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"The most important thing to do if you find
yourself in a hole is to stop digging."
„Ha egy gödörben találod magad a
legfontosabb dolog, hogy abbahagyd az ásást”
Warren Buffett
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BEVEZETÉS
Már középiskolai tanulmányaim során is felfigyeltem a tıke piacokra, melyek rendszerint
heves árfolyam elmozdulások közepette kerültek a hazai média fókuszába (orosz válság,
technológiai lufi, 2001. szeptember 11-ei amerikai terrortámadás). Ez az érdeklıdé s 2004
során fonódott szorosabbra, amikor is megkötöttem elsı tranzakciómat az állami MOL
csomag 6500 Ft-on történı jegyzésével. A szerencsének köszönhetıe n pont egy kialakuló
bika piac1 kezdetén jelentem meg befektetık ént, ahol szép sorjában végigjártam a tız sde
iskoláját.
Az árfolyamok alakulásának vizsgálata során megismerkedtem a technikai- és fundamentális
elemzés tárházával, és saját bır ömön tapasztaltam meg, hogy egy-egy tıke piaci döntés során
milyen fontos szerepet játszik a befektetıi pszichológia.
A pénz- és tıke piacok, valamint ennek hatása a vállalatfinanszírozásra az egyetemi évek alatt
is foglalkoztatott. E témakörben 2005-ben az Országos Tudományos Diákköri Konferencián
elért második helyezésem, és különdíjam irányított e területre. A konferencián elért siker arra
ösztönzött, hogy e körben több kutatást végezzek, és vizsgáljam az emberi viselkedést a
tıke piacokon, így elmélyedjek e tudomány szerteágazó világában.
A gazdasági életet nagyban befolyásolja a pénzpiac alakulása, a válságok, tıke piaci
buborékok sora, valamint az ebbıl való kilábalás hossza és nehézsége. Elemeztem munkám
során bankok, vállalatok és gazdasági társaságok mőködését, a tız sdei tıke bevonás
lehetıs égét részvények útján. Így jutottam el addig, hogy az emberek, mint magánbefektetı k
viselkedésének tanulmányozása milyen fontos a tı kepiacokon.

1

Bika piacról egy adott idı szakban emelkedı trendet leíró részvény, árupiaci termék, tı zsdeindex kapcsán
beszélnek a tı kepiaci szakemberek. Trendszerő csökkenés esetén viszont egy kibontakozó medve piactól
retteghetünk, mely idı szak a lokális csúcshoz képest 20%-nál nagyobb eséskor köszönt be.
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Ezek után már nem volt kérdés számomra, hogy disszertációm témakörét a viselkedési
pénzügyek területén belül kell keresnem. A választásom végül a diszpozíciós hatásra esett,
mely szerint a befektetı k a nyereséges pozícióikat túlságosan gyorsan, míg a veszteségeiket
túl késın realizálják. Döntésem indoka, hogy saját magam, ismerıs eim és munkatársaim
körében is idır ıl

idır e felbukkan ez a hatás, mely rendszerint rossz befektetési

teljesítményhez vezet a gyakorlatban. Valójában ez ellen a heurisztika ellen alkalmazzák
sokan a stop-loss-t2, ahol egy adott árfolyamig esve megszabadulnak e beakaszkodástól
(anchoring) és ragaszkodástól (endowment). A nemzetközi szakirodalom szinte minden
országban kimutatta e hatás létezését, így elız etes várakozásom szerint kísérleti alanyaimra is
jellemzı a diszpozícióra való hajlam.
A befektetık tıke piaci magatartásához (pszichéjéhez) kapcsolódó gondolatok egyidıs ek
a tıke piaci kereskedés kialakulásával, Selden (1912) már a 20. század elsı felében önálló
könyvvel örvendeztette meg a terület iránt érdeklıd ıke t, amelynek címe „Psychology of the
Stock Market“. E mő annak bemutatására koncentrál, hogy a tıke piaci árazódás
nagymértékben köszönhetı a szereplık mentális attitődjének, amely a befektetéseikhez és
kereskedési aktivitásukhoz kapcsolódik. A modern pénzügyi közgazdaságtan területén
nagyjából az 1980-as évek közepéig kellett várnunk, hogy a terület önálló és valóban
elfogadott diszciplínává váljon, amely nagyban köszönhetı Daniel Kahneman, Paul Slovic és
Amos Tversky a szó szoros értelmében vett korszakalkotó munkásságának. Mára a terület
önálló folyóiratokkal rendelkezik és a legnagyobb elismertségő pénzügyi közgazdaságtannal
foglalkozó folyóiratok is szívesen látnak írásokat a pénzügyi viselkedéstan területérıl .
Dolgozatom témája, a diszpozíciós hatás a pénzügyi viselkedéstan aránylag nehezen kutatható
területérıl származik, hiszen itt önálló befektetési döntéseket vizsgálunk, amelynek alapadatai
értékpapírtitoknak minıs ülnek, így meglehetıs en körülményes hozzájuk férni. Tudomásom
szerint hazánkban a kereskedési adatokhoz való nehéz hozzáférhetıs ég miatt ilyen elemzés
még nem történt, azonban szintén egyetemisták körében egy kérdıí ves felmérés segítségével

2

A stop-loss azt jelenti, hogy nyitott pozíciónkat egy adott, elı re meghatározott árszinten realizáljuk, mely
megóv a rossz pozícióhoz történı ragaszkodástól (endowment effect).
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Molnár (2006) már kimutatta a diszpozíció létezését, bár e mérés nélkülözi a valós
kereskedési környezetet és kockázatvállalási hajlandóságot.
Disszertációm fı célja, hogy valós kereskedési adatok segítségével elemezzem a kísérleti
alanyaim diszpozícióra való hajlamát. A nyers adattömeg feldolgozását a Microsoft Access és
Excel 2007, valamint az SPSS 15.0 programok segítségével végeztem el. A kereskedési
adatokhoz való nehéz hozzáférhetıs ég (értékpapírtitok) miatt a külföldi szakirodalom által a
tanulás és a tapasztalat diszpozíciót csökkentı hatását nem tudtam vizsgálni. A késı bbiek
során azonban egy mélyebb merítéső adatbázis segítségével e kérdéskört is szeretném
elemezni.
Disszertációm elsı fejezetében röviden bemutatom a hatékony piacok elméletét, valamint a
pénzügyi viselkedéstant. Részletesebben nem térek ki ezen elméletekre, mivel ezt magyar
nyelven Hámori (2003), Komáromi (2002, 2003a, 2003b, 2003c), Molnár (2006), Ormos
(2009), Ormos és Szabó (1999a, 1999b) és más magyar szerzık már megtették. Átfogóan a
hazai szakirodalomban még nem részletezett Adaptív (Alkalmazkodó) Piacok Elméletét
(Adaptive Markets Hypothesis, röviden AMH – Lo 2004, 2005) és az erre épülı kutatásokat
szemléltetem. Ezen elmélet részletes bemutatására elsıs orban az sarkallt, hogy az AMH egyik
fı hipotézise, a tanulás és a tapasztalat a diszpozíciós hatással foglalkozó elemzések nagy
részében is feltőnik (a tanulás és a tapasztalat csökkenti a diszpozícióra való hajlamot, azaz a
befektetı idıve l alkalmazkodik az adott piaci helyzethez). Másodsorban véleményem szerint
a Lo által megalkotott hipotézisrendszer jól leírja a tıke piacok viselkedését, így ennek
bemutatása közelebb viszi az olvasót a viselkedési pénzügyek témakörébe tartozó
diszpozíciós hatás fogalomrendszerének megértéséhez. Végül, de nem utolsó sorban egy, a
hazai szakirodalom által még nem részletezett (Oszkó röviden bemutatta 2010-ben, mely elıt t
Joó részletezte 2009-ben) elmélettel szerettem volna kibıví teni az árfolyamok alakulását
vizsgáló, a piaci hatékonyság elméletének fejlıdé sét bemutató magyar szakirodalmat.
A diszpozíciós hatáshoz köthetı elméleteket (kilátáselmélet, a mentális nyilvántartás,
a megbánástól és az önkontroll hiányától való félelem) beágyaztam a diszpozíciós hatást
bemutató második fejezetbe, melyben a diszpozíció fogalma mellett a hatás széles nemzetközi
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szakirodalmát, valamint a témakörben lefolytatott kutatások eredményeit részletezem.
Bemutatom Molnár (2006) eredményeit a hazai felsıokt atási hallgatók körében végzett
kérdıí ves felmérésérıl , melyben a résztvevık a diszpozíció rabjaivá váltak.
A harmadik, záró fejezetben részletezem a kutatásom alapját képezı alapadatokat, a
vizsgálataim módszerét, majd ezek után a megfogalmazott hipotéziseimre keresem a választ.
Elız etesen annyit elárulok, hogy a hazai két kísérlet esetén is igazolást nyert a diszpozíciós
hatás léte és annak káros volta a befektetési teljesítményekre.
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A DOLGOZAT HIPOTÉZISEI
H1: A kísérleti vizsgálat alanyaira is igaz, hogy a nyereséges pozíciójukat gyorsan
realizálják, míg a veszteségeiket sokáig tartják, így ık is a diszpozíció rabjaivá válnak.
A nemzetközi szakirodalomhoz hasonlóan én is azzal a feltételezéssel éltem az elemzésem
során, hogy a 2009-es és a 2010-es kísérleteimben résztvevı felsıokt atási hallgatók is rabjai a
diszpozíciónak, melyre Molnár (2006) kérdıí ves felmérésekkel már rámutatott a hazai
egyetemisták körében. E hipotézisemet aggregált befektetıi szinten három empirikus
módszerrel teszteltem: Odean (1998) PGR-PLR-jével, Shapira és Venezia (2001) tartási
idejével, valamint Feng és Seasholes (2005) TGI-TLI mutatón alapuló logit regressziójával.
H2: A legjobb hozamot felmutató befektetık kevésbé, vagy egyáltalán nem hajlamosak a
diszpozícióra, miközben ez a legrosszabb teljesítményt nyújtókat fokozottan sújtja. A
diszpozícióra való hajlam rontja a befektetési teljesítményt.
A nyereségek gyors realizálásának és a veszteségek görcsös tartásának káros voltát a tız sdei
befektetık (így én is) saját számlájuk kapcsán is megtapasztalhatták, ezért sokan védekeznek
a rossz pozícióhoz kötıdı

ragaszkodástól a stop-loss szint megadásával. E befektetési

tapasztalataimon alapulva vizsgáltam meg, hogy valóban káros-e a diszpozíciós hajlam az
egyéni számlákra. A hipotézist Odean (1998), valamint Shapira és Venezia (2001)
módszerével elemeztem úgy, hogy a 2009-es és a 2010-es tız sdejátékban résztvevı
legjobb/legrosszabb 20%-os hozamot elérı befektetık kereskedési adatait vizsgáltam. Feng és
Seasholes (2005) módszerének az egyéni szinten történı teszteléséhez nem volt elégséges a
játékok idıi ntervallumainak a hossza.
H3: A nagyobb kockázatot jelentı, tıkeáttételes befektetési instrumentumokkal
találkozva a legjobb és legrosszabb hozamot felmutató kísérleti alanyok is hajlamosak a
diszpozíció csapdájába esni.
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A részvény pozíciókkal szemben a tıke áttételes befektetési instrumentumokkal történı
kereskedéskor rendszerint jóval nagyobb kockázatvállalás párosul, így a kísérlet alanyai már
rövid távon szembesülhetnek rossz döntéseikkel. Jelentıs százalékos veszteségek esetén ez
könnyen bénultsághoz és határozott ragaszkodáshoz vezethet. A hipotézist Shapira és Venezia
(2001) módszerével elemeztem, mivel ezzel a tıke áttételes ügyletekhez kapcsolódó
diszpozíciós hajlamot is megvizsgálhattam.
H4: A kísérleti alanyok által eladott részvények szignifikánsan jobban teljesítenek az
átlagos kereskedési idıtávjukon, mint az eladás után elsıként vásárolt részvényeik.
Odean (1999), valamint Chen és társai (2007) is kimutatták, hogy a befektetık rosszul
idız ítik a pozícióikat. Az általuk eladott részvények tehát a következı idıs zakban
szignifikánsan jobban teljesítettek, mint az eladást követıe n vásároltak. E hipotézisem
igazolására az eladott részvények, majd az utánuk elsıké nt vásároltak hozamait hasonlítottam
össze (Odean 1999-es módszere) az eladás utáni elsı részvény vételétıl számított 1, 5, 6, 7,
14, 21, 63 kereskedési nap elteltével. A szignifikáns eltérés meghatározásához kétmintás tpróbát futtattam le.
H5: A legjobb hozamot felmutató kísérleti alanyok által eladott és vett részvények
hozamai között nincs szignifikáns eltérés, míg a legrosszabbak esetén ez továbbra is
fennáll.
A diszpozíciós hatáshoz hasonlóan a vételi/eladási pozíciók idız ítésekor is megvizsgáltam,
hogy a 2009-es és 2010-es kísérletben résztvevı legjobb/legrosszabb 20%-os hozamot
felmutató befektetık között van-e eltérés. Azzal a hipotézissel éltem, hogy a sikeresebb
kísérleti alanyok jobban idız ítenek. Az elemzést a H4 hipotézisnél bemutatott hozamok közti
eltérések vizsgálatával hasonlítottam össze.
H6: A kereskedési gyakoriság növekedése csökkenti a kísérleti alanyok befektetésein
elért hozamokat.

13
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A 2009-es és a 2010-es tız sdejátékban résztvevı hallgatók zöme nem rendelkezett hosszú
évekre visszatekintı kereskedési tapasztalattal, így azzal a várakozással éltem, hogy a
kereskedési gyakoriság növelésével nem tudnak a tranzakciós költségeknél nagyobb hozamot
elérni. E hatást segítheti a túlzott önbizalom jelensége, melyrıl akkor beszélhetünk, ha a
befektetı bizonytalan környezetben túlbecsüli döntéseinek pontosságát. E képességek
túlértékelése többletkereskedéshez vezethet, mely csökkenti a befektetési teljesítményt
(Barber és Odean, 2000 és 2001a). A hipotézist az elért hozam (függı változó) és a
kereskedési gyakoriság (független változó) közti regressziós vizsgálattal elemeztem.
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1. AZ ÁRFOLYAMMOZGÁSOK ELMÉLETE
A pénzügyi piacok mozgásának megértése, az abból való extraprofit elérése idıt len-idık óta
foglalkoztatja az emberiséget. A XX. században ennek megfelelıe n számos, e témakörrel
foglalkozó elmélet látott napvilágot, melyeket magyar nyelven Hámori (2003), Komáromi
(2002, 2003a, 2003b, 2003c), Molnár (2006) és Ormos (2009) részletesen bemutatta.
Disszertációm szők témakörére koncentrálva ezen elméleti keretrendszereket nem
részletezem. A dolgozat jobb érthetıs ége és a diszpozíciós hatás megfelelı szakirodalmi
elhelyezése miatt azonban fontosnak tartom a hatékony piacok elméletének, valamint a
viselkedési pénzügyek témakörének rövid összefoglalását. Részletesen csak a hazai
szakirodalom által kevésbé taglalt adaptív piacok elméletére térek ki, mely véleményem
szerint jól leírja a valós piaci folyamatokat. Az 1. fejezet végén pedig bemutatom Soros
reflexivitás elméletét, mely rámutat, hogy az árfolyammozgások is hatással vannak az adott
tız sdei társaság fundamentumaira.

1.1 A HATÉKONY PIACOK ELMÉLETE (EMH)
A Hatékony Piacok Elméletét (Efficient Market Hypothesis, röviden EMH) Fama (1970)
öntötte egységes keretbe, aki leírja, hogy a részvények árfolyama a rendelkezésre álló összes
információt tartalmazza, így az új információkra épülı

stratégiák nem vezethetnek

extraprofithoz. Az elméletrıl részletesen olvashatunk Andor és Ormos (2009) írásában.
Fama elmélete során több kikötéssel is él az értékpapír-piacokra vonatkozóan:
• minden piaci szereplı i ngyenesen eléri az összes információt,
• a kereskedésnek nincsenek tranzakciós költségei,
• az információkat és azok hatását egységesen ítélik meg a befektetık.
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Ezek alapján Fama (1970) felállította elméleti keretrendszerét, melyben leírta a hatékony piac
kialakulásának nélkülözhetetlen összetevıi t:
• racionális

várakozások,

azaz

az

adott

információból

mindenki

azonos

következtetéseket von le,
• szabad információáramlás, tehát egy új információt mindenki azonnal és költségek
nélkül elérhet, majd ennek megfelelıe n rögtön reagálni is tud,
• az új információ rögtön beépül az árakba, így a jelenlegi árfolyamokba már beépültek
azon információk, melyek alapján következtetni lehet a jövı beni mozgásokra,
• magasabb kockázatért nagyobb hozamot várunk el,
• csekély tranzakciós költségek, melyek nem torzítják a kereskedést,
• folyamatos kereskedés, azaz a tranzakció nagyságától függetlenül a befektetı azonnal
végrehajtja az adott ügyletet,
• aprózott piac, melyen senki sem rendelkezik akkora vagyonnal, hogy azzal
befolyásolhatná az árfolyamokat a vételeivel és eladásaival.
Az információk árakba történı beépülése alapján pedig megkülönbözteti a hatékonyság
három formáját:
• Gyenge esetben az árfolyamok az összes múltbeli információt tartalmazzák, így az
ezekre épülı elemzési módszerekkel (technikai elemzés3) Fama szerint nem lehet
extraprofitra szert tenni.
• A közepes erısségő hatékonyság esetén az összes múltbeli adat mellett már a jelenleg
elérhetı valamennyi információ is napvilágra került, így a fundamentális elemzés
szerepe is csorbul.
• Az erıs hatékonyság esetén pedig már a bennfentes információk is beépültek az
árakba, így bennfentes kereskedelemmel sem lehet többlethozamra szert tenni.

