszünk ek-

képp. Egyrészt a f®komponens-elemzés nem dinamikus szemlélet¶ eljárás, valamint

az eredmény jelent®sen függ az adatok skálázásától. Másrészt a Kálmán-sz¶r® egy

optimálisan6 sz¶rt becslést ad, amennyiben a state-space rendszert ér® innovációkra

(ηt, illetve µt) normális eloszlást feltételezünk. Ez utóbbi tulajdonság miatt a látens

faktorok el®állításánál mindenféleképpen a Kálmán-sz¶r® és a state-space modellezés

a preferált eljárás.

A 4.5. táblázat a megbecsült globális state-space modellek f®bb eredményeit fog-

lalja össze. Ahogy azt a korábbiakban megjegyeztük, a state-space modellek megbecs-

lése numerikusan igen problémás feladat, köszönhet®en a magas paraméterszámnak.

A vizsgálat eszerint hozott biztató és kevésbé biztató eredményeket, mindenesetre sok

tanulságot. A táblázat alapján megnyugtató eredmény, hogy a legtöbb ország faktora

(szint vagy meredekség) pozitívan súlyozódik a globális faktorokon. DLY munkájuk-

ban7 szintén hasonló eredményre jutottak, azonban az egyes faktorsúlyok itt nem

olyan beszédesek, mint az eredeti kutatásban. Meg�gyelhet®, hogy szint faktorok ese-

tén Lengyelország rendelkezik a legmagasabb globális faktorsúllyal (0,57), míg a me-

redekség faktorokat tekintve, a többi országhoz képest, a lengyel és magyar értékek

emelkednek ki leginkább (0,76 és 0,47). Természetesen a valóságban szó sincs arról,

hogy Lengyelország vagy Magyarország bármennyivel is szorosabban integrálódna a

globális dinamikákba, mint az Egyesült Államok vagy Németország. Ellenkez®leg,

pont arra számítunk, hogy Lengyelország és Magyarország esetén a többi országhoz

képest relatíve kisebb lesz a globális faktorok hatása, és ezzel párhuzamosan maga-

sabbak az egyedi hatások.

Az anomália feltehet®leg az adatok természetéb®l adódik. Éppúgy, mint a f®kom-

ponens-analízisnél, a globális modellnél is függ az eredmény a felhasznált adatoktól

és azok min®ségét®l. A f®komponens-elemzésnél ismeretes, hogy a nagyobb szórású

változók dominálják a f®komponenseket, hiszen ezen síkok mentén �gyelhet® meg a

legnagyobb variancia. Valami hasonlóról van szó itt is. A 4.2. táblázatban is felt¶nik,

6Legkisebb négyzetes értelemben vett becslés. B®vebben lásd Harvey [14], Kim, Nelson [18]-ben.
7DLY az alábbi négy országot vizsgálta: Egyesült Államok, Németország, Japán, Egyesült Ki-

rályság. Munkájuk az 1985. szeptember � 2005. augusztus id®szakot ölelte fel havi bontásban.
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Szint faktor Meredekség faktor

lUS,t = 0,22Lt + εlUS,t + 0,03µl1,t sUS,t = 0,11St + εsUS,t + 0,02µs1,t
lDE,t = 0,33Lt + εlDE,t + 5,72 · 10−3µl2,t sDE,t = −0,04St + εsDE,t + 5,22 · 10−3µs2,t
lUK,t = 0,23Lt + εlUK,t − 6,05 · 10−3µl3,t sUK,t = 0,24St + εsUK,t − 6,00 · 10−3µs3,t
lAT,t = 0,38Lt + εlAT,t − 6,83 · 10−6µl4,t sAT,t = 0,11St + εsAT,t − 1,64 · 10−4µs4,t
lIT,t = 0,22Lt + εlIT,t + 5,02 · 10−4µl5,t sIT,t = 0,13St + εsIT,t + 4,59 · 10−4µs5,t
lPL,t = 0,57Lt + εlPL,t + 3,69 · 10−4µl6,t sPL,t = 0,76St + εsPL,t − 4,60 · 10−4µs6,t
lCZ,t = 0,41Lt + εlCZ,t + 6,70 · 10−4µl7,t sCZ,t = 0,09St + εsCZ,t + 3,10 · 10−4µs7,t
lHU,t = 0,27Lt + εlHU,t + 3,83 · 10−5µl8,t sHU,t = 0,47St + εsHU,t + 4,33 · 10−5µs8,t

4.5. táblázat. Becsült state-space modellek meg�gyelési egyenletei.

hogy a lengyel és magyar faktorok arányaiban magasabb szórással rendelkeznek. Így

az ellentmondás a gyakorlatban annyit tesz, hogy a lengyel és magyar hozamgörbe

dinamikák nem illenek bele a többi ország környezetébe. Mivel a kiinduló adataink

nem tekinthet®ek teljesen homogénnek, ezért a faktorsúlyokat is nehéz értelmezni.

Az állapotátmenet egyenletek tekintetében elmondható, hogy valamennyi állapot

(a globális és idioszinkratikus változók) id®sora er®sen korrelált. A szint faktorok ese-

tében az els®rend¶ autokorrelációs együtthatók 0,89�0,99 körüliek, míg a meredekség

faktorokra egy kicsit gyengébbek a kapcsolatok, 0,82�0,99 közöttiek. Ez az állítás

szintén egyezik DLY eredményeivel.

A 4.4. és 4.5. ábrákon a becsült globális faktorok, valamint a megel®z® vizsgála-

tok során kiszámolt els® f®komponensek mozgása látható. Újabb pozitív eredmény,

hogy a 4.4. ábrán azt kaptuk, amit el®zetesen is elvártunk. A state-space modell-

b®l kapott látens változó és az els® f®komponens igen hasonló mintázatot mutat. A

Kálmán-sz¶r® �simító� hatása miatt a state-space változó amplitúdói kisebbek, mint

a f®komponensnél, az irányok azonban megegyeznek. A két változó közti korreláció

0,96 körüli, mely igencsak er®s kapcsolatot mutat.

A 4.5. ábra kevésbé ilyen szép viselkedést mutat a globális meredekség faktor te-

kintetében. Bár a Kálmán-sz¶r® segítségével meghatározott változó kell®képp sima,

a f®komponenssel vett korreláció mindösszesen 0,65, tehát a kapcsolat leginkább csak

közepesnek nevezhet®. Ha a fentiekhez hasonló összefüggéseket akarnánk levonni, az

legfeljebb csak az id®sor második felére lenne igaz, ahol szemmel láthatóan m¶ködnek

az eddig leírtak. A módszer buktatója megint csak abban rejlik, amit már tárgyaltunk.

A becslés els® lépéseként meghatározott meredekség faktoroknál a Lengyelországra és

Magyarországra kiszámolt értékek túl magas szórást mutatnak, és ennek köszönhet®-
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4.4. ábra. State-space modellel, Kálmán-sz¶r® segítségével becsült globális szint faktor
és az inicializálásához használt els® f®komponens. (2000. január � 2019. február)
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4.5. ábra. State-space modellel, Kálmán-sz¶r® segítségével becsült globális meredekség
faktor és az inicializálásához használt els® f®komponens. (2000. január � 2019. február)
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4.6. ábra. State-space modellel, Kálmán-sz¶r® segítségével becsült globális meredek-
ség faktor és az alábbi hat ország meredekség faktoraiból el®állított els® f®komponens:
Egyesült Államok, Németország, Egyesült Királyság, Ausztria, Olaszország, Csehor-
szág. (2000. január � 2019. február)

en dominálják az els® f®komponenst. A statisztika világában gyakran számszer¶sítik

a relatív szórás mutatót, mely a szórás és az átlag hányadosa, és kiválóan alkalmas az

imént említett túl magas szórás detektálására. Az alábbi hüvelykujj szabály szerint,

amennyiben a mutató abszolútértékben kett® feletti értéket vesz fel, a szórás magas-

nak mondható a vizsgált változó mentén. A gyakorlatban ez tipikusan azt jelenti, hogy

az adataink különböz® almintákat tartalmazhatnak, más megfogalmazásban az ada-

tok nem tekinthet®k homogénnek. Statisztikai alkalmazásokban ekkor az adattábla

sztenderdizálása ajánlott, extrém esetekben a szóban forgó változók kihagyása.