3

A technikai elemzés egy adott tı kepiaci instrumentum grafikonjának a vizsgálata alapján próbálja meg elı re
jelezni a tı zsdei árfolyamok alakulását.
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Összegzésként azt mondhatjuk, hogy az EMH keretrendszere alapján a befektetık hosszú
távon nem képesek extraprofit elérésére és az árfolyamok elır ejelzése sem lehetséges, hiszen
a piaci árfolyamokba már beépült az összes információ.
Véleményem szerint az EMH azonban egy erı sen korlátozott, statikus tıke piacról ír, így
számos támadási felületet hagy a késı bbi kutatók számára. Ezt egyrészt a késı bbiekben leírt
anomáliák (például a kisvállalat-hatás, a P/E hatás, a január-hatás) is bizonyítják, melyek egy
részére az EMH ugyan ad választ (a kisvállalat-hatásra például Fama és French (1996)
háromfaktoros modellje), ám számos esetben maradnak megválaszolatlan kérdések.
Másodsorban pedig az EMH szigorú kikötései miatti statikusság nem tud lépést tartani az
állandó dinamikában és változásban lévı piacokkal, melyeken állandóan ki-ki alakulnak
rövidtávú félreárazások. Tıke piaci pánik vagy egy kapzsisághullám esetén pedig a piaci
szereplık viselkedése sem lesz konstans egy adott információra. Különösen érdekes, amikor e
hatásokat nem a pénzügyi, hanem egyéb, kevésbé likvid befektetési lehetıs égek piacán látjuk
(Erdıs és Ormos 2010, 2011a és 2011b).
A tıke piacokon a piaci hatékonyság alatt azt értem, hogy egy szabványosított piaci
kereskedés keretében az adott napon érkezı impulzusokra, hírekre reagálva alakulnak ki az
adott részvényre vonatkozó optimális árfolyamok, melyek azonban nem biztos, hogy egy
adott társaság valós fundamentumait is tükrözik. A hatékonyság véleményem szerint az adott
részvényre vonatkozó keresletre és kínálatra vonatkozik, mely az árfolyam meghatározásában
résztvevı szereplık elképzelésén alapul, amit viszont koránt sem neveznék hatékonynak. A
befektetık jelentıs része ugyanis valamilyen elıí télettel, elképzeléssel, világképpel érkezik az
adott piacra. E vélekedések pedig szintén komoly hatással lesznek az árfolyamokra.

1.2 VISELKEDÉSI PÉNZÜGYEK (BF)
Az EMH-n alapul, ám annak cáfolataként jelent meg a Viselkedési Pénzügyek elmélete
(Behavioral Finance, röviden BF), amely szerint az árfolyamok alakulására az érkezı
információkon túlmenıe n a piacon résztvevık viselkedése is nagymértékben hatást gyakorol.
Ezen elméleti vonal kialakulásában jelentıs szerepet vállalat Kahneman és Tversky (1979),
17
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akik a kilátáselméletükben számos hatáson (például bizonyossági és tükrözési hatás) keresztül
szemléltették, hogy az emberek sok esetben szubjektíven döntenek, mellız ve a racionalitást a
döntési mechanizmusukból.
A BF az EMH feltételei közül mindenek elıt t a homogén várakozások cáfolata, mivel
ugyanazon információra a befektetık másként reagálnak, tehát heterogén lesz a piaci
szereplık várakozása. Oszkó (2010) leírja, hogy a BF két fı ágazatát különböztethetjük meg,
a kognitív pszichológiát és az arbitrázs lehetıs égek korlátait, melyek közül az általam vizsgált
diszpozíciós hatás az elsı e sethez kapcsolható.
A kognitív pszichológia az emberek gondolkodását elemzi, és arra keresi a választ, hogy ez
miként befolyásolja a cselekedeteinket, befektetési döntéseinket. E tényezık közé sorolható
az általam részletesen bemutatásra kerülı diszpozíciós hatás, mely szerint a befektetık a
nyereséges pozícióikat túlságosan gyorsan, míg a veszteségeseket túl késı n realizálják. Ez azt
jelenti, hogy nyerı helyzetben kerüljük a kockázatot, míg veszteséges esetben ezzel
ellenkezıl eg kockázatkedvelıvé válunk.
A diszpozíciós hatás mellett számos más pszichológiai vonásra is fény derült:
• Mentális nyilvántartás, ahol a befektetık egy-egy mentális rekeszbe helyezik az
általuk megvett részvényeket. Ezeknek az eladásáról pedig egyenként döntenek. Ez
esetben szintén megfigyelhetı, hogy a befektetık a veszteségeket jelentı mentális
rekeszeikhez nem szívesen nyúlnak hozzá, azaz vonakodnak az abban található
részvények eladásától.
• Csordaszellem, amikor az egyének a saját véleményüket félretéve a tömeget követik.
A pénzügyi világban ilyen esetek legtöbbször a tı kepiaci buborékok kapcsán jelennek
meg (például a Nasdaq lufi technológiai részvényeinél).
• Túlreagálás/alulreagálás, amikor a befektetık
információra

adott

válaszaik

miatt

fundamentumoktól.
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• Beakaszkodás (anchoring), amikor a befektetıt a korábbi referenciapontok (az egyén
által fontos árfolyam szintek) befolyásolják. Részvények esetén ilyen referenciapont
például a vételi árfolyam.
• Felidézési elıítélet, mely során az emlékeink és tapasztalataink befolyásolják a
döntésünket. A közelmúlt emlékeit rendszerint túlértékeljük, míg a régmúlt
eseményeit alul. E felidézés pedig szerepet játszik az elı bb leírt alul- és
túlreagálásban.
• Reprezentativitás, amikor a valóságtól eltérı valószínőségeket adunk az egyes
eseményeknek. Például egy sokak által sikeresnek tartott részvénynél/társaságnál
(napjainkban például az Apple vagy az Amazon.com) rendszerint több negatív hír vált
ki hasonló árfolyamcsökkenést, mint egy hasonló fundamentális adottságú semleges
megítéléső papírnál.
• Túlzott önbizalom, amikor a befektetı a döntéseinek a pontosságát rendszeresen
túlbecsüli.

Az

ilyen

attitőddel

rendelkezı

befektetık

hajlamosak

a

többletkereskedésre, kevésbé diverzifikálják a portfóliójukat és favorizálják az általuk
jól ismertnek vélt részvényeket. Könnyen túlreagálják az irreleváns, és alulreagálják a
releváns információkat.
Az itt felsorolt pszichológiai hatásokat nem részletezem (dolgozatomat már a kezdetektıl a
diszpozícióra szerettem volna fókuszálni), a diszpozícióhoz szorosan kötıdıke t (például
mentális nyilvántartás) a 2. fejezetben mutatom be. A viselkedési pénzügyek iránt mélyebben
érdeklıdıkne k Molnár (2006) és Ormos (2009) mőveit ajánlom tanulmányozásra.
A BF nézeteit összegezve elmondható, hogy az elmélet szerint a tıke piacok nem mőködnek
mindig hatékonyan, mivel az egyének „pszichológiai” döntései félreárazásokhoz vezethetnek.
Ennek eredményeként mindig is lesznek tıke piaci pánikok és a kapzsisághullámok által
kiváltott buborékok az egyes instrumentumokban.
Véleményem szerint a BF az EMH-val szemben már egy valós állapotot közelítı tıke piacról
elmélkedik, hiszen az egyes befektetık döntéseikkel formálják a kialakuló árfolyamokat,
melyek extrém körülmények közepette rendkívüli kilengéseket mutathatnak.
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Az EMH és a BF rövid áttekintése után a következık ben részletesen bemutatom az adaptív
piacok elméletét (Adaptive Markets Hypothesis, röviden AMH), mellyel még nem
foglalkozott olyan mélyrehatóan a magyar szakirodalom (Oszkó 2010-es írásától eltekintve).
Az AMH bemutatását emellett azért tartom fontosnak, mert az abban leírt evolúciós és
tanulási folyamatok szerintem jól jellemezhetik egy adott eszköz iránti keresleti-kínálati
viszonyokat. Az adaptív piacok elmélete után pedig röviden foglalkozom (1.8 fejezet) a
kiváló magyar spekuláns, Soros György reflexivitás elméletével is, ami véleményem szerint
jól kiegészíti az AMH keretrendszerét.

1.3 A HATÉKONY PIACOK (EMH) KRITIKÁJA
Napjainkban sincs konszenzus az EMH kapcsán, azaz, hogy a tıke piacok hatékonyak-e.
Ennek egyik legfı bb oka Lo (2004, 2005) szerint az, hogy nem jól definiált és empirikusan
megcáfolható a hipotézis, mivel ahhoz, hogy mőködık épes legyen, ki kell kötni néhány
dolgot. Például a befektetıi preferenciát (racionális várakozások) vagy az információ
szerkezetét (mindenki számára elérhetı) . A vizsgálat így egy „elméleti modellre” készül el,
ahol egy kapcsolt hipotézis elutasítása keveset mond el arról, hogy a kapcsolt hipotézis
milyen szempontból ellentmondó az adatokkal. Például, hogy a részvényárak miért
volatilisebbek? Azért, mert a piac nem hatékony vagy inkább a kockázatkerülés okán, esetleg
az osztalékok által kiváltott mozgások hatásai miatt? Mindhárom következtetés helytálló
lehet, az igazolásukra alakított modellek eredményei azonban a kiegészítı hipotézisek miatt
kérdésesek Lo szerint.
Lo ezért azt javasolja, hogy nem egy konkrét piac hatékonyságát, hanem annak más
piacokhoz mért relatív hatékonyságát kellene megvizsgálnunk (például az azonnali piacot a
határidıs kereskedéssel kellene összehasonlítanunk). A relatív hatékonyság elın yét az
abszolút (0 vagy 1 kimenetelő) hatékonysággal szemben egy analógiával szemlélteti. Kifejti,
hogy a fizikai rendszerek hatékonyságát gyakran úgy állapítják meg, hogy megnézik azok
energiahasznosításának fokát. Egy dugattyús motor esetén ez az érték 60% körüli, míg a többi
hı, f ény és hang formájában képzıdi k.
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A második példa a biotechnológiai ipar és a közgazdaságtan kapcsolatára világít rá (Farmer
és Lo, 1999). Ebben kifejtik, hogyha a biotechnológia a klasszikus EMH szerint hatékony
lenne, akkor az AIDS elleni vakcinát sohasem találnák fel. Ez várhatóan nem fog
bekövetkezni, mivel a K+F szektor számos, sokáig gyógyíthatatlannak vélt betegség
ellenszerét már megalkotta. E példát a pénzügyi piacokra átültetve Farmer és Lo azzal érvel,
hogy a tıke piacon tevékenykedı professzionális befektetık extraprofitja nem feltétlenül a
piaci hatékonytalanság következménye. Sokkal inkább rendkívüli szakértelmük, igyekezetük
vagy a pénzügyi piacokon elért újításaik eredménye lehet. Érdekes gondolatuk volt az is, hogy
ha a mérnökök keresnék a tökéletesen hatékony motort (100% energiafelhasználás), akkor az
egy idealizált világhoz vezetne.
A gondolatmenet folytatásaként, valamint Grossman és Stiglitz 1980-as cikke alapján Lo azt
mondja, hogy az EMH egy idealizált, közgazdaságilag nem realizálható helyzetet ír le, mely
azonban jó kiindulópontként szolgál a relatív hatékonyság méréséhez.
A realisztikusabb feltételezéseken alapuló pénzügyi teóriák megalkotása utáni vágy számos új
elméletet indított el az útján:
• A pszichológiai megközelítésen alapuló viselkedés (kockázatvállalási hajlam),
megalkotói Kahneman és Tversky (1979). Ez a viselkedési pénzügyek (BF) alapja.
• Evolúciós játékelmélet Friedman alapján (1991).
• Evolúciós nézetekkel bı vített pszichológiai megközelítés Lo (2004), valamint Lo és
Repin (2004) alapján. Ez az AMH alapja.
Habár az alkalmazott módszerekben és típusokban jelentıs eltérés adódik, ezek a modellek
mind új értelmezést adtak az EMH-nak. Kahneman és Tversky modelljében a befektetési
döntéseknél megnyilvánuló irracionalitás jelenik meg, melyet a psziché befolyásol. Az
evolúciós játékelmélet a populációk evolúciója és tartós egyensúlya alapján kibontakozó
egymással versenyzı stratégiákat mutat be egy idealizált világban. Lo evolúciós nézete pedig
igyekszik kibékíteni az EMH-t a BF-el (Behavioral Finance – viselkedési pénzügyek,
megalkotója a Kahneman és Tversky szerzı páros).
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1.4 A

PIACI HATÉKONYSÁG HULLÁMZÁSA

A piac átmeneti irracionalitásának egy kiváló példája a Long-Term Capital Management,
röviden az LTCM (napjainkban a Brent és a WTI olaj közti spread) esete, mely egy késı bbi
Nobel díjasok (Myron Scholes és Robert Merton) részvételével alapított hedge fund4 volt,
mely sokáig sokak által irigyelt profitot „termelt” egészen 1998 augusztusáig. Ekkor tört ki az
orosz válság, ami „szokásos mechanizmus” szerint a befektetık körében a minıs égi és likvid
eszközökbe való menekülést váltotta ki. Ilyen piaci körülmények közepette fordulhatott elı,
hogy a kis hitelkockázattal bíró, szinte azonos pénzáramot nyújtó kötvények árazása jelentıs
eltérést mutatott.
Ezen felbuzdulva a félreárazásokra specializálódott hedge fundok (köztük az LTCM) a
kialakult helyzetben jó arbitrázs lehetıs égeket láttak, és tıke áttétellel vásárolni kezdték az
olcsó, alacsonyabb likviditású kötvényeket, míg a drágákat (likvideket5) eladták. Ezzel a
stratégiával egy különbözeti (spread) pozíciót építettek ki, mely a hasonló pénzáram okán
lejáratig tartva kockázatmentes nyereséget biztosított. A szóban forgó alapok azonban nem
erre (nem akartak évekig ülni e pozícióban), hanem arra spekuláltak, hogy kis idıve l a
félreárazások eltőnnek, és ık hatalmas nyereséget realizálhatnak a rendszerint jelentıs
tıke áttétellel kiépített pozícióikon. A piaci folyamatok azonban jelen esetben másként
alakultak, a spreadek tovább tágultak (nıt t a félelem), mivel az olcsó illikvid kötvényekbıl
mindenki menekült, addig a likvid kötvényeket pedig vették. A hedge fundok egyre nehezebb
helyzetbe kerültek, mivel a tıke áttételes pozícióikhoz szükséges alapletéteket lassan fel kellett
tölteniük. Sorra érkeztek is a feltöltési felszólítások (margin call-ok), de az alapletét
kiegészítése helyett az alapok inkább csökkentették kitettségüket, mely újra szélesebb

4

A hedge fund egy olyan speciális befektetési alap, melynek a befektetési politikája és a mőködésének kerete
egyáltalán nem vagy csak lazán szabályozott. Az alap bármilyen eszközt megvehet vagy eladhat (rendszerint
jelentı s kockázatot felvállalva), maga határozhatja meg a befektetési stratégiáját. A hedge fund befektetı i
többnyire vagyonos magánszemélyek.
5
Turbulens piaci légkörben a tı ke rendszerint a likvid eszközökbe menekül, megemelve azok árát. Míg az
alacsony likviditású eszközök komoly tı kekiáramlást kénytelenek elkönyvelni.
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különbözetekhez és ez által újabb felszólításokhoz vezetett. Ezzel kialakult egy ördögi kör,
mely az LTCM és több más hedge fund csıd jéhez vezetett. Napjainkban hasonló folyamatok
is támogatták a brent és WTI típusú olaj közti jelentıs árfolyam-különbözet kialakulását, mely
több hónapon keresztül is extrém eltéréseket mutatott.
Utólag visszatekintve hosszú távon racionális döntéseket hoztak a hedge fundok, ám a rövid
távú jelentıs kockázatokkal (például a tıke áttétel káros hatásával) nem számoltak, ezért a
biztonságba és likviditásba menekülı tıke pár hónapig megakadályozta a racionalitás erıi t
abban, hogy azok kiegyenlíthessék a félreárazásokat.

1.5 TANULÁS A PÉNZÜGYI PIACOKON
A diszpozíciós hatás empirikus vizsgálatainál a 2. fejezetben (például Dhar és Zhu, 2006;
Feng és Seasholes, 2005) bemutatom, hogy a tanulás eredményeként csökken a diszpozícióra
való hajlam, mely egyben javítja a befektetık ke reskedési teljesítményét.
List (2003) a tanulás kapcsán azt szerette volna bizonyítani, hogy a piaci tapasztalat
megszőnteti a ragaszkodási heurisztikát (endowment effect). A ragaszkodási hatás azt jelenti,
hogy meglévı tárgyainkhoz túlságosan is kötıdünk, így még egy hasonló ellenértékő tárgyra
sem cserélnénk el azt6. A befektetık tehát az általuk korábban tartott értékpapírokkal
szívesebben kereskednek, mivel azt érezhetik, hogy az adott céget már megismerték, így e
papírokért tudatosan vagy öntudatlanul prémiumot is hajlandók fizetni.
List kutatásában az orlandoi sportkártya piacot vizsgálta, ahol a résztvevıke t két csoportba
sorolta: rajongókra és a profikra, majd ezt követıe n a kereskedésüket elemezte. A kísérleti
alanyok feladata az volt, hogy meglévı sportkártyáikat elcserélnék-e más hasonló értékő
kártyákra. Az eredményeket kiértékelve List arra jutott, hogy a profik 45%-os valószínőséggel

6

Két dematerializált OTP részvény között valóban nincs értékbeli különbség, ám a világ elsı hivatalos
postabélyegének (a Penny Black 1840-bı l) két példánya már mutathat egymástól jelentı sen eltérı értéket. Ez
utóbbi esetben így a bizalmatlanság és a tudáshiány is belejátszhat egy esetleges csere meghiúsulásába.
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cserélik el kártyáikat, míg ez az arány az amatır öknél csupán 20-25%. Ezek alapján arra
a következtetésre jutott, hogy a tapasztalat csökkenti a ragaszkodást.
Bár ezen eredményeknek véleményem szerint oka lehet az is, hogy az amatır ök
bizonytalanok, mivel nem ismerik más kártyák értékét, így diszkontot (vagy saját kártyáikra
prémiumot) alkalmazhatnak, és ezért nem akarnak cserélni. A kutatás másik hátránya az, hogy
az orlandoi sportkártyák piaca nem olyan szabványosított, mint a tıke piacokon megjelenı
instrumentumok, ahol OTP és OTP részvény között nincs értékbeli különbség.
E tanulással kapcsolatos elemzések alapján jutott el Lo (2004) az Adaptív Piacok Elméletének
megalkotásához, mely új megközelítésbe helyezi a pénzügyi piacok mőködését.

1.6 AZ AMH BEMUTATÁSA
Az adaptív piacok elmélete (AMH) merı ben újszerő alapra, az evolúciós elvre építve írja le a
hatékonyság erısségét, mely adott piaci viszonyok között függ a versenyzık számától, a
profitlehetıs égek nagyságától és a piaci szereplık alkalmazkodó-képességétıl . Az alábbi erık
(verseny, mutáció, reprodukció, természetes kiválasztás) pedig meghatározzák a piac
hatékonyságát, a befektetési termékek számának alakulását vagy iparágak fejlıdé sét,
leépülését.
Lo (2004) szerint az EMH egy súrlódásmentes ideális állapotot ír le, ahol nincsenek
tranzakciós költségek, adók és a piaci szereplık ítélıké pességét semmi sem befolyásolja, csak
a hatékonyság vezérli ıke t.
A hipotézisében Lo kifejti, hogy a viselkedési pénzügyek (BF) által leírt nézetek (például
kockázatkerülés, túlzott önbizalom, túlreagálás) is követik az evolúciós nézeteket, hisz a
szereplık a változó pénzügyi környezetre próbálnak minél hatékonyabban reagálni. Valójában
tehát a „leggazdagabb túlél” evolúciója zajlik, ahol a heurisztikák elég idı elteltével és
versenyzı megjelenésével eltőntetik a fennálló zajt (az angol szakirodalom noise-ként
használja, jelentése anomália) a piacon.
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Az Alkalmazkodó Piacok Elmélete kiemeli, hogy a részvények kockázati prémiuma nem
konstans az idıben, hanem az a részvénypiac és a szereplık demográfiai folyamatainak
eredı je. A pénzügyi termékek pedig egy állandó körfolyamat mentén mozognak, hol
alacsony, hol magas teljesítményt mutatva. Lo emellett hangsúlyozza, hogy szerinte a piaci
hatékonyság nem 0 vagy 1, hanem állandóan változik az idı és a piaci folyamatok
függvényeként. Végül, de nem utolsó sorban Lo szerint az egyéni és intézményi
kockázatvállalás sem alakul egyenletesen, hanem erre is hatással vannak az aktuális piaci
folyamatok.

1.6.1

Neurológia

A racionális viselkedés és az érzelem kapcsolatára jellemzıe n úgy gondolták a pénzügyi
viselkedéstan képviselıi , hogy az érzelem csökkenti a döntés racionális mivoltát. Damasio
1994-ben azonban felfedezte, hogy az agy érzelmi központjának sérülésével csökken az egyén
racionális döntési képessége. Rájött arra, hogy az érzelem az alapja a jutalom-büntetés
rendszernek, mely elıs egíti a kedvezı viselkedést, így a kialakuló kapzsiság és félelem növeli
a túlélés valószínőségét. Lo és Repin 2004-es vizsgálata kimutatta, hogy a vegetatív
idegrendszer és a piaci események között komoly kapcsolat van még a magasan képzett
professzionális részvénypiaci kereskedıkn él is. Az érzelmi faktornak tehát szignifikáns
szerepe van a valós idejő pénzügyi kockázatok kezelésében, mely fontos része a
professzionális tréderek kereskedési készségének, sikerességének is (Lo, 2005). Összegezve
tehát kiderült, hogy a fejlıdé s szemszögébıl az érzelem javítja a hatékonyságot, s ha ez sérül,
akkor az egyén döntési folyamata fogyatékossá válik.
De akkor mi lehet az irracionalitás forrása, ha nem az érzelem? – elmélkedett Lo. Az
agytudományok irodalma leírja, hogy az emberi agy nem egy homogén egész, hanem egyes
részei azonosíthatók a különbözı vi selkedési típusokkal és funkciókkal.
Az agytörzs például az alapvetı funkciók (lélegzés, mélyalvás, szívverés) ellátását irányítja, a
limbikus rendszer az érzelmekért, az ösztönért, és az evésért felel, míg az agyvelı a komplex

25

DOI: 10.15477/SZE.RGDI.2014.001

gondolkodás irányítója, mely például a tanulásért, a hosszú távú tervezésért vagy a
nyelvtanulásért felelıs . Ez a 3 rész jól elkülönül egymástól. Erre alapozva alkotta meg
MacLean a 3 agy modelljét, ahol a 3 különbözı agyrészt az evolúció fejlı déstörténeteként írja
le. Ezek alapján megkülönböztet „hüllı” , „emlı s” és „emberszabású” agyrészt. A fejlıdé s
során természetesen elıs zör a túlélési funkcióknak, majd késı bb az érzelmeknek,
ösztönöknek, s legvégül az összetett gondolkodásnak kellett kialakulnia.
Az egyes agyrészek közötti kapcsolat alapján megfigyelhetı, hogy az extrém érzelmi
helyzetek rövidzárlatot okozhatnak a racionalitásban. Ekkor az „emlıs agy” erıs stimulálása
meggátolja az „emberi agyat”. Evolúciós szempontból ez teljesen ésszerő, mivel ezen múlhat
a túlélés, azonban ez blokkolja a magasabb szintő emberi gondolkodást.
Napjainkban az emlıs agy által észlelt számos veszély azonban nem életveszélyes, de a
kiváltott reakció hasonló következménnyel jár, így nem kívánatos választ adunk a
stresszhelyzetre. Erre példa az elvakító idegesség vagy az extrém kilengések (jellemzıe n
tıke piaci pánikban) az értékpapírpiacoknál.
Lo szerint az agy egyes részei közti kapcsolat is formálódik az evolúciós fejlıdé s részeként, és
a helyzet változásával hosszabb távon új, kedvezı bb viselkedés kialakítására lesznek képesek
az emberek. Ez arra is magyarázatot adhat, hogy a környezeti feltételek változásával
módosítjuk preferenciáinkat és tanulással próbálunk alkalmazkodni a kialakult új
helyzetekhez. Az agykutatások kapcsán azonban nem szabad amellett sem elhaladnunk, hogy
e vizsgálatok friss eredményei még képlékenyek. Az eddigi eredmények azonban támogatják
Lo AMH elméletét.

1.6.2 Az AMH elméleti keretrendszere
Niederhoffer (1997) kifejtette, hogy a pénzügyi piacok felfoghatók egy ökoszisztémának,
melyet különbözı fajok népesítenek be. A kereskedık a növényevık, a spekulánsok a
húsevık, míg a parkettán kereskedık és szorongó kereskedık pedig a lebontó szervezetek.
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Bernstein (1998) szerint az EMH által képviselt egyensúlyi nézet ritkán figyelhetı meg a
gyakorlatban, és a piacot inkább evolúciós megközelítéssel lehetne jobban leírni.
Lo (2004) az adaptív piacok elméletében kifejti, hogy az emberi faj viselkedése nem mindig
konstans, hanem fejlıdi k a természetes szelekció során, és alkalmazkodik a környezeti
változásokhoz. Az egyén szemben az egyéni haszonmaximalizálással és a racionális
várakozásokkal a túlélés maximalizálására törekszik.
Lo feleleveníti Simon 1955-ös Nobel-díjat érdemlı korlátozott racionalitás elméletét, melyben
kifejtette, hogy az egyének nehezen képesek a javak optimalizálására. Simon véleményét
azzal támasztja alá, hogy az optimalizálás költséges folyamat, az emberek számítási
képessége korlátozott, s nem törekednek az optimális megoldásra, hanem megelégszenek a
szerintük kielégítı, elégséges válasszal. Ezen az elven alapul Simon korlátozott racionalitása.
Ekkor joggal tehetjük fel a kérdést, hogy mikor áll meg az egyén az optimalizálással? Ha
költség - haszonelemzést alkalmaznánk, akkor eljuthatnánk a kívánt pontig, így nem lenne
szükség közelítı eredményre. Lo (2004) véleménye szerint az optimalizáció nem analitikus,
hanem a korábbi próbák és tévedések eredményeire támaszkodunk, így választásaink a
múltbeli tapasztalatok, és az általunk (a döntést meghozó egyén) vélt legjobb becslésekre
épülnek. Az erre érkezı pozitív vagy negatív visszacsatolás pedig tökéletesítésre készteti az
egyént. Lo szerint ezzel nem optimális megoldást (az adott piaci helyzetre az akkori tudásunk
szerint az általunk legjobbnak vélt választ adjuk) alkotunk, ám mindaddig, amíg ezek a
kihívások változatlanok maradnak, addig ez „kvázi” optimális megoldásként szolgálhat az
emberek és döntéshozók számára. Erre jó példa a különbözı idık ben az egyes árfolyamok
közti szoros korreláció, például egy feszült tı kepiacon rendszerint a dollár (EUR/USD
kereszt) és a részvénypiacok együttmozgása.
Amint változik a környezet, a régi heurisztikák már nem tudnak megoldást nyújtani, így
ilyenkor lesznek megfigyelhetık a viselkedési elıí téletek (behavioral biases), melyek
meggondolatlan döntésnek tőnhetnek az adott helyzetben. De egyszerően ezek a rossz
alkalmazkodás okai lesznek Lo szerint, melyek idı vel (miután alkalmazkodtunk) eltőnnek.
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Lo gondolatai a Simon féle korlátozott racionalitásra és az evolúciós nézetekre épülnek.
Hipotéziseit az alábbi 6 fı pontban foglalta össze:
1. Az egyén a saját maga érdekében cselekszik.
2. Az egyén hibákat követ el.
3. Az egyén tanul és alkalmazkodik.
4. Az alkalmazkodást és az innovációt a verseny vezérli.
5. A természetes szelekció formálja a piacot.
6. A piac dinamikáját az evolúció határozza meg.
Hipotézisének elsı pontja megegyezik az EMH nézetével, azonban ez a második és harmadik
pontról már koránt sem mondható el. A hatékony piacok elméleténél ugyanis a befektetık
nem követnek el hibát, és mivel a gazdasági környezet állandó és mindig egyensúlyban van,
így a piaci szereplıkne k nem kell tanulniuk és alkalmazkodniuk az új tıke piaci helyzetek
kezeléséhez. Az AMH keretrendszerében gyakran elıf ordulnak hibák, azonban az egyének
ebbıl tanulva alkalmazkodnak a kialakuló új helyzethez, és ehhez alakítják viselkedési
szokásaikat is.
A negyedik pont azt fejezi ki, hogy az alkalmazkodás nem független a piaci erıkt ıl , ezt a
verseny vezérli a természetes szelekció útján, azaz az adott körülményekre legjobban
bevethetı stratégiák lesznek a nyerık. Ez vezet át az ötödik pontba, ahol a szerzı kifejti, hogy
ez a természetes szelekció formálja az adott piaci környezetet. Az utolsó pontban pedig Lo
rámutat arra, hogy a piac dinamikáját az önzı egyének, a verseny, az alkalmazkodás, a
természetes szelekció és a gazdasági környezet együttesen határozzák meg.
Úgy véli, hogy a piaci árak annyi információt tükröznek, mint amennyit a gazdasági
környezet és a „fajok” megszabnak. Fajok alatt a piaci szereplık egy-egy csoportját értette,
akik magatartása hasonló. Ezek alapján meghatározta a nyugdíjpénztárak, kisbefektetık,
market makerek7 és hedge fundok faját.

7

A market maker olyan piaci szerelı , aki vállalja, hogy a kereskedés legnagyobb részében kétoldali árjegyzéssel
biztosítja a piac likviditását.
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Ha ezen említett fajok szőkös erıforrásokért versenyeznek, akkor az adott piac nagy
hatékonyságot mutat. Ilyen például a 10 éves amerikai államkötvény, mely a legtöbb releváns
információt az árfolyamok gyors alkalmazkodásával tükrözi. Ezzel ellenétben, ha kevés faj
verseng a kevésbé szőkös erıforrásokért, akkor a piac kisebb hatékonyságot mutat. Ilyen
például Lo szerint a reneszánsz festık olajfestményeinek piaca, mivel itt egy-egy híres
aukción is jóval kisebb a résztvevık s záma, mint a 10 éves amerikai kötvények piacán.
Ezek alapján azt mondhatjuk, hogy a piaci hatékonyságot nem lehet egy légüres térben
értékelni, hanem az a „populáció” emelkedés és csökkenés, a ragadozók és prédák számától és
a gazdasági környezethez való alkalmazkodási képességeiktıl függ. A verseny fokozódik, ha
apadnak az erı források és nı a népességszám. Ilyenkor a piacon lévı befektetık (a népesség)
számának csökkennie kell a verseny következményeként, így majd újra bıs éges „erıf orrás”
(ennek az eljövetele azonban nagyban függ az erıf orrás újratermelıdé si képességétıl ) lesz a
piacon. Ez a körfolyamat folytatódik tovább az idı ben is. Bizonyos esetekben azonban ez a
körfolyamat egyes fajok kihalásához, az erıf orrások kimerüléséhez, vagy a gazdasági
környezet drasztikus változásához vezet.
Ezzel eljutunk az Alkalmazkodó Piacok Elméletének egy fontos hipotéziséhez, mely szerint a
piacok egyensúlyban tartása sem nem garantált, sem nem minden idı pontban megfigyelhetı.
Lo szerint ezért hibás az EMH azon tézise, hogy például a pénzügyi piacok hajthatatlanul
menetelnek az ideális egyensúlyi állapotba.
Ezt az elméletet illusztrálja a már említett LTCM csıd je, ahol az orosz válság borzolta a piaci
szereplık kedélyét. Ebben az esetben ugyanis a likviditásba és biztonságos tıke piaci
eszközökbe menekülı befektetık csoportja veszteségbe sodorta a pánikban kialakuló arbitrázs
helyzeteket kihasználni igyekvı hedge fund szektort, mely különben nagyon szépen
jövedelmezett az esetek jelentıs többségében. A felbukkanó irracionalitás azonban ezt
eltörölte, és nagy veszteségeket okozott. Ezt az 1998-as válságot a hedge fund szektor nagyon
megszenvedte, sok eltőnt, majd az újbóli növekedésük pár év múltán kezdıdöt t el, amikor
újra jövedelmezıne k bizonyultak e stratégiák. Amennyiben frissebb példát szeretnénk, akkor
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csak elég a nemrégiben átélt turbulens piacokon (2007-2009) csıdöt mondó számos
programkereskedésre8 gondolnunk, melyeket kevésbé volatilis idıs zakra alkottak meg.
Összegezve elmondhatjuk, hogy a hatékony piacok elmélete (EMH) egy statikus állapotot ír
le,

melyre

nincsenek

hatással

az

aktuális

tıke piaci

kilengések

(pánikok

és

kapzsisághullámok). Az EMH emellett jellemzıe n inkább a valóság leegyszerősítésére
szolgál, és több esetben nem ez a legpontosabb leírása az árfolyamok mozgásának. Az AMH
ezzel ellentétben az állandóan mozgó piaci viszonyokról beszél, ahol a szereplık
megpróbálnak a lehetı legjobban alkalmazkodni a folyton változó piaci környezethez. Az
AMH témájában most folynak a gyakorlati és kísérleti kutatások.

1.6.3 Az Alkalmazkodó Piacok Elméletének gyakorlati alkalmazhatósága
Napjaink kutatásai már az emberi temperamentum és a kockázatvállalási attitőd közti
kapcsolatot felfedezték. Lo és társai (2005) például 80 day-trader9 érzelmi állapota és
kereskedési sikerei közti kérdésre keresték a választ. Azt találták, hogy azon kereskedık,
akiknek az érzelmi reakciójuk nagyobb volt számlájuk növekedésekor vagy csökkenésekor,
azok szignifikánsan gyengébb teljesítményt nyújtottak.
A kockázat és a hozam nem állandó az idıben
Az AMH kifejti, hogy a kockázat és hozam nem állandó az idı ben, hanem a kereskedıi
populáció méretének és preferenciájának, az intézményi környezet hatásainak, például az
adótörvények és a szabályozói környezet módosulásának függvényeként változik. Ez pedig
azt jelenti, hogy a részvények kockázati prémiuma sem fix az idı ben, hisz folyamatosan
változik a szereplık kockázati étvágya, mely kihat az értékpapírok piaci mozgásaira is. Erre
hozta fel példának Lo a Nasdaq lufi elıt ti idı szakot, melyben a piacon lévı befektetık
többsége

még

nem

élt

át

valós

medve

piacot,

így

drasztikusan

növelték

a

kockázatvállalásukat. Ekkor azonban sokan megégették magukat, így ık elhagyva a piacot

8

A programkereskedés során a számítógépes rendszerek különbözı algoritmusokon (a múltbeli árfolyamok
elmozdulására épülve) alapulva adják és veszik a tı kepiaci instrumentumokat.
9
A day-trader kereskedı k a napon belüli árfolyammozgásokból igyekeznek profitot elérni.
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megváltoztatták a késı bbi piaci dinamikát (kockázati prémiumot). Emellett számos új
befektetı is piacra lépett, tehát egy új befektetıi generáció váltotta fel a kevésbé sikereseket,
így teljesen új piaci keretrendszer alakult ki.
Arbitrázslehetıség a piacon
A klasszikus hatékony piac elméletével (EMH-val) szemben az AMH azt a nézetet vallja,
hogy idır ıl idır e adódnak arbitrázs lehetıs égek a piacon. Grossman és Stiglitz (1980)
kifejtették, hogy ha nem lenne arbitrázs lehetıs ég a piacon, akkor a befektetési társaságok
széles elemzı gárdái feleslegesek lennének (az elemzıkne k a profit hajszolása mellett
azonban az elemzés, a piaci folyamatok feltárása is fontos feladatuk), hisz nem tudnák
sikeresen felvenni a versenyt a hatékony, állandóan egyensúlyban lévı piaccal. A likvid
tıke piacon így adódni fog megfelelı l ehetıs ég a kínálkozó profitlehetıs égek kihasználására.
Ezek a félreárazások a felfedezésük után azonban bizonyos idıve l eltőnnek a piacról, hisz a
befektetık

arbitrálják10 e lehetıs égeket, melyek így elı bb-utóbb megszőnnek. Ilyen

félreárazások viszont mindig is lesznek majd a piacon, hisz az intézményi és gazdasági
kondíciók változásával és a kereskedıi kör lecserélıd ésével újabb és újabb lehetıs égek
adódnak, tehát nem jutunk az állandó optimumba az idı múlásával. A piacnak így lesz majd
egy dinamikája, mely egy állandó körfolyamatot, és ezen belül trendek idıs zakát írja le, ahol
a pánik, kapzsiság, mánia, lufi, összeomlás és más jelenségek határozzák majd meg egy-egy
szők idıs zak mozgását.
Befektetési stratégiák
Az AMH kifejti, hogy a különbözı befektetési stratégiák egyes idıs zakokban nagyon jól,
majd más tıke piaci viszonyok között már csapnivalóan rosszul teljesítenek. Például az
arbitrázs stratégia egy idı után veszteséges lehet az új környezetben, azonban a piaci
folyamatok változásával újra teret nyerhet a jövı ben. Erre példa, hogy egyes kockázati
arbitrázs stratégiák 2001-ben a lecsökkent piaci aktivitás miatt már nem voltak sikeresek az

10

Arbitrázs segítségével kockázatmenetes hozamot érhetünk el oly módon, hogy az egyik piacon létesített
eladási pozíciót egy másik piacon vételi pozícióval ellentételezünk.
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Egyesült Államokban, azonban a technológiai lufiból felépülve 2005-ben már újfent
sikerekhez vezettek.
Shiller 1871-2003-as az S&P500 index körében végzett számításaiból kiderül (1. ábra), hogy
az index havi hozamai körfolyamatként hol magas, hol alacsony korrelációt mutatnak. Például
1950-ben hatékonyabb volt a piac, mint az 1990-es évek elején. Ez is igazolni látszik az AMH
körfolyamatokról szóló elképzeléseit.
1.