A 4.2. táblázat alapján a meredekség faktorok mentén számszer¶síthet® a relatív

szórás mutató, mely Lengyelország esetén 7,71, Magyarország esetén 8,05, az összes

többi ország esetén kett® alatti. Ebb®l kiindulva utólagosan elkészítettem egy másik

els® f®komponenst, melyet a két ország kihagyásával, a maradék hat ország (Egye-

sült Államok, Németország, Egyesült Királyság, Ausztria, Olaszország, Csehország)

meredekség faktorainak felhasználásával kaptam. A 4.6. ábrán ez a f®komponens lát-

ható, összevetve az iménti state-space modellb®l kapott globális faktorral. A fenti
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gra�konról már a teljes id®tartamra elmondható az összes pozitív tulajdonság, amit

a globális szint ábrájánál megjegyeztünk. Az els® f®komponens és a globális változó

közötti kapcsolat igen szoros, a kett® közti korreláció ezúttal közel 0,97.

Ami érdekes az el®z® eredményben, hogy a state-space modellt a 4.5. ábrán látható

f®komponenssel inicializáltam, követve a kétlépéses becslésnél található útmutatást,

az eredmény azonban a 4.6. ábrán lév® módosított f®komponenssel mutat hasonlósá-

got. Az utóbbi f®komponens a magyar és a lengyel dinamikák kizárásával készült, azaz

mondhatni, a state-space modell felismerte, hogy a globális meredekség dinamikáját

els®sorban nem a magyar és lengyel hatások alakítják. Mindent összevetve, az el®bbi

kiegészítéssel együtt a globális meredekség faktor becslése is sikeresnek tekinthet®.

Bár a globális változókat sikerült meghatározni, az eredmények akkor lesznek iga-

zán beszédesek, ha összekötjük ®ket a megfelel® makrogazdasági mutatókkal, azaz a

szint faktorra mint in�ációra, a meredekség faktorra mint GDP-növekedésre gondo-

lunk. Ha a 4.4. ábrára tekintünk, egy szisztematikusan lefelé irányuló trendet látha-

tunk, mely úgy t¶nik, az utóbbi id®kben valamelyest konszolidálódott. Figyelembe

véve az eddigi információkat, illetve a mintázatot, az els® dolog ami eszünkbe juthat,

az az in�ációs célkövetési rendszer. Ezalatt azt a monetáris politikai stratégiát értem,

amely során a monetáris hatóság, legyen szó jegybankról vagy más központi bankról,

eszközeivel élve, az el®re meghatározott in�ációs cél elérésére törekszik. A vizsgált

id®szak elején, az ezredforduló környékén, az euró bevezetésével együtt az Európai

Központi Bank egyik els®dleges célja az eurózónán belüli árstabilitás megteremtése

lett. Ennek biztosítására el®ször 1998 októberében 2%-os in�ációs célt fogalmaztak

meg, majd 2003 májusában meger®sítették, illetve pontosították8. Azóta sztenderd-

nek tekinthet® a legtöbb fejlett nyugati gazdaságban. Az in�ációs célkövetési rendszer

az Egyesült Államokban 2012 januárjában, míg hazánkban9 2001 júniusában kezdte

meg m¶ködését.

A fentiekkel összhangban a globális meredekség faktor is értelmezhet® úgy, mint

egy univerzális GDP-növekedési mutató. Ahogy a 4.6. ábrán is látszik, ez a változó

er®sen �uktuáló, így leginkább egy általános világpiaci hangulatként fogható fel. Annyi

azért megjegyezhet®, hogy a 2008�2009-es gazdasági válság id®szakában a változó

volatilitása megn®tt, és egy er®sen lefelé irányuló mozgást mutatott. Az ezt követ®

konjunktúra id®szakában a faktor is növekedésnek indult. Napjainkban továbbra is

tart az emelkedés, azonban egyre lassuló ütemben. A két globális faktor tekintetében

tehát a számok mögé tudunk látni, amely egyrészt megnyugtató, másrészt a modell

8B®vebben Scheller [27], online: ecb.europa.eu.
9Hazánkban az in�ációs célkit¶zés jelenleg éves 3%± 1 százalékpont.
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létjogosultságát támogatja.