ÁBRA: AZ S&P 500 HAVI HOZAMAIRA (5 ÉVES GÖRDÜLİ) ÉPÜLİ SOROZATKORRELÁCIÓS
EGYÜTTHATÓI 1871-2003 KÖZÖTT

Forrás: Lo, Andrew W. (2004): The Adaptive Markets Hypothesis: Market Efficiency from an Evolutionary
Perspective. The Journal of Portfolio Managment, 30th Anniversary Issue 2004., pp. 23.

Növekedési és Value részvények
Az érték (value) és a növekedési részvények elır etörése a piacon a kockázati faktorok
függvényeként alakul. Például az 1990-es évek végén formálódó technológiai lufiban a piaci
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szereplık zöme a növekedési részvényeket favorizálta, legyız ve a value részvényeket
kedvelıke t, ezzel a két csoport közti kockázati különbséget is átírták a felek.
A tıke piaci buborék kidurranásakor azonban a növekedéspártiak egy része elhagyta a piacot,
mely lépéssel a növekedési részvények kockázati prémiuma folyamatosan elolvadt, sıt
kezdett eltolódni a value részvények irányába.
A harc a piaci szereplı k „evolúciójától” is függ, így amelyik csoport felülkerekedik, az a
részvénykategória kerül elıt érbe egy idır e. A befektetık ebbıl aktív portfóliókezeléssel
hasznot is húzhatnak, ha megérzik ezen befektetıi tömegek mozgása mögött húzódó háttérinformációkat, melyben az innováció és a minél gyorsabb alkalmazkodás lehet a segítségükre.

1.7 AZ AMH TÉMAKÖRÉBEN ELVÉGZETT KUTATÁSOK
Lo 2004-es munkájában kiemeli, hogy elmélete még csak kezdeti fázisban van, így
megerıs ítéséhez számos kutatást kell még lefolytatni. E vizsgálatok közül néhányat az elmúlt
években elvégeztek, mely eredményeként több tanulmány már napvilágra is került.
Az elvégzett kutatások egyik csoportját a devizapiaci vizsgálódások jelentik. Neely és társai
(2009) azt vizsgálták, hogy a devizapiacon a technikai elemzés segítségével a befektetık
érhettek-e el stabil, hosszabb idıs zakokon átívelı valódi többlethozamot. Neely-ék (2009) a
témában lefolytatott kutatásokat megismételték, és az eredeti idıs zak utáni teljesítményüket is
elemezték. Kimutatták, hogy a 70-es 80-as években elért extrahozamok valódiak, és azok nem
az adatbányászat (data mining – a végeredményeket igazoló feltétel keresése) eredményei.
Ezen többletnyereségek azonban a 90-es évekre eltőntek a szőrı, és mozgóátlag szabályok
alkalmazásakor. A bonyolultabb, kevésbé tanulmányozott módszerek (ARIMA, Markov,
channel rule) esetén azonban még lehetséges extraprofitot elérni. Vizsgálódásuk végén
megállapítják, hogy ezen eredmények az AMH nézetét támogatják, és nem egyeznek meg az
EMH nézeteivel.
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Úgy vélik, az AMH megfelelı elméleti hátteret nyújt a kritikusok által korábban sokszor
vitatott anomáliák vizsgálatához, mivel profitlehetıs égek mindig lesznek a piacon, melyek a
tanulás és verseny során rendre erodálódnak bizonyos idı e lteltével.
A technikai elemzés által elérhetı profitok stabilitását többen megkérdı jelezték. Levich és
Thomas (1993) például jelentıs visszaesést tapasztalt vizsgálódásuk utolsó mintaidıs zakában.
LeBaron (2002) azt találta, hogy a 150 napos mozgóátlagra (MA – moving average) épülı
kereskedési szabályok a 90-es évekre jelentıs en csökkentek, és szerinte ezekért az adatlopás
(data snooping) felelı s. Okunev és White (2003) azonban LeBaronnal ellenkezı
eredményekre jutott, s kimutatta, hogy az MA szabály szerint az elmúlt hónap
legjobb/legrosszabb hozamai esetén felvett long/short pozíciók jelentıs eredményt hoztak
1980 és 2000 között.
Olson (2004) reoptimalizálta és 5 éves periódusokban vizsgálta meg az MA szabályt 19712000-ig, majd egy mintán kívüli periódusra is elvégezte a számításokat. Kutatása
eredményeként kifejti, hogy szerinte 1970 és 1980 között félreárazás volt a piacon, melyet a
piac felfedezett és kiaknázott, így véleménye szerint komplexebb szabályok kellenek, melyek
majd kiaknázhatják az idıl egesen megjelenı h atékonytalanságot.
Schwert (2002) pedig a részvénypiacon jól ismert anomáliákat (méret hatás, value hatás,
hétvége hatás, osztalékhatás) vizsgálta. Megállapította, hogy ezek gyengültek, vagy akár el is
tőntek a piacról. Hasonló eredményekre jutott Park és Irwin (2005) is.
Neely és társai 2009-ben Sweeney (1986), Levich és Thomas (1993), Taylor (1994), Neely,
Weller, Dittmar (1997), és végül Dueker és Neely (2007)-es tanulmányait vizsgálták. E
kutatások eredményeit újratesztelték, és a mintán kívüli idıs zakokra is elemezték a hozamok
alakulását. Azt tapasztalták, hogy minden esetben csökkent a módszerek eredményessége a
vizsgálati idıi ntervallum utáni idıs zakokban.
Erre vonatkozóan két hipotézist állítottak fel. Az elsı szerint a többlethozam valójában sosem
létezett, csupán az adatbányászat (data mining) és a publikációs elfogultság (szokatlan,
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ismeretlen eset bemutatása) eredménye. A másik feltételezésük az volt, hogy a hozam valódi,
de amint a piaci szereplık értesülnek e lehetıs égekrıl a nyereségességük rohamosan csökken.
Amennyiben az elsı feltételezés lenne érvényben, akkor a mintaidıs zak után törésnek kell
következnie, és a nyereségességnek hirtelen el kell tőnnie. Ilyen törést a szerzık nem találtak,
kivéve egy esetben Levich és Thomas-nál.
A korábbi elemzéseknél Sweeney (1986), valamint Levich és Thomas (1993) filter szabályokat
használtak. Utóbbi szerzı páros azonban már az MA szabályt is alkalmazta. Taylor (1994)
megalkotta a „channel” szabályt, mely akkor lépett vételi- (longba) vagy eladási pozícióba
(shortba), ha az ár meghaladta/letörte az elmúlt néhány nap maximumát/minimumát. Taylor
emellett bevezette az ARIMA szabályt, melyet mintán belül alkalmazott és ez alapján akkor
kereskedett, ha a várt hozam meghaladta a tétlenség sávját (band of inactivity). Taylor olyan
sávot választott, mellyel a mintán belül maximalizálhatja a profitabilitást.
A Neely, Weller, Dittmar (1997) (NWD) féle „genetikus” programozás (rugalmas algoritmus,
mely a lehetséges szabályok széles skáláján keres) azonosítja a mintán belüli optimális
szabályt, majd megvizsgálja e szabály mintán kívüli nyereségességét. Habár nem tudja
teljesen kiküszöbölni az adatbányászatot, mégis magas hatékonysággal alkalmas a mintán
kívüli hozam tesztelésére.
A Markow modell pedig a fedezetlen kamatparitás, az idıvá ltozók átlaga, varianciája és az
eloszlásgörbe meredeksége alapján alakítja ki a mintán belüli tétlenségi sávot, mely csökkenti
a kereskedés gyakoriságát. Ezt a szabályt alkalmazza a mintán kívüli idıs zakra is.
A kereskedési költségek az idıs zak alatt 10-rıl 2 bázispontra csökkentek, így e változásokat
is alkalmazták modelljükben, nehogy félrevezetı nettó eredményre jussanak. A félreértések
elkerülése végett a biztonság kedvéért kiszámolták a bruttó és nettó hozamokat is.
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Az adatok összeméréséhez évesített Sharpe mutatót és Jensen féle alfát használtak. A
technikai elemzés Sharpe mutatóit a megfelelı buy and hold11 MSCI total return
részvényindex Sharpe mutatójához hasonlították.
Neely és társai (2009) megvizsgálták a technikai elemzés témakörében folytatott
tanulmányokat és a szerzık által megadott módszerekkel újra elvégezték a kutatásokat. Ezt
követıe n a módszert kiterjesztették az eredeti tanulmányok utáni idıs zakra, hogy
meggyız ıd jenek arról, hogy még mindig fennáll-e az extrahozam elérésének a lehetıs ége,
vagy az csökkent-e az idı ben. Sweeney (1986) esetében azt találták, hogy az 1%-os filter a
legjobb (8,61%-os éves nettó többlethozam) a minta idıs zakára (1973-80), ahol a Sharpe
mutatója is kiváló értéket adott. A mintán kívüli idıs zakban (1981-2005) azonban jelentıs
hozamvisszaesés következett be (1,82%) az 1%-os filternél, és a Sharpe mutató is jelentıs
visszaesést szenvedett el.
Levich és Thomas (1993) kutatásának megismétlésénél (1976-1990) hasonló eredményeket
kaptak, mint Sweeney esetén. Az 1%-os filter volt a legjobb (átlag 8,47%-al), mely a minta
utáni idıs zakra (1991-2005) drasztikusan romlik és negatív (-3,51%) értéket vesz fel. Hasonló
eredményre jutottak az MA szabálynál is. A Taylor féle channel, és ARIMA szabályoknál is
hasonló eredményeket kaptak, de a csökkenés az ARIMA esetén egyedi devizákra nem ad
szignifikáns eredményt. Az NWD szabály esetén is hasonló eredményt kaptak.
Miután ezeket bebizonyították, arra keresték a választ, hogy mi lehet a csökkenés hátterében.
Így eljutunk az általuk leírt két hipotézishez (adatbányászat (EMH) szemben az AMH-val). A
kettı között a különbséget az jelenti, hogy adatbányászat (data mining) esetén nem várhatunk
a jövı ben semmilyen extrahozamot, míg az AMH megengedi a hozamok folyamatos
csökkenését, mely gyorsasága a tanulás és alkalmazkodás sebességének függvényeként
alakul. Adatbányászat esetén így a mintaperiódus végén szimpla törésnek kellene
következnie.

11

Vedd meg és tartsd stratégia, mely egy hosszabb ideig tartó tı kepiaci mozgásból szeretne profitálni.
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Neely és társai (2009) azt találták, hogy az extra hozamok nem az adatbányászat eredményei,
és ezek sokáig fennálltak, de a piaci verseny idıve l ezeket megszőnteti. A szerzık még
leírták, hogy az EMH képviselıi gyakran a többlethozamot egy eddig nem definiált kockázati
faktorral magyarázzák. Neely-ék (2009) azonban kihangsúlyozták, hogy ez elég gyenge
lábakon áll, mivel akkor e lehetséges faktorok csak úgy hirtelenjében eltőnnek a piacról.
Kiemelték azonban azt is, hogy az AMH keretrendszere sem elég önmagában, így további
vizsgálatokra van szükség.
A másik AMH-t támogató devizapiaci elemzés Levichtıl és Potitól (2008) származik, akik
1971 és 2006 közötti adatok alapján vizsgálták a devizapiacot. Azt találták, hogy a többlet
elır ejelezhetıs ég az 1970-es években volt a legnagyobb, mely a késı bbiek során csökkent, de
nem tőnt el teljesen. Kihangsúlyozták, hogy az elır ejelezhetıs ég változik idı ben, és
nagyjából egy körfolyamat mentén alakul. Ennek eredményeként pedig támogatják az AMH
nézetét.
Elemzésükben még kiemelték, hogy a Pojarliev és Levich (2008) által elvégzett kutatás során
a technikai elemzés kereskedési faktora volt a legjelentıs ebb magyarázó változó a hedge
fundok devizapiaci hozamainak meghatározásánál.
Az AMH részletes bemutatása után megállapíthatjuk, hogy az Adaptív Piacok Elmélete az
elméleti keretrendszerével részben igazat ad az EMH (a piac halad a hatékonyság irányába, de
mindig lesznek újabb félreárazások), részben pedig a BF (befektetıi pszichológia és a tanulás
folyamata is megjelenik) nézeteinek. A megemlített nem stabil kockázat/hozamra, kockázati
prémiumra és kockázatvállalási hajlandóságra, a tanulás folyamatára pedig már számos
kutatás is rávilágított. A tanulás folyamata a 2. fejezet (diszpozíciós hatásra vonatkozóan)
során is egy fontos vizsgálati szempont. Bemutatom számos kutatás eredményét (például
Dhar és Zhu, 2006; Feng és Seasholes, 2005), melyek szerint a tanulás hatására csökken a
diszpozícióra való hajlam. A befektetık í gy kevésbé lesznek a hatás rabjai.
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1.8 SOROS REFLEXIVITÁS ELMÉLETE
Véleményem szerint a piaci folyamatokat jól ragadja meg Soros (2008) reflexivitás elmélete,
mely gondolatmenetének alapjai már A pénz alkímiája címő könyvénél is megjelentek. A
reflexivitás alatt a híres magyar származású spekuláns azt érti, hogy gondolkodásunkban jelen
van

a

bizonytalanság,

ami

természetesen

kihat

döntéseinkre

egy

kétoldalú

kapcsolatrendszeren keresztül.
Soros a valóság és a gondolkodásunk között egy aktív és egy passzív kapcsolatot írt le. Az
aktív kapcsolat alatt egy „manipulatív” funkciót ért, azaz az emberek igyekeznek az egyes
helyzeteket a saját elıny ükre fordítani, így döntésükkel hatnak a világra. Jó példa erre
véleményem

szerint

napjaink

bizalmi

válsága,

melyre

az

egyének

fogyasztásuk

elhalasztásával (tartós fogyasztási cikk) reagálhatnak. Mindezzel pedig valóban a sokak által
rettegett recesszióba taszíthatnak egy adott gazdaságot. Ugyanez egy komoly fellendülés
során túlfogyasztás (részvénypiaci buborékok által kísérve) formájában csapódhat le. A
passzív kapcsolat alatt Soros a világ megértését érti. Itt a világ és az elménk közti egymásra
hatás az elı bbivel ellentétes irányú, tehát a világ hat aktuális döntéseinkre (például pánik a
médiában a forint 2012 eleji árfolyama miatt, mely könnyen euró vételére sarkallhatja az
embereket).
E két funkció (aktív és passzív kapcsolat) közti kölcsönhatás lesz a reflexivitás, ami egy
kétirányú visszacsatolási mechanizmusként mőködik. A relativitás tehát segít formálni
gondolkodásunkat, mely azonban szintén hatást gyakorol a relativitásra. Ez a tıke piacok
nyelvére lefordítva azt jelenti, hogy a piacok a résztvevık viselkedési és cselekvési
reakciójára változnak.
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Soros kiemeli, hogy a tı kepiacokon kialakuló árak eltorzíthatják a valós fundamentumokat,
mivel a befektetık az aktuális percepcióik alapján hozzák meg befektetési döntéseiket. E
körfolyamat pedig könnyen egy halálos spirálhoz vezethet (például a CDS-ek12, a vállalati
kötvények és a részvényárfolyamok elmozdulása), mely pánikhelyzetben egymást gerjesztı
folyamatként hat. Soros nézete így szöges ellentétben áll az EMH nézetével, ami szerint a
piaci áraknak tükrözniük kell az összes információt.
Soros reflexivitás elméletét továbbgondolva még azzal érvel, hogy e percepció (befektetık
véleménye az adott cégrıl és világgazdaságról) okozta félreárazások miatt a pénzügyi piacok
nem a valós fundamentumokat tükrözik. Sıt a piaci árak jelentıs hatást fejthetnek ki az adott
társaság alapvetı

gazdálkodására. Itt például elég csak a csökkenı

bankrészvény

árfolyamoknak a betétállományra kifejtett negatív hatására gondolnunk. A BF által kifejtett
félreárazásokon túlmutatva Soros így azzal is foglalkozik, hogy ezen anomáliák miként
hatnak a vállalatok fundamentumaira.
Véleményem szerint Soros (2008) rutinos spekulánsként jól leírja a tıke piaci mozgásokat. A
reflexivitás elméletét kiegészítve Lo (2004,2005) adaptív piacok elméletével a meglátásom
szerint a piaci folyamatokat jól közelítı keretrendszert kapunk (a befektetı tanul és
alkalmazkodik, így a félreárazások elég idı e lteltével eltőnnek, ám lesznek mindig újak).