Az egyedi szint, illetve meredekség faktorok tekintetében a 4.7. és 4.8. ábrák vizu-

alizálják a kapott eredményeket. A state-space változók mellett feltüntettem az inici-

alizáláshoz használt maradéktagokat is, melyeket az el®zetesen meghatározott f®kom-

ponensek segítségével a (3.8) egyenletb®l származtattunk. Itt megint csak szembet¶n®

a hasonlóság, egyes esetekben a kilengések irányán túl a volumenek is megegyeznek. A

kvantitatív eredmények mellett a kvalitatív eredmények levonása az alábbi gra�konok

többségénél azonban nem magától értet®d®ek. A miértek megválaszolásához az egyes

országok monetáris és �skális politikájának mélyebb ismerete szükséges. A magyar

mintázatot tekintve a 4.7. ábrán például könnyedén detektálható két kitörés is a 2008

� 2013 közötti id®szakban. Az els® kiemelkedés egyértelm¶en a gazdasági világválság

elejére tehet®, magyarázata pedig feltehet®leg a Magyar Nemzeti Bank 2008 októ-

berében végrehajtott, extrémnek és váratlannak számító 300 bázispontos alapkamat

emelése. A második csúcs szintén egy kamatdöntéshez köthet®, ekkor 2011. év végén

két lépésben, összesen 100 bázisponttal 7%-ra n®tt a jegybanki alapkamat.

Mindent összefoglalva úgy t¶nik, a state-space modellek által meghatározott glo-

bális és egyedi faktorok képesek visszaadni a való életben tapasztalható jelenségeket.

Ezen tulajdonságukat kihasználva potenciális magyarázó er®vel bírhatnak számos köz-

gazdasági alkalmazásban. Segítségükkel akár komplex problémákat is jobban megért-

hetünk. A dolgozat további részében az eredmények felhasználására, alkalmazására

térek ki.
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(f) Lengyelország
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(h) Magyarország

4.7. ábra. Országspeci�kus (idioszinkratikus) szint faktorok és az inicializálásukhoz
felhasznált regressziós hibatagok. (2000. január � 2019. február)
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(c) Egyesült Királyság
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(f) Lengyelország
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(g) Csehország
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(h) Magyarország

4.8. ábra. Országspeci�kus (idioszinkratikus) meredekség faktorok és az inicializálá-
sukhoz felhasznált regressziós hibatagok. (2000. január � 2019. február)
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5. fejezet

A faktorok felhasználása

5.1. Variancia felbontás

Az el®z® fejezetben sikerült meghatároznunk a hozamgörbe dinamikákat alakító glo-

bális és egyedi faktorokat. A továbbiakban ezt a kapcsolatot akarjuk tovább vizsgálni

és kideríteni, hogy az egyes hozamgörbékben bekövetkez® változások milyen részben

tudhatóak be globális, illetve egyedi hatásoknak. A vizsgálat végeztével egy tisztább

összképet kapunk, és megtudhatjuk, hogy az egyes országok mekkora részben vannak

beintegrálódva a globális dinamikákba.

Az analízis során az egyes országok hozamgörbéit meghatározó faktorok varianci-

áit szeretnénk felbontani két különálló részre. A szint és meredekség faktorok összeté-

telét továbbra is a (3.5) egyenlet határozza meg. Amennyiben a két oldal varianciáját

vesszük, a következ®ket kapjuk:

var(lit) = βli
2
var(Lt) + var(εlit) + 2βlicov(Lt, ε

l
it)

var(sit) = βsi
2var(St) + var(εsit) + 2βsi cov(St, ε

s
it)

(5.1)

A fenti egyenletben az utolsó tagokkal nem kell tör®dnünk, amennyiben a két vál-

tozó egymásra ortogonális, vagy legalább korrelálatlan. Sajnos a f®komponens elem-

zéssel szemben a Kálmán-sz¶r® nem határoz meg teljesen ortogonális változókat, így

ismét a lineáris regresszióra kell támaszkodnunk mint potenciálisan szóba kerül® orto-

gonalizációs eljárásra. A globális faktorokat felhasználva mint magyarázó változó, az

alábbi regressziószámítást végezzük el az egyes szint, illetve meredekség faktorokra:

lit = γli + δli · Lt + εlit

sit = γsi + δsi · St + εsit,
(5.2)
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Szint faktor Meredekség faktor

Globális rész Egyedi rész Globális rész Egyedi rész

Egyesült államok 90,24% 9,76% 99,80% 0,20%

Németország 97,12% 2,88% 99,90% 0,10%

Egyesült Királyság 95,76% 4,24% 99,08% 0,92%

Ausztria 97,97% 2,03% 98,71% 1,29%

Olaszország 91,27% 8,73% 99,13% 0,87%

Lengyelország 74,64% 25,36% 87,03% 12,97%

Csehország 95,90% 4,10% 98,78% 1,22%

Magyarország 93,91% 6,09% 94,05% 5,95%

5.1. táblázat. Szint és meredekség faktorok variancia felbontása.

A (5.2) egyenletnél már a következ®k igazak a varianciákra:

var(lit) = δli
2
var(Lt) + var(εlit)

var(sit) = δsi
2var(St)︸ ︷︷ ︸

Globális rész

+ var(εsit)︸ ︷︷ ︸
Egyedi rész

(5.3)

Az (5.3) egyenlet azt jelenti, hogy sikerült a teljes varianciát két diszjunkt részre

választanunk. A variancia felbontás eredménye az el®zetes várakozásainknak megfe-

lel®en alakult, melyet a 5.1. táblázatban tekinthet meg az Olvasó. Látható, hogy a

globális rész dönt® szerepet játszik valamennyi ország szint, illetve meredekség fak-

toraiban, magyarázó ereje a legtöbb esetben 90% feletti. Emellett a közép-európai

régió, els®sorban Lengyelország és Magyarország sajátságos szerepét jelzi a magasabb

idioszinkratikus variancia. A modell alapján a szint faktorokat nézve az USA, Olasz-

ország, Lengyelország és Magyarország rendelkezik 5% feletti egyedi varianciával, míg

a meredekség faktornál csak Lengyelország és Magyarország.

5.2. Devizaárfolyamok el®rejelzése

A továbbiakban a kamatlábak világából a nemzetközi devizapiac felé tekintünk ki.

Ezen belül az árfolyamok el®rejelzése, illetve a mozgásukat befolyásoló tényez®k fel-

térképezése egy olyan régóta fennálló probléma, mely jelent®s szerepet játszik a min-

dennapi gazdasági folyamatokban.

Ami a kamatlábak és az árfolyamok közötti kapcsolatot illeti, a szakirodalom je-

lent®s része a rövidkamatlábak különbözetét (spread), azaz két azonos (rövid) lejáratú
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kamatláb különbségét tekinti közös kockázati forrásnak. Ez utóbbi jelenségre gyak-

ran hivatkoznak �carry� faktorként, a kereskedési stratégiák körében pedig �carry�

stratégiaként. Hagyományosan ezek a stratégiák magas kamatozású deviza pozíciókat

vállalnak fel, melyeket alacsony kamatozású devizák eladásával �nanszíroznak. Ismert

közgazdasági tény, hogy egy kockázatsemleges, racionális világban a fenti m¶velet

kockázati prémiuma (kamatprémiuma) várható értékben nulla. Gyakorlati megfogal-

mazásban ez azt jelenti, hogy a befektet®nek nem érdemes a magasabb kamatozású

devizákba fektetni, mert amit megnyer a kamatkülönbözeteken, azt éppen elveszíti az

árfolyamváltozások miatt (fedezetlen kamatparitás elve).

Maga a carry stratégiák létezése, illetve számos empirikus kutatás rácáfol a fen-

ti elméletre (Burnside, Eichenbaum, Kleshchelski, Rebelo [5], Lustig, Roussanov,

Verdelhan [21]). A fedezetlen kamatparitás elmélete a gyakorlatban egy megoldatlan

�puzzle�, az utóbbi évek empirikus kutatásai a carry faktoron túl további változók-

kal próbálják magyarázni a jelenlév® kockázati kamatprémiumokat, illetve magát a

devizaárfolyamok mozgását (a teljesség igénye nélkül hosszúkamat különbözetekkel,

hozamgörbe szintekkel, rövidkamat volatilitással Ang és Chen [1], PCA faktorokkal

Wellmann és Trück [33], CDS különbözetekkel Della Corte, Sarno, Schmeling és Wag-

ner [7]). A devizaárfolyamok, illetve kamatprémiumok magyarázatánál potenciálisan

bármely faktor szóba jöhet, amely magyarázza a hozamgörbét is.