12

A CDS (Credit Default Swap) egy hitel nemteljesítési csere-ügylet. A CDS egyfajta biztosításnak tekinthetı
termék, amelyben a két szerzı dı fél megállapodásával a hitelkockázat az egyik félrı l a másikra száll át. A
CDS vevı je szeretné a hitelkockázatát csökkenteni és hajlandó ezért egy adott összeget fizetni (a
kockázatának adott százalékát évente), míg az eladója egy csı desemény bekövetkezése esetén kárpótolja a
CDS vevı jét.
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2. A DISZPOZÍCIÓS HATÁS
Disszertációmban a diszpozíciós hatás elméleti hátterének részletes feltárására, az alkalmazott
módszerek taglalására, majd a magyar egyetemisták körében a hatás empirikus vizsgálatára
helyeztem a hangsúlyt.
A mostani fejezetben bemutatom, hogy mit is jelent a diszpozíció, melyek a jelenségre ható
legerıs ebb erık. Ezt követıe n részletezem a hatás széles szakirodalmi hátterét, mely
megalapozta késı bbi empirikus vizsgálataimat.

2.1 A DISZPOZÍCIÓS HATÁS FOGALMA, HELYE A SZAKIRODALOMBAN
A diszpozíciós hatást elıs zör a Shefrin és Statman (1985) szerzı páros írta le, akik bemutatták,
hogy a befektetık a nyereséges pozícióikat túlságosan gyorsan, míg a veszteségeiket túl késın
realizálják. A hipotézis alapját a kilátáselmélet, a mentális nyilvántartás, valamint
a megbánástól és az önkontroll hiányától való félelem képezi.
A kilátáselméletben Kahneman és Tversky (1979) kifejtik, hogy a nyereséges helyzetekben
(tartományban) az emberek kockázatkerülık (hasznosság függvényük konkáv), míg a
veszteségesben kockázatkedvelık (hasznosság függvényük konvex). Eszerint a kockázatos
helyzetekben a rendelkezésre álló vagyon hasznossága helyett, vagyonunk változásával
vagyunk elfoglalva és cselekedeteinket a veszteségkerülés jellemzi. Ez annyit jelent, hogy
félünk realizálni veszteséges pozícióinkat (legalábbis amíg kis reményt is látunk arra, hogy az
árfolyamok visszafordulnak), míg nyereséges tartományban hajlamosak vagyunk az elsı
lehetıs éget megragadni az eladásra. A Kahneman és Tversky (1979) szerzı páros arra is kitér,
hogy adott összegő bukás nagyobb veszteség érzetet okoz, mint egy ugyanakkora összegő
nyereség. Az értékfüggvény (2. ábra) így meredekebb lesz a veszteséges (konvex)
tartományban.
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Ez egy részvény befektetésnél azt jelenti, hogy pozíciónk veszteségbe fordulásakor pár
százalékos mínusz esetén már kis hajlandóságot mutatunk az eladásra (ragaszkodunk meglévı
dolgainkhoz – endowment effect), nem ismerjük be rossz elképzelésünket, így inkább
„kiüljük” azt, amíg újra nyereséget nem látunk rajta.
2.

ÁBRA: KAHNEMAN ÉS TVERSKY EGY JELLEGZETES SÚLYFÜGGVÉNYE

Forrás: Kahneman és Tversky (1979): Prospect Theory: An analysis of Decision Under Risk, Econometrica Vol.
47, p. 279.

A kilátáselmélet által leírt „S” alakú hasznossággörbe töréspontjának meghatározására (a
negatív és pozitív hasznosság határán) Thaler (1984) alkotta meg a mentális nyilvántartás
fogalmát. Eszerint a befektetı minden egyes értékpapír vásárlásnál nyit egy-egy új mentális
„számlát”, amelyeket egymástól elkülönülten, függetlenül kezel. Veszteséges és nyereséges
pozícióira is külön-külön számlát használ és ennek megfelelıe n külön stratégiát alkalmaz. Ez
a kilátáselmélet hasznosságra vonatkozó elméletével karöltve magyarázza a törést a nulla
(referenciapont) értéknél. Shefrin és Thaler (1981) emellett arra is rávilágított, hogy az
árfolyamnyereséget és az osztalékot is hajlamosak vagyunk külön mentális fiókba helyezni.
Például a stabil, magas osztalékot fizetı, csökkenı trendben álló részvénytıl is vonakodunk
megszabadulni, miután félünk a magas osztalék elvesztésétıl .
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A veszteséges pozíció lezárása ugyanis bizonyítéka lenne a korábbi hibás döntésünknek,
amelyet (félve az újabb rossz stratégiától) inkább megtartunk, így jelentkezik a
kockázatkedvelés negatív tartományokban. Ez a befektetıi hezitálás mutatja a megbánás
érzetét. Nyereséges pozíció esetén ezzel ellentétben megjelenik a büszkeség érzete, büszkék
vagyunk, hogy jól választottunk. Ezt a sikerélményt biztosítva hajlamos az egyén a nyereség
gyors realizálására. A megbánás érzete azonban ilyen esetekben is megjelenik, ha az adott
értékpapír további emelkedést produkál. Ez pedig egy újabb az adott papírban történı
elhamarkodott, késıi vételhez vezethet, mely túl késın, kapzsi döntésnek minıs ül. Mindezen
túlmenıe n megfigyelhetı

az a jelenség is, hogy a rossz döntést rajtunk kívülálló

eseményeknek tulajdonítjuk, nyereség esetén pedig ezzel ellentétesen saját magunkat
magasztaljuk.
Az elı bbiekben leírt, heurisztikus torzításokkal átszıt t pszichológiai alapon alkalmazott
kereskedési stratégiát a szakirodalom De Bondt és Thaler (1985, 1987) munkái alapján
túlreagálásnak nevezett el. E jelenség alapvetı okozója lehet az átlaghoz való visszatérésnek,
ami negatív autokorrelációt jelent a részvények árfolyamára, mint folyamatra vonatkozóan.
Nagyon rövid (1-2 hónap) idıt ávon ez kifizetıdı (lásd részletesen Bremer és Sweeney, 1988;
Lehmann, 1988; Jegadeesh, 1987 és 1990), ennél kicsit hosszabb távon azonban nem jó
elképzelés, mivel ilyenkor a momentumhatás (Jegadeesh és Titman (1993) 3-12 hónapra
igazolták) érvényesül. Ez azt jelenti, hogy rövid távon a nyereséges (veszteséges) részvények
tovább emelkednek (csökkennek), mely teljesen ellentmond az egyén alapvetı tıke piaci
várakozásainak (mőködik a kapzsiság, a csordaszellem- „herding” és a technikai elemzés
együttes hatása). Nagyon fontossá válik a megfelelı önkontroll a sikeres kereskedés során.
Thaler és Shefrin (1981) ennek kapcsán mutatja be önkontroll hipotézisét, ahol érvelésük
szerint az emberi agy racionális (tervezı) része harcol az érzelmi, rövidlátó (tevı) résszel. Ez
az elmélet bıví tve Lo (2004) adaptív piacok elméleténél is megjelenik. Lo (2004, 2005, 2007)
rávilágít arra, hogy erıs érzelmi behatások esetén a racionális tervezés bizonyos esetekben
alulmarad a rövidlátó (miópiától szenvedı) tevı funkcióval szemben. Ezek alapján van a
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tanulásnak kiemelkedı szerepe az Adaptív Piacok Elméletében13 (AMH). Ez a tervezı-tevı
modell és az emóció gyız elme vezet Thaler és Shefrin szerint a mentális számlákhoz, és
ahhoz, hogy a veszteséges pozícióinkat túl sokáig tartjuk, ezzel elhalasztva a megbánást és
esélyt adva annak, hogy végül a megbánás ne is jelentkezzen.
Glick (1957) PhD értekezésében vizsgált kereskedık például tudatában voltak annak, hogy a
veszteség tartása nem racionális, mégis a kis önkontroll miatt vonakodtak a veszteséges
pozícióik realizálásától. A profik erre vagy kézi, vagy gépi stoppolást szoktak alkalmazni,
mellyel kiküszöbölhetik e beakaszkodás (anchoring) kellemetlen hatásait. A stoppolás azt
jelenti, hogy nyitott pozíciónkat egy adott, elır e meghatározott árszinten realizáljuk, mely
megóv a rossz pozícióhoz történı ragaszkodástól (endowment effect). Ilyen stratégia
alkalmazásához pedig elengedhetetlen a fegyelem és az önkontroll.
A kilátáselmélet által leírt hatást és a diszpozíció közti kapcsolatot a késı bbiekben Hens és
Vlcek (2005), valamint Barberis és Xiong (2009) is vizsgálta. İ k azonban arra jutottak, hogy
ugyan a kilátáselmélet által leírt jelenség bizonyos esetekben támogatja a diszpozíciós hatást,
más esetekben azonban ellentétes reakciókat vált ki. A nyereséges pozíción nagyobb
kockázatvállalást (kétszer akkorára növelt pozíciót), míg a veszteségesnél kisebbet (konkrétan
pozíciófelezést) mutattak ki. Kaustia (2008) arra a következtetésre jut, hogy a kilátáselmélet
nem magyarázza a diszpozíciós hatást, mivel az azt jelzi, hogy a vételi ártól eltávolodva
bármely irányba csökkennie kell az eladási hajlamnak (legalábbis az „S” alakú
hasznossággörbe csökkenı

meredeksége alapján). Ezzel ellentétben Kaustia (2008)

eredményei szerint nyereséges tartományban konstans vagy inkább növekedı az eladási
hajlam, míg vesztı tartományban a befektetık közömbösek a veszteség mértékére. A
nyereséges tartománynál mutatkozó növekvı eladási hajlam a részvények hozamainak hosszú
távú negatív autokorrelációjával (például French és Roll, 1986) is magyarázható (átlaghoz
való visszatérés). A veszteséges tartománynál pedig a ragaszkodás (endowment effect) lehet
az eladástól való vonakodás egyik fı oka .

13

Az adaptív piacok elméletét több helyen komplex alkalmazkodó rendszerek elméletének is nevezik, én
konzekvensen az elı zı t alkalmazom.
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A diszpozíciós hatás explicit mérésére elsıké nt Odean (1998) vállalkozott, 10 000 befektetı
értékpapírszámláján megtalálható, valós kereskedési adatokon empirikusan is igazolta
a hipotézis fennállását. Eredményei alátámasztották, hogy az egyéni befektetık vesztes
pozícióikat túlságosan sokáig, nyerı pozícióikat viszont csak rövid ideig tartják. Késı bb a
Shapira és Venezia (2001) szerzı páros, valamint Feng és Seasholes (2005) továbbcsiszolta
Odean (1998) módszerét, ık is igazolták e jelenséget. A diszpozíciós hatás hipotézisének
empirikus igazolása elsı körben az USA befektetıi re koncentrált, azonban késı bb más
országok befektetıi magatartását vizsgálva is megerıs ítésre került az észt (Talpsepp 2009), a
finn (Grinblatt és Keloharju 2001), a portugál (Cerqueira Leal és társai 2010), a német
(Weber és Welfens 2007), az izraeli (Shapira és Venezia 2001), az ausztrál (Brown és társai
2006), a tajvani (Cheng és társai 2009), a koreai (Choe és Eom 2009) és a kínai (Feng és
Seasholes 2005) piacra vonatkozóan. A kísérleten alapuló vizsgálatokat a 2.2.1 fejezetben,
míg a valós tız sdei kereskedést elemzı kut atásokat a 2.2.2 fejezetben mutatom be.
Összegezve a most bemutatásra kerülı empirikus vizsgálatok célja az, hogy igazolja a
befektetık diszpozícióra való hajlamát, mely különbözı tıke piaci helyzetek (fıké nt jelentıs
volatilitású tıke piacok esetén) közepette rossz magatartásra sarkallja a résztvevıke t. A
kutatók emellett a legtöbb esetben rávilágítanak arra, hogy tanulással és tapasztalattal a
diszpozícióra való hajlam csökkenthetı. Frazzini (2006) azt is bemutatja, hogy a piaci
szereplık rossz döntéseibıl (nyereségek gyors realizálása, veszteségek sokáig tartása)
extraprofitra lehet szert tenni, ha a diszpozícióval ellentétes stratégiát alkalmazunk.

2.2 A DISZPOZÍCIÓS HATÁS EMPIRIKUS VIZSGÁLATAI, ALKALMAZOTT
MÓDSZEREI ÉS EREDMÉNYEI

A diszpozíciós hatás fogalmának és keretrendszerének ismeretében elmondhatjuk, hogy tudat
alatti alkalmazása nem várt rossz eredményekhez vezet, így megelız ése javíthatja a magán- és
intézményi befektetık t eljesítményét.
A következık ben bemutatom a diszpozícióval foglalkozó empirikus (kísérleti és valós
tız sdei) kutatásokat. Ezek szintén egytıl -egyig rávilágítanak, hogy létezı hatással állunk
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szemben. Azt is jelzik, hogy a rájuk való fogékonyság szintje szoros kapcsolatban áll a
befektetıi sikerességgel (például Dhar és Zhu, (2006); Frazzini, (2006)).

2.2.1 Kísérleti tıkepiaci játékok a diszpozíciós hatás vizsgálatára
Az

itt

bemutatásra kerülı

játékok

(fıké nt

egyetemisták

részvételével, játékpénz

alkalmazásával) is rávilágítanak a nyereség korai realizálásának, és a veszteség sokáig
tartásának jelenségére. Ezen eredmények részletezését azért tekintem fontosnak, mert a
dolgozat 3. fejezetében én is a felsıokt atási hallgatók tız sdei kereskedési szokásait elemzem.
E kísérleti módszernek azonban a vizsgálat szempontjából vannak negatív és pozitív hatásai
is.
Hátrányát az jelenti, hogy a résztvevık más stratégiát (például nagyobb kockázatvállalást
mutatnak) alkalmaznak, mint ha azt saját pénzükkel tennék. Hiába lesz ösztönzés, mely a
végsı játékpénz adott százalékát (jellemzıe n 0,1-0,2%-át) fizeti ki valós pénzben, mégis más
viselkedésre ösztönöz. A kapott kísérleti eredményeket ezért fenntartással kell kezelni, vagy
azokat össze kell hasonlítani a vizsgált személyek valós tız sdei kereskedésével. Pozitív oldala
viszont abban mutatkozik meg, hogy számtalan piaci helyzet (tudományos elképzelés)
vizsgálatára nyílik lehetıs ég, mely egy valós tız sdei kereskedésben gyakran egy hosszabb
periódus során sem fordul elı. Miként Szabó (1998) is kiemeli a kísérletek arra jók, hogy
alátámasszák az adott tudományos tétel igazságát, vagy megcáfolják azt.
A diszpozícióval foglalkozó irodalom elsı legjelentıs ebb kísérleti játéka a Weber és Camerer
(1998) szerzı páros nevéhez köthetı. A résztvevı egyetemisták 6 kockázatos eszközbıl , a
játék 14 körén át, a körök elején tudták összeállítani portfóliójukat. Az eszközök árát, az
árváltozás mértékét egy véletlen folyamat segítségével írták le. Az alábbi kikötésekkel éltek:
nincs hitel, shortolási (esésre játszó pozíció) lehetıs ég és nincs kamat a be nem fektetett
pénzekre. A résztvevık mindegyike 10 000 egységnyi játékpénzt kapott, melybıl jutalmul
megkapták a szakaszok végi portfóliójuk 0,1 (elsı szakaszban) vagy 0,2%-át (második
szakaszban), így érdekeltté tették ıke t a játékban. Az elsı szakaszban rendes viszonyok
között zajlott az adásvétel, azaz a portfóliók átvihetık voltak a következı játék periódusára. A
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játék második szakaszában azonban a szakaszok végén fennálló portfóliót a következı
szakaszok elején automatikusan eladták (automatikus eladás).
Négy hipotézist állított fel Weber és Camerer (1998). Az elsı (CW1) szerint a vételi ár felett
több részvényt adnak el, mint a vételi ár alatt. A második hipotézis (CW2) azon a kísérleti
kikötésen alapul, hogy minden periódus végén automatikusan eladják a részvényeket. Ekkor
azzal a feltételezéssel éltek, hogy több részvényt adnak el a játékosok, ha az ár felette van az
elız ı periódus záró árának. A harmadik hipotézisükben (CW3) azt tételezték fel, hogy a
diszpozíciós hatás kisebb, ha automatikus eladás van a periódusok végén. Az utolsó negyedik
hipotézisük (CW4) szerint pedig a kereskedési forgalom pozitívan korrelál az árelmozdulások
nagyságával.
A CW1 hipotézis bizonyítására elıs zör megnézték, hogy miként oszlik meg a nyereségben és
veszteségben eladott részvények aránya. Mivel nem tudták mindig meghatározni a pontos
vételi árat, így az értékpapírok értékelésénél használt FIFO (elıs zör vásárolt értékpapírok
kerülnek eladásra), LIFO (a legutoljára vásárolt részvények kerülnek eladásra) módszert
hívták segítségül.
Az eredményeket értékelve azt kapták, hogy a játékosok nyereségben adták el a papírok 60%át, míg veszteségben 40%-ukat. A 6-ból 4 részvényre ezek alapján igaznak bizonyul a
diszpozíciós hatás. Kimutatták emellett, hogy a megtartott papírok kisebb hozamot
biztosítottak az eladottakénál a LIFO és a FIFO módszer esetén is.
A CW2 és CW3 hipotézist egyben vizsgálták, és arra jutottak, hogy jelentıs en gyengül a
diszpozíció az automatikus eladás bevezetésével. A kísérletben résztvevık tehát a „valós”
piacon vonakodnak az eladástól, azaz a nyereség, veszteség arány nem olyan meggyız ı, mint
a CW1 hipotézisnél.
Az elemzés érdekes részét képezi, hogy képeztek egy indexet az egyének diszpozíciós
hatásának megállapítására:
α= (S+-S-)/(S++S-), ahol

(1)
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S+ (S-) az eladások száma, ha az ár emelkedett (csökkent) az elız ı periódushoz képest. A
képlet a nyereségben eladott pozíciók számából kivonja a veszteségben eladott pozíciók
számát és elosztja az összes eladott pozícióval. Ha a diszpozíciós koefficiens α≤0, akkor nincs
diszpozíciós hatás. Míg, ha α>0, akkor fennáll a diszpozícióra való hajlam. Weber és Camerer
kimutatták, hogy az egyének 2/3-ánál létezik diszpozíciós hatás. Az elsı szakaszban az alfa
átlaga αI=0,3, míg a másodikban αII=0,155. Mindkettır e elvégezve a t próbát azt kapták, hogy
az átlagok szignifikánsan nagyobbak, mint 0. A két szakasz α-ira elvégzett t próba elutasította,
hogy αI átlaga egyenlı αII átlagával, emellett a Kolgomorov-Smirnov próba azt mutatta, hogy
a két kumulált eloszlás eltérı a két esetben.
A CW4 hipotézis is igaznak bizonyult, azaz nagyobb elmozdulásoknál nıt t a forgalom. Ezt is
t próbával igazolták. Még azt is vizsgálták emellett, hogy állhat-e az átlaghoz visszatérés
(mean reversion) a diszpozíciós hatás hátterében. Azt tapasztalták, hogy a befektetık valóban
hajlamosabbak esésben venni, mint az emelkedésben, és ezzel bíznak az átlaghoz történı
visszatérésben. Mindezzel pedig gyakran megszegik a Jegadeesh és Titman (1993) féle
momentumhatást, mely 3-12 hónapos távon extra hozamot tett elérhetıvé a szerzı páros
számára az általuk vizsgált tıke piaci periódusban. Egy-két hónapos távon azonban az
átlaghoz való visszatérés jó elképzelés lehet, melyre Bremer és Sweeney, 1988; Lehmann,
1988; Jegadeesh, 1987 is rávilágított.
Chui (2001) Makaón végezte el a Weber és Camerer (1998) féle kísérleti játékot. Elemzése
során arra jutott, hogy a makaói játékosok is hajlamosak voltak a diszpozícióra. Chui ezt
nagyrészt a megfelelı önkont roll hiányával magyarázta.
Oehler és társai (2002) is egy kísérleti piacon vizsgálták a diszpozíciós hatás létezését,
melynek során 36 kísérletet végeztek el összesen 490 fı részvételével úgy, hogy
kísérletenként csak egy fajta részvénnyel kereskedhetett minimum 12, maximum 18 játékos.
Weber és Camererhez (1998) képest Oehler és társai már megengedték a rövidre eladást
(shortolást) és az értékpapír kölcsönzést is a maximálisan engedett 35 000 egységnyi
játékpénz erejéig. A résztvevık a német hageni és bambergi egyetem hallgatói voltak, akik
rendelkeztek megfelelı alapfokú pénzügyi ismeretekkel és a játék kezdete elıt t már két héttel
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megkapták a részletes játékleírást. A kísérlet 3 órát vett igénybe, melyért cserébe a hallgatók
végsı eredményeik függvényében átlag 17,2 euróban részesültek. Három játékpiacot állítottak
fel a számukra: call piac, folyamatos kereskedéső piac, dealer piac. A call piacon egy
meghatározott idıi ntervallumban tudták a hallgatók megadni a vételi és eladási szándékaikat,
mely után meghatározásra került az adott periódus árfolyama. Folyamatos kereskedésnél egy
adott játékszakaszon belül bármikor lehetett eladási vagy vételi megbízást adni úgy, hogy a
résztvevık látták az aktuális legjobb vételi és eladási árfolyamot. A dealer piacon pedig 3
market maker irányította az árak alakulását, ahol a játékosok csak a „dealerek” által adott
árakon adhattak megbízást, miközben folyamatosan láthatták a legjobb vételi és eladási árat.
Hipotéziseik megegyeztek a Weber és Camerer (1998) által megfogalmazottakkal, azaz arra
keresték a választ, hogy a vételi ár felett valóban többször adnak-e el részvényeket a
befektetık, és ez a nyereségben történı eladás megismétlıdi k-e abban az esetben, ha a
referencia ár a játék elız ı periódusának záró ára lesz.
Az eredmények kiértékelése során azt találták, hogy mindhárom piac és a különbözı
referencia árak esetén is fennáll a diszpozíció, azaz a német egyetemisták hajlamosabbak
voltak nyereséges pozícióik realizálására. A hatás erıs ebb volt abban az esetben, ha a
referencia ár a vételi ár és nem az elız ı periódus záró árfolyama volt. A szabad piacba történı
beavatkozás tehát Weber és Camererhez hasonlóan Oehler és társai esetén is csökkentette a
diszpozícióra való hajlamot.
Összegzésül még megjegyezték, hogy a diszpozícióval rendelkezı befektetık „contrarian” (az
átlaghoz való visszatérésben hisznek – mean reverting, azaz a korábbi nyerıke t eladják, a
korábbi idık ben sokat esı papírokat pedig veszik) stratégiát, míg a diszpozícióval nem
rendelkezık momentum stratégiát (pillanatnyi nyerık et veszik, az esıke t pedig adják tovább)
követnek. A 2.3 és a 2.4.2 fejezetben bemutatom, hogy a diszpozíciós hatás eredményeként
momentum stratégia alkalmazására is lehetıs ég nyílik (Grinblatt és Han, 2005; Frazzini,
2006). Ez azt jelenti, hogy a diszpozícióra hajlamos befektetık döntéseivel ellentétes pozíciók
felvételével rövid távú árfolyammomentum alakul ki, mellyel extraprofitot érhetünk el.
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Weber és Welfens (2007) a részvény-, és ingatlanpiacra alkottak meg egy kísérleti
keretrendszert, melyben elemezték, hogy létezik-e a diszpozíciós hatás, és ha igen, akkor ez
stabil-e az idı ben. Azt is vizsgálták, hogy jelentkezik-e a játék során a tanulás folyamata,
mely csökkenti a jelenség erejét. A mannheimi egyetemen a hallgatók közremőködésével
2005. május és június hónapban lefolytatott kétfordulós kísérlet eredményeit kiértékelve azt
kapták, hogy létezik a diszpozíciós hatás, habár a résztvevık 1/3-ánál fordított hatás áll fenn
(Weber és Camerer (1998) is a résztvevık 2/3-ánál talált diszpozíciót). Kimutatták emellett,
hogy a második forduló során a pozitív és negatív diszpozíció is csökkent, tehát tanulás zajlott
a piacon.
A diszpozíciós hatás létezésének kimutatásához az Odean (1998) által kidolgozott módszert
használták, melyet a valós piaci körülményeket taglaló 2.2.2 fejezetben mutatok be. A tanulás
folyamatára abból következtettek, hogy a második fordulóra szignifikánsan csökken a
diszpozíciós érték (Weber és Welfens (2007) 38. oldal). A szerzı páros emellett OLS és tobit
regressziós vizsgálatot is elvégzett, mely eredményeként arra jutottak, hogy a nagyobb
jövedelem és a kereskedési tapasztalat csökkenti a diszpozíciót. Hasonló eredményre jutott
például Dhar és Zhu (2006), valamint Shumway és Wu (2006) is. A szerzı páros azonban nem
ért egyet Shumway és Wu (2006) következtetéseivel, mely szerint a jövedelem, és a
kereskedési gyakoriság a pénzügyi szofisztikáltság katalizátorai. E kapott eredményekre
véleményem szerint az jelenthet magyarázatot, hogy a gazdagok egy része kapcsolatban áll
nagy

tudású

befektetési

bankházak

befektetési

tanácsadóival,

akik

irányíthatják

kereskedéseiket, továbbá befektetési ismereteik is kiemelkedı bbek az átlagnál, melyet Dorn
és Huberman (2005) kérdıí ves felmérése is kimutatott.
A részvény kísérletben fordulónként három kört tartottak, mely a létezı három piaci helyzetet
(emelkedı, csökkenı és stagnáló piac) szimulálta. Körönként 6 különbözı termékkel lehetett
kereskedni, melyek rögzített árfolyampályán mozogtak 14 perióduson keresztül, ahol az elsı
3 periódus a múltbeli mozgásokat hivatott szemléltetni. A résztvevık 2000 játékpénz felett
rendelkezhettek, és kezdéskor minden részvényt 100 egységért lehetett megvásárolni.
Emelkedésnél az árak 6%-kal kerülhettek feljebb körönként, míg az esések 5%-osak voltak. A
játékot továbbá úgy építették fel, hogy ha egy részvény például többször emelkedik, mint
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esik, akkor az a késıb biekben is nagyobb valószínőséggel emelkedni fog. A jó döntés így a
vétel volt az emelkedı részvényekben. Ezzel a szerzı páros a Jegadeesh és Titman (1993) féle
(3-12 hónapos távon) momentumhatást modellezte. A játék végén a résztvevık a végsı
portfóliójuk értékének 0,2%-át kapták meg euróban, így ösztönözve voltak a minél jobb
teljesítmény elérésére.
A részvénypiac mellett az ingatlanpiacot is vizsgálta Weber és Welfens (2007). E kísérleti
játék 6 perióduson át zajlott. A résztvevıkke l közölték, hogy hat darab 200 000 euró értékő
ingatlannal rendelkeznek, melyek árai egyik évrıl a másikra vagy 30 000 euróval
emelkednek, vagy ugyanennyivel csökkennek. A játékosok feladata az ingatlanok eladása volt
a 2005-2010 közötti idıs zakban úgy, hogy azzal a legnagyobb pénzösszegre tegyenek szert.
Minden évben dönteniük kellett, hogy melyik házat vagy házakat adják el. Ha egy ingatlant
eladtak, már nem vásárolhatták azt vissza, amelyeket pedig nem értékesítettek 2009 végéig
azt 2010-ben automatikusan értékesítették az akkori azonnali árukon. A résztvevıkke l
közölték, hogy egy-egy ingatlan értékcsökkenésének (értéknövekedésének) valószínőségei
azonosak, azonban évrıl évre csökkentek az emelkedési valószínőségek (Weber és Welfens
(2007) 10. oldal). A megfelelı ösztönzés érdekében a játékosok az összegyőjtött vagyon
0,0002%-át kapták meg euróban. Mind a részvény-, mind az ingatlanpiacon kimutatható volt
a diszpozíció, a második kísérlet (ingatlanok) esetén pedig a tanulás folyamata is
szignifikánsan jelentkezett.
Összegezve az elı bbiekben ismertetett kísérleti vizsgálatokat azt mondhatjuk, hogy a szerzık
minden kísérletben kimutatták a diszpozíciót, melynek azonban nem az összes befektetı volt
a rabja (Weber és Camerer, valamint Weber és Welfens arra az eredményre jutott, hogy a
német egyetemisták 2/3-a fogékony a diszpozícióra). Weber és Camerer (1998), valamint
Oehler és társai (2002) rámutattak, hogy a szabad piaci folyamatok (amikor nincs
mesterséges beavatkozás) erıs ítik a diszpozíciós hatást. Az egyes körök végi automatikus
zárás, vagy szigorúbb piaci körülmények viszont csökkentik a hajlamot, és így a
beakaszkodást és ragaszkodást (anchoring és endowment). Weber és Welfens (2007) kísérlete
során pedig megjelent a tanulás folyamata is, mely az adott játék késı bbi köreinél már
csökkentette a diszpozíciós hatás erejét.
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Az eredmények értékelése kapcsán azonban nem szabad elfelejtenünk a „kísérleti közeg”
legjelentıs ebb hátrányát, mely szerint a játékban résztvevık más stratégiát (rendszerint
nagyobb kockázatvállalást mutatnak) alkalmaznak. Hiába ösztönzik tehát a játékosokat a
kutatók a végsı játékpénzük adott százalékának (jellemzıe n 0,1-0,2%-át) kifizetésével, a
résztvevık ennek ellenére más kockázati étvággyal vettek részt a kísérletben, mint tették
volna ezt valós piaci körülmények közepette. Az általam vizsgált két tız sdejáték ezt a negatív
hatást azonban ki tudta küszöbölni, mivel itt a hallgatók a saját pénzüket (minimálisan 20 000
forint, ennyi volt a belépési korlát a kísérletbe) kockáztatták.
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2.2.2 A diszpozíciós hatás valós tızsdei kereskedésben

A diszpozíció kísérleti megközelítése után ezen alfejezetben mutatom be a valós piacokon
(Egyesült Államok, Ausztrália, Finnország, Izrael, Kína, Németország) elvégzett kutatásokat,
azok módszereit és eredményeit (összefoglalva az 1. és 2. táblázatban). Ez az elméleti háttér
és viszonyítási alap szükséges disszertációm gyakorlati részéhez, mely a felsıokt atási
hallgatók valós körülmények között hozott tıke piaci döntéshozatalát elemzi. Ilyen empirikus,
valós

tız sdei

kereskedési

adatokat

elemzı

vizsgálatra

pedig

ismereteim

szerint

Magyarországon még nem került sor.
A diszpozíciós hatást elsıké nt a Shefrin és Statman (1985) szerzı páros írta le, akik gyakorlati
vizsgálatukat kétféleképpen végezték el. Egyrészt Schlarbaum (1978) 1964-tıl 1970-ig
egyéni befektetık kötéslistáiról készült elemzését, és adatait tanulmányozták. Másodsorban
pedig 1961 januárjától 1981 decemberéig havi adatok alapján vizsgálták a befektetési
alapokat. Shefrin és Statman (1985) azonban nem fért hozzá egyéni befektetıi adatokhoz, így
a hipotéziseik mélyrehatóbb vizsgálatára nem volt módjuk. Hipotéziseiket elméleti alapon
írták le, az adatok elemzése az igazolást szolgálta.
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1. TÁBLÁZAT: A MAGÁNBEFEKTETİK DISZPOZÍCIÓRA VALÓ HAJLAMA TİZSDEI KERESKEDÉSBEN I.

Minta

Ország

Vizsgálati
idıszak

Módszerek

Odean (1998)

10 000

USA

1987-1993

PGR, PLR

Jelen van a diszpozícióra való hajlam, adóoptimalizálás az év végén.

Dhar és Zhu (2006)

50 000

USA

1991-1996

PGR, PLR

Létezik a hatás. A kereskedési gyakoriság, a nagyobb jövedelem és a
profizmus is csökkenti a hatás létezését.

-

Ausztrália

1995-2000

PGR, PLR

Kimutatható a diszpozíció, mely a 200. naptól eltőnik. Az
adóoptimalizálás itt is jelen van, míg megfigyelhetı , hogy nyereség
után a PGR/PLR alacsonyabb.

Weber és Welfens (2007)

3 000

Németország

1997-2001

PGR, PLR

A befektetı k 66%-a hajlamos a diszpozícióra, melyet csökkent a nagy
jövedelem és a kereskedési tapasztalat.

Shu és társai (2005)

53 680

Tajvan

1998-2001

PGR, PLR

Itt is jelen van a hatás, ahol az idı sebbek (kevésbé tanultak) nagyobb
diszpozícióra hajlamosak.

közel 4 millió

Tajvan

1994-1999

PGR, PLR

A kereskedı k 84%-nál jelen van a hatás, a nı k és a férfiak között
nincs szignifikáns különbség.

59 081

Korea

2003-2005

PGR, PLR

A szofisztikáltság és a tapasztalat csökkenti a diszpozíció létezését a
határidı s kereskedı k körében. A long pozícióban jellemzı bb, mint a
shortok esetén.

Szerzı

Brown és társai (2006)

Barber és társai (2007)

Choe és Eom (2009)

Forrás: Saját szerkesztés
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2. TÁBLÁZAT: A MAGÁNBEFEKTETİK DISZPOZÍCIÓRA VALÓ HAJLAMA TİZSDEI KERESKEDÉSBEN II.
Minta

Ország

Vizsgálati
idıszak

Módszerek

124 730

Tajvan

2003-2004

PGR, PLR

Jelen van a határidı s piacon a hatás, mely költséges a befektetı k
számára.

Boebel és Taylor (2000)

125

Új-Zéland

1988-1999

PGR, PLR

Nem volt náluk diszpozícióra való hajlam.

Cerqueira Leal és társai
(2010)

1 496

Portugália

1999-2002

PGR, PLR

Portugáliában is hajlamosak a diszpozícióra a befektetı k, ahol a bika
piacon erı sebb hatást tapasztaltak a szerzı k.

Shapira és Venezia (2001)

4 330

Izrael

1994

Tartási idı

Kimutatható a hatás, ám ez a profiknál elenyészı .

-

Finnország

1994-1997

logit regresszió

Érezhetı diszpozíció, ahol a kis nyerı kben hajlamos az egyén eladni,
míg nagy veszteségeknél a realizálás mértéke drasztikusan lecsökken.

Feng és Seasholes (2005)

1 511

Kína

1999-2000

TGI, TLI

Jelen van a hatás, mely a szofisztikáltság és a tapasztalat segítségével
jelentı sen csökkenthetı .

Chen és társai (2007)

46 969

Kína

1998-2003

PGR, PLR; TGI,
TLI, Tartási idı

Mindhárom módszer esetén jelen van a diszpozíció.

Talpsepp (2009)

24 257

Észtország

2004-2008

PGR, PLR; TGI,
TLI

Jelen van a hatás, melyet csökkent a szofisztikáltság és a tapasztalat.