Az el®z® részekben láthattuk, hogy a hozamgörbék globális és országspeci�kus

faktorai az empirikus várakozásainknak megfelel® képet mutattak. Kiindulva az eddigi

eredményeinkb®l, a továbbiakban azt szeretnénk vizsgálni, hogy a globális hatásoktól

megtisztított egyedi faktorok (els®sorban a szint faktorok) képesek-e magyarázni a

megfelel® devizaárfolyamok változását is. Az iparági sztenderdnek a carry faktort

tekintjük, így a kérdés valójában az, hogy a szóban forgó faktorok tartalmaznak-e a

carry faktoron túlmutató információt is, a devizaárfolyamokra nézve.

Rövid vizsgálatunk alatt egy USA-beli befektet® szerepét töltjük be. A vizsgált

árfolyamoknál az USA dollárt (USD) tekintjük hazai devizának, az összes többit kül-

földi devizának. Az árfolyamok így az egységnyi külföldi deviza USD árát mutatják,

az átváltási arány emelkedése a hazai deviza gyengülését, míg csökkenése a hazai de-

viza er®södését jelenti. A hozamgörbe modellnek megfelel®en a vizsgált árfolyamok a

következ®ek: EUR/USD, GBP/USD, PLN/USD, CZK/USD, HUF/USD. Az adato-

kat a Bloomberg rendszerb®l szereztem be a 2000. január � 2019. február id®szakra

napi bontásban, majd a hozamadatoknak megfelel®en szelektáltam.

Az árfolyam el®rejelzés tesztelése a szakirodalomnak megfelel®en lineáris regresszi-

óval m¶ködik, melyet a devizaárfolyam évesített megváltozására írunk fel. Ehhez je-
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lölje Sit az i-edik keresztárfolyamot a t-edik id®pillanatban, sit pedig a S
i
t logaritmusát,

sit = ln(Sit). A h id®horizonton vett árfolyam megváltozás felírható, mint:

∆sit+h = sit+h − sit.

A vizsgálat alatt minden magyarázó változót az USA-hoz mérten kívánunk értel-

mezni, vagyis mindig különbözeteket képzünk. A magyarázó változóink így yt,h− y∗t,h,
valamint εlt − ε

l,∗
t , ahol yt,h a h lejárathoz tartozó amerikai zérókupon hozamot jelöli

a t pillanatban, εlt a globális hatásoktól megtisztított amerikai szint faktor a t pilla-

natban, illetve a csillaggal jelölt változók az el®bbiek külföldi változata. Az évesített

devizaárfolyam változásokat függ® változónak véve az alábbi regressziós egyenleteket

becsüljük meg mind az öt devizapárra:

∆st+h = αh + βh,1 ·∆(yt+h,h − y∗t+h,h) + βh,2 ·∆(εlt+h − ε
l,∗
t+h) + εt+h. (5.4)

A minta egészére nézve a faktorok magyarázó ereje értékelhet® a βh,1, βh,2 megbecslé-

sével. Amennyiben a faktorok releváns információkkal szolgálnak az árfolyamváltozá-

sokra nézve, úgy a megfelel® bétáknak is szigni�kánsan különbözniük kell a nullától.

A vizsgált h id®horizontot 3 hónapnak választjuk, a legrövidebb zérókupon hoza-

munknak megfelel®en. Az olyan regresszióknál, melyeknél az id®horizont magasabb,

mint a meg�gyelt adatok gyakorisága, az egymást átfed® meg�gyelések miatt a becsült

hibatagban torzítás mutatkozik (Harri, Brorsen [13]). Kiküszöbölve ezt a jelenséget,

az adatokat megfelel®en ritkítottam az átfedések mentén.