Szerzı
Cheng és társai (2009)

Grinblatt és Keloharju
(2001)

Forrás: Saját szerkesztés
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Odean PGR, PLR alapú módszerére épülı kutatások
Az elsı kiforrott és máig a legtöbb szerzı által használt módszert Odean (1998) alkotta meg.
İ

egy Amerikában széles körben ismert diszkont brókercég 10 000 véletlenszerően

kiválasztott ügyfelének az 1987-1993 között kötött tranzakcióit vizsgálta, havi pozícióik
adatait elemezve (mivel csak ezeket kapta meg). Hasonló havi adatokon lefolytatott elemzést
végzett Schlarbaum (1978), valamint Badrinath és Lewellen (1991), akik 1971 és 1979 között
vizsgálták a retail brókercégek ügyfeleit. A különbség az ı vizsgálatukhoz képest jelen
esetben az, hogy Odean egy diszkont brókercég ügyféladataihoz jutott, melynek segítségével
ki tudta szőrni a retail brókerek ügyfelekre gyakorolt hatását a döntéshozataloknál.
Odean (1998) módszerének lényege, hogy minden kereskedési napon, amikor egy befektetı
elad egy részvényt, a befektetı portfólióját vizsgálat alá helyezi, s pozícióit négy lehetséges
kategóriába sorolja a vételi, az eladási és az aktuális ár függvényében. Az eladott részvények
esetén az eladási árat az átlagos vételi árral hasonlította össze, s ez alapján könyvelte el ıke t
nyerı ben (realized gain – RG), vagy vesztı ben eladott (realized loss – RL) papíroknak.
Minden más részvényt, amely adott napon a befektetı portfóliójában volt, és nem került
eladásra, az átlagos vételi ár és az adott napi záróár alapján sorolta be a nem realizált nyereség
(paper gain – PG) vagy a nem realizált veszteség kategóriába (paper loss – PL). Azoknál az
eseteknél, ahol ezt nem tudta pontosan meghatározni (például nem volt meg a pontos vételi ár,
vagy ahol az átlagos vételi ár pont megegyezett az adott napi záróárral), ott azokat nem vette
számításba (kihagyta a vizsgálatból).
Realizált, nem realizált nyerı pozíció alatt azt értette, ha az adott kereskedési nap minimuma
és maximuma is az átlagos vételi ár felett mozgott (és történt meg az eladás, vagy a további
tartás). Ennek megfelelı en realizált, nem realizált veszteség alatt pedig azt értette, ha az adott
kereskedési nap minimuma és maximuma is az átlagos vételi ár alatt mozgott (és volt eladás,
vagy tartás). Abban az esetben, mikor az átlagos vételi ár a napi minimum és maximum között
tartózkodott, akkor ezeket figyelmen kívül hagyta és nem számolta. Itt jegyezném meg, hogy
disszertációm gyakorlati részénél könnyebbséget jelentett, hogy a megfelelı kereskedési
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adatok (Odean havi kereskedési adatai helyett én napi szinten vizsgálódhattam) birtokában
könnyen meghatározhatóvá vált az egyedi tıke piaci termékek besorolása egy adott
kategóriába.
A részvényeladásoknál meglévı portfóliók megfelelı besorolása után az alábbi összefüggések
segítségével kumulált szinten vizsgálta Odean (1998) a diszpozíciós hatást:
PGR =

PLR=

RG
RG + PG

RL
RL + PL

(2)

(3)

Odean (1998) e módszer segítségével úgy vizsgálta a diszpozíció létezését, hogy egy adott
idıs zak pozíció zárásakor aggregált befektetıi

szinten hasonlította össze a realizált

nyereségek számát a ténylegesen nyereségben realizálható esetekkel. A realizált nyerık
hányada (proportion of gains realized - PGR) és a realizált vesztes pozíciók hányada
(proportion of losses realized - PLR) megegyezett abban az esetben, ha nincs diszpozíció
(hiszen a két hányados a tényleges realizálás arányát mutatja). A PGR viszont szignifikánsan
meghaladja a PLR értékét, ha inkább a nyerı papírokat realizálták, és a vesztes papírokat
tovább tartották, másképp fogalmazva ebben az esetben a befektetık kevésbé voltak
hajlandóak realizálni veszteségeiket, azaz diszpozíció (DE) jellemezte a magatartásukat.
A hatás kimutatásánál, mint már említettem kiemelkedıe n fontos a referencia pont
meghatározása. Ennek típusai lehetnek átlagos vételi ár, legmagasabb vételi ár, a legelsı
vételi ár, a legutóbbi vételi ár. Odean tanulmányában az átlagos vételi ár volt a referencia
pont. Az adóoptimalizáló eladással is számolva az átlagos vételi árfolyamhoz hozzáadja a
jutalékot, eladásnál pedig levonja. Azt feltételezi, hogy az eladási jutalék részvényenként
megegyezik az átlagos egy részvényre jutó vételi jutalékkal.
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Hipotézisei:
•

PGR > PLR , tehát létezik a diszpozíciós hatás az egész évet vizsgálva.

•

PLR (december ) − ( PGR(december ) > PLR ( január − november ) − PGR( január − november )

az

év

végi

nagyobb

adófizetési

kötelezettség

elkerülése

(a

decemberi

adóoptimalizálást szerette volna igazolni) végett hajlandóbb a befektetı veszteségének
realizálására vagy átkötésére.
Mindkét esetben igazolást nyertek Odean hipotézisei, melyet kétmintás t próbával is
ellenır zött. A teljes évre a PLR 0,098 lett, miközben a PGR 0,148-as értéket adott (a
különbség szignifikáns, 35-ös érték a kétmintás t-próbára), azaz a teljes évet tekintve
veszteséges pozícióik csupán 9,8%-át realizálták a vizsgálat alanyai, míg a nyereséges
pozíciójuk 14,8%-tól váltak meg. A PGR és a PLR közti eltérés is szignifikáns lett.
Csak a decemberi hónapokat vizsgálva azonban megfordul az arány: a 0,128-as PLR-re
csupán 0,108-as PGR jut (a különbségre vonatkozó t-próba 4,3-as értéket adott), tehát valóban
megfigyelhetı a z adóoptimalizálási hajlam a befektetıkné l a pénzügyi év utolsó hónapjában.
Az egyénenkénti PGR és PLR számokból képzett átlagnál is igazolódott Odean elképzelése.
Ezekkel azért számolt, hogy kiszőrje a gyakori kereskedık nagy súlyát (Feng és Seasholes
2005-ben azonban rámutat az egyéni szinten elvégzett PGR, PLR vizsgálatok torzító hatására
is). Odean kiszámolta az egész éves PGR/PLR rátát is, mely a januári 2,1-rıl csökken
decemberre 0,85-re. (Constantinides 1984-es adó modelljének megfelelı en.)
Finomítva vizsgálódását két részre (1987-1990 és 1991-93) osztotta a vizsgált idıs zakot, a
vizsgált ügyfelekbıl pedig kiválasztotta a legtöbbet és legkevesebbet kereskedı 10%-ot. Mind
az idıi ntervallumra, mind a kereskedési gyakoriságra bontott összes minta esetén is
szignifikáns lett a diszpozíció. Az Odean által vizsgált idıs zakban tehát a kereskedési
gyakoriság növekedése nem csökkentette a hatást.
Megvizsgálta azt is, hogy milyen hatással van a portfólió átalakítása a diszpozícióra
(Lakonishok és Smidt, 1986). A portfólió átalakításakor csak az adott részvényünk egy részét
adjuk el, így Odean az elemzett kereskedésekbıl kizárta a részleges eladást. Odean azonban
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ezek után is azt találta, hogy nincs jelentıs eltérés, azaz továbbra is szívesebben adjuk el
nyereségünket, mint veszteségünket.
Mások azt vélték (Lakonishok és Smidt, 1986), hogy a veszteség jobban teljesít (mean
reverting – átlaghoz való visszatérés), de az Odean által vizsgált 1987-1993-as idıs zak
adataiból kiderült, hogy ez nem így van. A nyereségben eladott pozíciók ugyanis a következı
1 évben 3,4%-al nagyobb hozamot nyújtottak, mint a megtartott veszteséges részvények,
mellyel igazolta Jegadeesh és Titman (1993) momentumhatását.
A magasabb kereskedési költségekkel (Harris 1988-ban ezzel érvel) sem magyarázható a
diszpozíció kialakulása, miután a részvényárfolyam szerinti megosztás is kimutatta e hatást. A
10 dollár alatti, a 10-25 dollár közti és a 25 dollárnál drágább részvények esetén is
szignifikánsan jelen volt a diszpozíció.
Odean (1998) a kereskedési költségek okozta diszpozíciót egy második módszer segítségével
is kizárta. Itt a PGR és PLR módszer alapján megnézte a már egyszer megvett jelenleg
nyerı ben álló tıke piaci instrumentum újravételi arányát (Proportion of Gains Purchased
Again – PGPA), valamint a már egyszer megvett jelenleg vesztı ben álló papírok újravásárlási
arányát (Proportion of Gains Purchased Again – PLPA). A PGPA hányadost Odean úgy
képezte, hogy a nyereségben újra megvett pozíciók (Gains Purchased Again – GPA) számát
elosztotta a GPA és az adott napon potenciálisan megvehetı nyereségben álló tıke piaci
instrumentumok (Gains Potentially Purchased Again – GPPA) számának összegével. A PLPA
hányados a veszteségben újra megvett pozíciók (Losses Purchased Again – LPA) száma
elosztva az LPA és az adott napon potenciálisan megvehetı veszteségben álló tıke piaci
instrumentumok (Losses Potentially Purchased Again – GPPA) számának összegével. Odean
szerette volna elkerülni, hogy egy fix idı pontig szóló megbízás torzítsa az arányokat, így
azzal a kikötéssel élt, hogy ha egy adott befektetı egy adott részvényt megvett, akkor a
következı e gy hétre erre a részvényre vonatkozó vételeit nem számolta.
PGPA =

GPA
GPA + GPPA
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PLPA =

LPA
LPA + LPPA

(5)

Kimutatta, hogy a veszteséges papírra szívesebben vesznek rá (csökkentik az átlagos
bekerülési árukat) a befektetık: a PLPA 0,135 lett, szemben a PGPA 0,094-es értékével
(szignifikáns az eltérés, miután a két mintás t próba 19-es értéket adott). Minden valószínőség
szerint tehát a feltételezett magasabb tranzakciós költségek ellenére a veszteségek vételével az
átlaghoz való visszatérésben (mean reverting) hisznek az Odean (1998) által vizsgált egyének.
Arra is felfigyelt a szerzı, hogy a kis veszteségeket vagy nyereségeket hamarabb realizálják
(hit az átlaghoz való visszatérésben – „mean reverse”), mint a nagyobb nyereségeket és
veszteségeket (bizakodás a trendelı piacban). Az átlaghoz való visszatérés (a részvények
hozamainak negatív autokorrelációja) azonban csak hosszabb távon jelenik meg, melyre
például French és Roll (1986) elemzése is rámutatott.
Ez az Odean (1998) által leírt keretrendszer napjainkig kedvelt módszer a diszpozíció
meghatározására, melyet én is alkalmazok disszertációm empirikus részében.
A Dhar és Zhu (2006) szerzı páros az elı bb tárgyalt Odean elemzéshez képest azzal
finomította a vizsgálatot, hogy ık szegmentálták a kereskedık et a kereskedési gyakoriság és a
pénzügyi mőveltség alapján, s ezeket figyelembe véve egyénenként nézték meg egy-egy
kereskedı PGR-jét és PLR-jét. Azt találták, hogy a kereskedési gyakoriság növekedésével
csökken a diszpozíció, továbbá nagyobb befektetési ismeretek esetén pedig 10-20%-al kisebb
a nyerık gyors realizálásának és a vesztık hosszú idejő tartásának hatása. A befektetık 1/5ére negatív, fordított diszpozíciós hatás a jellemzı .
Hipotéziseiket egy nagy amerikai diszkont brókercég 50 000 ügyfelén tesztelték le 1991 és
1996 között (a vizsgálat csak részvényekre korlátozódott). Az átlag DE, és medián DE alapján
elemezték a résztvevı ket, ahol azt találták, hogy a magasabb jövedelmőek, és a
professzionális helyen dolgozók módusza és mediánja is magasabb. Ezt Wilcoxon és
Kolgomorov-Simirnov teszttel is igazolták. Regressziós modellt is alkottak emellett, melyben
a jövedelem, a profizmus, a kereskedési gyakoriság és az életkor változói szerepeltek. A
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jövedelem és a profizmus kapcsán a DE vizsgálathoz hasonló eredményeket kaptak, azaz a
magasabb jövedelem és a profizmus is csökkenti a diszpozíciót. A gyakrabban kereskedık
kisebb diszpozícióra hajlamosak a rendszeres adásvétel miatt, mely szerintük csökkenti a
beragadás valószínőségét. Életkor esetén pedig azt kapták, hogy minél idıs ebb egy befektetı,
annál kisebb a diszpozíciója.
Brown és társai (2006) az ausztrál piacra igazolták a diszpozíció létezését. A kutatás során
alkalmazott módszerük az Odean (1998) által leírt PGR és PLR-en alapult. A vizsgálat
idıi ntervalluma 1995 decemberétıl 2000 decemberéig tartott az ASX-en (ausztrál tız sdén) az
IPO (Initial Public Offering), tehát az elsıdl egesen piacra lépı részvényekre fókuszálva.
Kutatásuk egyrészt azért esett e részvényekre, mivel ez esetben könnyen meghatározható a
vételi árfolyam, másrészt pedig egyéb esetekben nem tudtak megfelelı a datokhoz jutni.
A kutatás eredményeit kiértékelve a korábbi szerzık höz hasonlóan megállapították, hogy a
diszpozíciós hatás létezik, és fıké nt a kisbefektetık esetén hatalmasodik el, mely azonban
megfelelı tapasztalat és tréning segítségével csökkenthetı az idı ben. Tanulmányukban
újdonságként leírták, hogy a hatás a vételtıl számított 200. naptól kezdıdıe n nem
kimutatható, mely szerintük abból adódik, hogy a befektetık beletörı dnek korábbi rossz
döntéseikbe, és már hajlandóak megválni veszteséges pozícióiktól is. Amerikához hasonlóan
továbbá Ausztráliában is megfigyelhetı az adóév zárásakor (Ausztráliában ez június) az
adóoptimalizálás, erre mutattak rá Brown és társai, hisz ekkor hajlandók a befektetık
veszteségeiket is realizálni a kevesebb adófizetés érdekében.
Újdonságnak tekinthetı az a vizsgálat, melyben a Thaler és Johnson (1990) által leírt
úgynevezett „house money” hatást elemezték, ami leírja, hogy nyereséges pozíciók után a
befektetık

kockázatkedvelık,

és jobban odafigyelnek a veszteségek realizálására, a

nyereségeket pedig hagyják emelkedni. Míg veszteségek után kockázatkerülık, így veszteség
után a nyereséges pozíciókat gyorsan realizálják, a veszteségeket pedig tartják a majdani
emelkedés reményében. Ehhez kapcsolódóan Barberies és társai (2001) kifejtették, hogy a
befektetık veszteségkerülése függ a korábbi befektetési teljesítményüktıl . Egy korábbi
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veszteség után tehát még inkább veszteségkerülıvé válik, azaz más formában, de ık is a
house-money hatást fejtik ki. Ezt nézték meg Oehler és társai (2002) a kísérleti német piacon.
Brown és társai (2006) azt találták, hogy az úgynevezett „house money” hatás létezik, miután
nyereségek után a PGR/PLR hányados csupán 0,49-et adott, míg veszteségek esetén ez az
arány 1,88-ra ugrott. Sokkal hajlamosabbak vagyunk tehát veszteségek után a kis nyerık
realizálására és a veszteségben állók tovább tartására.
Brown és társai (2006) megnézték az Odean (1998) által vizsgált és megcáfolt diszpozícióra
adott magyarázatokat. Az elemzéseket elvégezve pedig rendre Odeanhez hasonló
eredményeket kaptak:
1. Lakonishok és Smidt (1986) azzal érveltek, hogy az emberek portfólióik átalakítása
miatt adják el nyereségeiket. Odeanhez hasonlóan ezért Brown és társai (2006) is
olyan részmintát alkottak, amelyben csak azokat a tranzakciókat vizsgálták,
amelyeknél a befektetı a portfóliójában szereplı adott részvény teljes mennyiségét
eladta. E szőkített mintát elemezve Brown és társai azt kapták, hogy a befektetık
továbbra is a diszpozíció rabjai maradtak. A hatás értéke pedig nem tért el
szignifikánsan a fı m intában tapasztalt értékektıl .
2. Harris (1988) szerint azért létezik a hatás, mivel a befektetık vonakodnak eladni
veszteséges pozícióikat, mivel azok tranzakciós költsége magasabb. Ennek
megállapítására Brownék különbözı részvényárfolyam és hozamkategóriákba sorolták
az egyes részvényeket, és ezekre nézték meg a PGR, PLR értékeket. Odeanhez
hasonlóan ık is arra jutottak, hogy az egyes kategóriák között nincs szignifikáns
különbség, azaz nem a tranzakciós költségek a hatás fı ki váltói.
3. Lakonishok és Smidt (1986) másik elképzelése az volt, hogy a befektetı k a
megszerzett információk alapján kereskednek, s ha ezek emelkedés formájában
beépülnek, akkor realizálják pozícióikat. Brown és társai azonban itt is Odeannel
megegyezı eredményt kaptak, tehát ez a „contrarian” (az átlaghoz való visszatérésben
bízó) stratégia nem volt jó, mivel az eladott nyereségek átlagban 20%-al nagyobb
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hozamot adtak az elkövetkezı 250 kereskedési napon, mint a nem realizált
veszteségek, így létezik a momentumhatás (Jegadeesh és Titman, 1993).
Weber és Welfens (2007) egy német online brókercég 3000 online ügyfelét vizsgálta meg az
1997. januártól 2001. áprilisig tartó idıs zakban. Módszerük az Odean (1998) által
megalkotott PGR, PLR, DE számítás volt, ahol a „nagy elıdhöz ” hasonlóan ık is az átlagos
vételi árral számoltak, és minden részeladást (például 100 darab részvénybıl 50 eladását) is
figyelembe vettek. A tız sdei kötéseket kiértékelve azt kapták, hogy létezik a diszpozíciós
hatás. A résztvevık 66%-ánál kimutatható, míg a maradék 1/3-uknál negatív diszpozíció
(azaz hajlamosabbak a vesztık eladására) állt fenn. A PGR, PLR értékek szórását vizsgálva
arra jutottak, hogy a veszteségek hosszas tartása jóval jellemzı bb mindenkire, mint a
nyereségek gyors lezárása.
A tanulás folyamatát is elemezték, mégpedig úgy, hogy a vizsgált idıs zakot két részre
osztották. Az elsı 1998 végéig tartott, míg a második 1999 januárjában kezdıdöt t. A PGR,
PLR, DE értékeket kiszámolva azt találták, hogy az elsı idıs zak pozitív és negatív DE értékei
is közeledtek a nullához a második periódusban, miközben a PGR, PLR értékeken is
megfigyelhetı volt a javulás. A portfólió méretének a vizsgált értékekre gyakorolt hatását
pedig ezek után kétféleképpen: PGR/PLR, és kétoldalú tobit regresszió használatával (a PGR,
PLR, DE értékekre portfólió méret regresszió) is kiküszöbölték.
A 2.2.1 fejezetben leírtak (49. oldal) alapján pedig OLS és tobit regressziós vizsgálatot is
végeztek, melyek eredményeként arra jutottak, hogy a nagyobb jövedelem és a kereskedési
tapasztalat csökkenti a diszpozíciót (akárcsak Dhar és Zhu (2006) esetén).
Összegezve Weber és Welfens is kimutatták, hogy a német befektetık is rabjai a
diszpozíciónak. A kísérletek során továbbá azt az eredményt kapták, hogy megfigyelhetı a
tanulás folyamata, amely már az ausztrál piacon is megjelent Brown és társainál (2006).
Shu és társai (2005) a tajvani piacon 53 680 darab befektetési számlát vizsgáltak meg az 1998
januárjától 2001 szeptemberéig terjedı idıs zakban Odean (1998) módszere alapján.
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Aggregált szinten arra jutottak, hogy a 0,35-ös PGR szignifikánsan (t próba alapján) nagyobb
a 0,14-es PLR értéknél. A PGR/PLR hányados átlagos 2,5-ös értéke pedig nagyobb
diszpozíciós hatásra utal, mint azt Odean 1,5-ös eredményénél láthattuk.
Kimutatták, hogy a nık és az idıs ebb kereskedık jobban rabjai a diszpozíciónak. Utóbbit
azzal magyarázták, hogy a fiatalabbak a helyi statisztikák alapján pénzügyileg és
általánosságban is tanultabbak az idıs ebb korosztálynál. Érdekességként azt is kimutatták,
hogy a tıke áttételes pozícióban kereskedıke t alacsonyabb diszpozíció jellemzi, mely a
felvállalt kockázatok alapján érthetıne k is tőnik.
Barber és társai (2007) 1994-1999 között a tajvani értéktız sdén kötött (Taiwan Stock
Exchange - TSE) összesen több mint 1 milliárd kereskedést tartalmazó adatbázist elemezte,
melyben közel 4 millió befektetı