A becsült regressziók eredményeit a 5.2. táblázat tartalmazza, a konstans tagok

becsléseit nem tüntettem fel, mivel nem különböznek szigni�kánsan a nullától. Az

EUR/USD árfolyam tekintetében a német adatokból indultam ki. Jól látható, hogy a

lengyel és a magyar �zet®eszközöknél szigni�káns együtthatókat kaptunk. Ez az ered-

mény nem olyan meglep®, hiszen ezen országok mentén tapasztaltuk a legmagasabb

egyedi hatásokat. A táblázat alapján az országspeci�kus faktorokból összeállított ma-

gyarázó változó potenciális információval szolgál a zloty, a forint, valamint az euró

tekintetében.

Eredményünk meger®sítésére likelihood arány tesztet végeztem, melyet gyakran

használnak egymásba ágyazott modellek közötti szelekcióra. Ehhez az eredeti (5.4)

modellb®l kiindulva, tekintsük a βh,2 nullára állításával kapott úgynevezett korlátozott

modellt. Ez utóbbi modell tehát csak a klasszikus carry különbözet veszi magyará-

zó változónak. A likelihood arány teszt a két modell likelihood függvényét hasonlítja
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EUR/USD GBP/USD PLN/USD CZK/USD HUF/USD

ˆβh,1
−5,88 −14,74** −7,46+ −6,52 −5,28*

(5,01) (4,89) (3,97) (4,50) (2,58)

ˆβh,2
−25,39* −5,75 11,92** 10,47 17,69**

(9,96) (9,11) (3,98) (5,91) (3,28)

Megf. száma 66 66 66 66 66

Korr. R2 0,09 0,10 0,11 0,04 0,30

5.2. táblázat. A három havi devizaárfolyam változásokra felírt lineáris regressziós
modellek eredményei. +/ */ ** az együtthatók szigni�kanciáját jelzi a 10%/ 5%/
1%-os szinteken. A vizsgált id®tartam 2000. január � 2019. február.

össze, �gyelembe véve a bonyolultabb (korlátozatlan) modell miatti szabadságfok-

vesztést. Amennyiben a likelihood függvények között nagy az eltérés, a korlátozás

elvethet® és a tágabb modellt fogadjuk el, ellenkez® esetben a korlátozott modell

használható. Formálisan legyen Lált és Lkorl az általános, illetve a korlátozott modell

maximum likelihood becslése. Ekkor a likelihood arány tesztstatisztika a következ®-

képp írható fel:

LR = −2 ln

(
Lkorl

Lált

)
,

mely aszimptotikusan khí-négyzet eloszlást követ, a megfelel® szabadsági fok a két

modell közötti paraméterszám különbsége.

A likelihood arány teszthez kapcsolódó eredményeket a 5.3. táblázat foglalja össze.

A táblázat alapján, a szokásos 5%-os szigni�kanciaszint mellett, az általános modell

szigni�kánsan jobban illeszkedik az adatokra, mint a korlátozott modell az alábbi ke-

resztárfolyamoknál: EUR/USD, PLN/USD, HUF/USD. Ez azt jelenti, hogy az alábbi

devizapároknál az egyedi faktorokból összeállított változónak a carry faktoron túlmu-

tató magyarázó ereje van, így potenciálisan felhasználható az árfolyamok el®rejelzé-

séhez.

EUR/USD GBP/USD PLN/USD CZK/USD HUF/USD

LR 6,48 0,42 8,76 3,21 25,05

p-érték 0,011 0,519 0,003 0,073 < 0,001

5.3. táblázat. Likelihood arány teszt eredménye a vizsgált devizapárokra.
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6. fejezet

Konklúzió

Dolgozatomban a Diebold, Li és Yue által bemutatott globális hozamgörbe modell

adaptálását t¶ztem ki célul a magyar, illetve tágabb értelemben az európai hozam-

adatokra. A sz¶kösen hozzáférhet® mintaadatok miatt az Egyesült Államok mellett

csak Németország, az Egyesült Királyság, Ausztria, Olaszország, Lengyelország, Cseh-

ország és Magyarország hozamgörbe adatai szerepeltek a vizsgálatban.

Az utóbbi 40 év empirikus kutatásainak dönt® többsége csak egy-egy ország ho-

zamgörbe pontjaival foglalkozik, ezen belül is leginkább az Egyesült Államok piacával.

Jelen szakdolgozat legnagyobb eredménye, hogy a magyar hozamadatokat a komplex

többországos modell keretein belül tárgyalja, ennek köszönhet®en a hozamgörbében

bekövetkez® változások a környez® országokban tapasztalt változásokhoz, illetve vi-

lágpiaci trendekhez képest reprezentálható.

Az empirikus vizsgálat motorjának számító state-space modell eredményeit a 4.

fejezet tartalmazza. A becslés során sikerült olyan látens faktorokat meghatározni,

melyek beszédesek és jól értelmezhet®ek. A state-space modellekkel kapcsolatos ered-

mények nagy része összhangban áll Diebold, Li és Yue megállapításaival. A globális,

valamint idioszinkratikus változók er®s els®rend¶ pozitív autokorrelációval rendelkez®

id®sorok. A vizsgált id®szak alatt, a globális szint faktor egy szisztematikusan csökke-

n® mintázatot mutat, míg a globális meredekség faktor leginkább a negatív tartomány-

ban ingadozik. Mindkét globális faktor szoros kapcsolatot mutat az inicializálásukhoz

használt els® f®komponensekkel. Emellett a látens faktorok visszatükrözik az empi-

rikus elvárásainkat, Magyarország tekintetében konkrét gazdasági beavatkozások is

detektálhatóak az idioszinkratikus szint faktoron.

A 5. fejezet a globális modell eredményeinek potenciális felhasználási területeit

keresi. Természetesen a state-space modellek f® haszna, a mintán kívüli el®rejelzé-
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si képességeik kiaknázása lenne, ez azonban terjedelemben egy újabb szakdolgozatot

ölelne fel. A variancia felbontás alfejezet a globális faktorok egyik közvetlen felhaszná-

lási területét mutatja be. A globális faktorok segítségével az egyes országok el®zetesen

kiszámolt szint, illetve meredekség faktorai felbonthatók egymásra ortogonális globá-

lis, valamint egyedi részekre. A vizsgálat megmutatta, hogy valamennyi ország szint és

meredekség faktorai dönt® részben a globális faktorokon súlyozódnak (majdnem min-

den esetben 90% felett). A szint faktorok esetében Lengyelország, míg a meredekség

faktor tekintetében Lengyelország és Magyarország rendelkeznek a legnagyobb egyedi

hatásokkal. Tekintettel arra, hogy a szint faktor els®sorban a hozamgörbe hosszú végét

határozza meg, míg a meredekség faktor leginkább a rövid oldalt, elmondható, hogy

az említett két ország esetében leginkább a rövid hozamok alakulásában �gyelhet®

meg a globálistól eltér® egyedi viselkedés.

A 5.2. alfejezetben az idioszinkratikus faktorok potenciális magyarázó erejét ki-

használva, a megfelel® devizaárfolyamok el®rejelezhet®ségét vizsgáltam. Az amerikai

dollárral szemben az alábbi 5 devizát tekintve (EUR, GBP, PLN, CZK, HUF), ar-

ra a kérdésre kerestem választ, hogy vajon a relatív egyedi szint faktoroknak van-e

a klasszikus carry faktoron túlmutató magyarázó ereje, a devizaárfolyam változások

tekintetében. A 3 hónapos id®horizonton az euró, zloty és forint vonatkozásában szig-

ni�káns kapcsolat mutatkozik az árfolyamok és a relatív egyedi szint faktorok között.

Ezt tehát azt jelenti, hogy a globális hatásoktól megtisztított idioszinkratikus faktorok

releváns információval szolgálnak az adott deviza el®rejelzésében.

Végezetül a további kutatás iránya magában foglalhatja a már említett, mintán

kívüli el®rejelzés témakörét. Emellett magától értet®d® lenne a vizsgált országok köré-

nek b®vítése, új változók, például regionális faktorok bevezetése, akár rezsimváltások

kezelése. Az implementáció szempontjából érdekes felvetés lehet az egylépéses mo-

dellbecslés megvalósíthatóságának kérdése.
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