(kisbefektetık,

intézmények, befektetési alapok,

vállalakozások) tranzakcióit tudták nyomon követni. A kapott adatokat kiértékelve aggregált
szinten azt találták, hogy a tajvani piacon kereskedık kétszer akkora valószínőséggel
realizálják nyereséges pozícióikat, mint a veszteségben állókat. A diszpozíciós hatás azonban
nem tette lehetıvé momentum stratégia (azaz tudjuk, hogy létezik e hatás, így „ellene játszva”
extraprofitot tudunk elérni) alkalmazását, mint azt Frazzininél (2006) majd a 2.3 fejezetben
láthatjuk. Az összes befektetı 84%-a a nyereséges értékpapírjait nagyobb arányban realizálta.
A sokaságot megbontva a magánbefektetık és a vállalkozások bizonyultak hajlamosnak a
diszpozícióra, míg a külföldi befektetıke t és a befektetési alapokat nem jellemezte e hatás. Az
alacsonyabb kereskedési aktivitással bíró befektetési alapoknál Da Silva Rosa és társai (2005)
is arra jutottak, hogy azokat nem jellemzi a nyereségek gyors lezárásának és a veszteségek
sokáig tartásának hatása.
Az aggregált mintát nemekre felbontva Barber és Odean (2001b) tanulmányához hasonlóan
azt az eredményt kapták, hogy a férfiak jóval aktívabban kereskedtek, mint a nık. A
veszteségek realizálásától való vonakodás azonban mind a két nemnél közel egyezı mértékő
volt.
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Choe és Eom (2009) a koreai határidıs piacon kereskedık viselkedését vizsgálta a 2003
januárjától 2005. március végéig terjedı idıs zakban. A kutatásban 59 081 magánszemély,
9742 intézményi és 568 külföldi befektetı számláit elemezték. Azt találták, hogy a koreai
magánbefektetıke t jobban jellemzi a diszpozíció, továbbá korábbi szerzıkhöz (Brown és
társai, 2006; Weber és Welfens, 2007) hasonlóan arra az eredményre jutottak, hogy a
szofisztikáltság és a kereskedési tapasztalat csökkenti a hatás erejét. Choe-ék (2009) emellett
(Cheng és társaihoz, 2009; Wermers-hez, 2003; Frazzinihez, 2006 hasonlóan) kimutatták, hogy a
diszpozíció egy költséges hatás, mely csökkenti a befektetık által elérhetı hozam nagyságát.
Érdekességként azt az eredményt kapták, hogy long pozícióban jellemzı bb a diszpozícióra
való hajlam, mint short pozíciók esetén.
Cheng és társai (2009) a tajvani TAIEX határidıs indexen kereskedı 124 730 számla

tranzakcióit elemezték. Vizsgálatukat csupán azon termékekre korlátozták, melyen a 2003.
márciusi (2002. április elsején kezdıdi k vele a kereskedés)– 2004. decemberi lejáraton folyt
kereskedés. A szerzık módszere sokakhoz hasonlóan Odean (1998) módszerére épült,
azonban ık na pon belül is megvizsgálják a változásokat.
A kutatás során azt találták, hogy a diszpozíciós hatás jelen van a tajvani határidıs piacon.
Kimutatható volt, hogy a befektetıi sikerek és a diszpozíciós hatás között negatív a kapcsolat,
így minél inkább hajlamos az egyén a nyereség gyors, a veszteség késıi realizálására, annál
rosszabb befektetési hozamot tud felmutatni. E diszpozíció káros voltát szinte az összes eddigi
szerzı kimutatta, melyre Choe és Eom (2009) kutatásának bemutatása során az elı bbiekben is
kitértem.
Boebel és Taylor (2000) 125 újzélandi befektetı 1988. június elsejétıl 1999. április 30-áig
terjedı idıs zakban folytatott tranzakcióit vizsgálták. Azt találták, hogy a mintában szereplı
újzélandi kereskedık szignifikánsan nem hajlamosak a diszpozícióra, azaz a realizált nyerık
aránya (PGR=0,116) a minta nagyságának is köszönhetıe n szignifikánsan nem nagyobb a
realizált vesztık arányánál (PLR=0,101). A kutatás idıi ntervallumában nem láthattunk
komoly trendeket a helyi tıke piacon, továbbá a vizsgált idıs zakban Új-Zélandon nem volt
tız sdei árfolyamnyereség adó, mely a pénzügyi év utolsó napján adóoptimalizálásra sarkallta
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volna a helyi befektetı ket. Odeannel ellentétben Boebel és Taylor (2000) nem diszkont,
hanem retail fókusszal bíró brókercég adatait elemezték, ahol a befektetı k a profik tanácsát is
figyelembe vették a döntéseiknél.
Cerqueira Leal és társai (2010) a portugál részvénypiacon kereskedı 1496 magánbefektetı
tranzakcióit vizsgálták az 1999-2002-es idıs zakban. Vizsgálati módszerük az Odean (1998)
által megalkotott PGR, PLR számítására épült. A három év kereskedési adatait kielemezve azt
kapták, hogy a portugál piaci szereplık is hajlamosak a diszpozícióra, mely alól az év utolsó
hónapja sem kivétel. Az egész mintát nézve 0,318-as PGR mellett 0,109-es PLR-t kaptak,
mely eltérés szignifikáns volt (a t próbát elvégezve). A PGR/PLR hányados 2,92 lett, mely az
amerikai (Odean) és kínai piacnál is magasabb diszpozícióra utal.
A vizsgált idıs zakot felosztották bika és medve piacra is. Bika piac alatt azt értették, amikor
egy meghatározott emelkedı trend mellett haladt a helyi részvényindex. Ezek alapján az
1999. január 1-tıl 2000. március 3-ig tartó idıs zakot bika piacként, míg az attól 2002 végéig
tartó idıs zakot medve piacként könyvelték el. E két idıt artományra elvégezve Odean (1998)
módszerét azt kapták, hogy emelkedı piacon a befektetık hajlamosabbak a diszpozícióra, míg
medve piacon ez az érték kisebb, de továbbra is szignifikáns maradt. A piaci trendek ilyen
irányú vizsgálata véleményem szerint mindenképp hasznos (miután más-más piaci
viszonyokhoz kell alkalmazkodniuk a piaci szereplık nek), melyet azonban én nem tudtam
megvizsgálni, mivel az általam elemzett mindkét idı szakban bika piac uralkodott.
Cerqueira Leal és társai (2010) emellett más kutatókhoz hasonlóan vizsgálták a diszpozíció
és a szofisztikáltság közti kapcsolatot. A szofisztikáltságot a portfólió mérete, a nagyobb
kereskedési gyakoriság és méret alapján határozták meg. A felosztás után más szerzıkhöz
hasonlóan (Brown és társai, 2006; Weber és Welfens, 2007; Choe és Eom, 2009) arra az
eredményre jutottak, hogy a szofisztikáltság csökkenti a diszpozíciós hatást.
Az Odean (1998) PGR, PLR alapú módszerére épülı kutatások eredményeit összegezve
elmondható, hogy az új-zélandi Boebel és Taylor (2000) vizsgálatának kivételével az összes
szerzı kimutatta, hogy a kisbefektetık többsége rabja a diszpozíciónak. Jelentıs részük tehát
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hajlamos a nyereségeit gyorsan realizálni, a veszteségektıl pedig csak nehezen tudnak
megszabadulni.
A PGR, PLR módszer kritikája, hogy az csak a vétel és az eladás napjára vonatkozóan tudja
elemezni az adott befektetı

viselkedését, így a köztes tartási idı ben végbemenı

árfolyamváltozásokra nem tud reagálni. A módszer hibáját Feng és Seasholes módszere (69.
oldal) fogja kiküszöbölni, így véleményem szerint azzal együtt alkalmazva kaphatunk reális
eredményt a befektetık d iszpozíciós hajlamáról.
Weber és Welfens (2007), valamint Choe és Eom (2009) is kimutatta, hogy a tanulás és a
szofisztikáltság csökkenti a diszpozícióra való hajlamot, míg Barber és társai (2007) egy
közel 4 milliós mintán azt találták, hogy nincs jelentıs eltérés a nemek között a diszpozíció
kapcsán.
Véleményem szerint a vizsgálati idıs zak tanulás, nem, piaci helyzet (bika vagy medve piac),
jövedelem és tapasztalat alapján történı felosztása nélkülözhetetlen, mivel ezek alapján
elemezhetı, hogy egyes helyzetekben milyen mértéket ölt a diszpozíció. Sajnos két kísérletem
kis elemszáma és rövid ideje miatt e megosztásra nem nyílt lehetıs égem, de véleményem
szerint egy szélesebb mintán történı vi zsgálata számos érdekes eredménnyel szolgálhatna.
A tartási idıkre épülı módszer
Shapira és Venezia (2001) a tartási idık vizsgálatával elemezte, hogy a befektetık mennyire
rabjai a diszpozíciónak. A szerzık az 1994-es évre vonatkozóan nézték meg egy izraeli
brókercég 1642 fı önálló döntést hozó ügyfeleik, és a profik által kezelt ügyfélszámlák (2688
darab) tranzakcióit. (A profik által kezelt számláknál volt, hogy az ügyfél folyamatos
kapcsolatban volt a brókerrel, de olyan is, hogy teljesen szabad kezet kaptak az üzletkötık) .
Shapira és Venezia arra az eredményre jutott, hogy a diszpozíciós hatás mindkét rétegnél
megjelenik, de a profiknál e hatás jelentıs ebb. Vizsgálták emellett, hogy milyen eltérés
mutatkozik a kereskedési gyakoriságban, a forgalomban és profitabilitásban a két különbözı

66

DOI: 10.15477/SZE.RGDI.2014.001

csoportnál. Arra jutottak, hogy a profi számlák jóval aktívabbak, gyakrabban kereskednek
rajtuk, de kisebb összegő tranzakciókat hajtanak végre. Az összesített forgalmat tekintve
azonban még így is vezetnek a menedzselt számlák. A hozamokat tekintve a menedzselt
számlák szignifikánsabb nagyobb hozamot nyújtottak és jóval diverzifikáltabbak voltak.
Shapira és Venezia tanulmánya abból a szempontból újdonság, hogy a korábbi
tanulmányokkal szemben megvizsgálták a profik döntéshozatalát is, ráadásul ezt egy
adómentes

tıke piacon

(Izraelben

nem

volt

árfolyamnyereség

adó

a

vizsgált

idıi ntervallumban) nézték meg. A szerzık megemlítették még, hogy a profik a menedzselt
számlák többlet forgalmában érdekeltek sok esetben, és ez torzíthatja a vizsgálat eredményeit.
Elemzésükben a Schlarbaum és társai (1978) által kifejlesztett tartási idıt artamot vették
figyelembe, és azt találták, hogy az átlagos tartási idı veszteségeknél (nyereségeknél) a
menedzselt számlák esetén 55,42 (24,84) nap, míg önállóan kezelteknél 63,27 (20,24) nap.
Mindkét eltérés szignifikánsnak bizonyult.
Shapira és Veneziához hasonló elemzést végzett el a magánbefektetık körében Chen és társai
(2007), akik szintén kimutatták a diszpozíciót a tartási idık alapján (a nyereségeket a vételtıl
számított 26., a veszteségeket a 35. napon adták el a kutatásukban részt vevı
magánbefektetık) .
A Shapira és Venezia (2001) által alkalmazott tartási idık módszere kapcsán összegzésként
elmondható, hogy Odean (1998) PGR-PLR módszeréhez hasonlóan itt is az a gond, hogy
csupán a vétel és az eladás napját veszi számításba. Nem alkalmas arra, hogy reagáljon a
köztes tartási idıi ntervallumban bekövetkezı árfolyamváltozásokra. Ezt a most bemutatásra
kerülı l ogit regressziós módszer segítségével küszöbölhetjük ki.
Logit regresszión alapuló kutatások
Grinblatt és Keloharju (2001) a finn értékpapírpiac szereplıi nek viselkedését vizsgálta 1994.
december 27-tıl 1997. január 10-ig terjedı idıs zakra vonatkozóan. Grinblatt és Keloharju
újítása, hogy a logit regressziót hívták segítségül, bizonyos esetekben az OLS-re is
támaszkodtak. A szerzık

minden kereskedési napon, amikor pozíciózárás történt
67

DOI: 10.15477/SZE.RGDI.2014.001

megvizsgálták a portfólióban szereplı részvények teljesítményét. Eladás esetén 1-es kóddal
látták el ıke t, míg tartás esetén 0-val.
Az eredmények értékelése során arra jutottak, hogy minél inkább közeli a pozitív hozam
emléke, annál valószínőbb az eladásra való hajlam. A diszpozíciós hatás esetén pedig külön
elemezték a 30%-nál kisebb és az ennél nagyobb veszteségek halmazát. Azt találták, hogy a
háztartások esetén jelentıs veszteségnél 32%-al kisebb az eladás valószínősége, mint a
nyereséges pozícióknál. A 30% alatti veszteségnél ez csak 21%.-os eladási valószínőséget
jelent. A szerzı páros emellett még elemezte a realizált és a papíron nyereséges és veszteséges
pozíciók megoszlásának (darabszám szerinti) mértékét is. Realizált pozíciók esetén az azon
elért hozam alapján sorolták be az instrumentumokat, míg a nem realizált esetben az adott
befektetı minden realizálással járó napján a befektetı meglévı portfóliójára is kiszámolták az
azon képzıdı

virtuális hozamot. Ezen módszer alapján figyelemreméltó eredményeket

kaptak, azaz a nem realizált nyerı-vesztık esetén (3. ábra) a virtuális hozamok megoszlása
hasonlított a normál eloszláshoz.
3.

ÁBRA: A NEM REALIZÁLT POZÍCIÓK HOZAMAINAK AZ ELOSZLÁSA

Forrás: Grinblatt, Mark – Keloharju, Matti (2001): What Makes Investors Trade? The Journal of
Finance, Vol. 56, No. 2 (Apr., 1993) pp.602
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A realizált esetben (4. ábra) azonban a veszteséges tartományba érve jelentıs törés
mutatkozott (kisebb az eladási hajlandóság), míg a nyerık realizált mennyisége jóval nagyobb
számot öltött. E két szemléletes ábra is rávilágít arra, hogy a Grinblatt és Keloharju által
1994-1997 között vizsgált finn befektetık esetén is megjelenik a diszpozícióra való hajlam.
Nyereségeiket tehát sokkal szívesebben realizálják, míg veszteségeiktıl (a rossz döntésükbe
történt beakaszkodásuktól) csak nagyon nehezen tudnak megszabadulni.
4.

ÁBRA: A REALIZÁLT POZÍCIÓK HOZAMAINAK AZ ELOSZLÁSA

Forrás: Grinblatt, Mark – Keloharju, Matti (2001): What Makes Investors Trade? The Journal of Finance,
Vol. 56, No. 2 (Apr., 1993) pp.602

Azt találták még, hogy a finn háztartások és a nonprofit intézmények kontra (contarian –
nyerık eladása, vesztık vétele) befektetık, míg a pénzügyi-, biztosítási- és nem pénzügyi
vállalkozások szofisztikáltságuk okán kevésbé hajlamosak a kontra stratégiára.
Feng és Seasholes (2005) a kínai részvénypiacon vizsgálták, hogy a befektetı k kereskedési
rutinja és döntéseik szofisztikáltsága csökkenheti-e a diszpozíciós hatást. Az eredményeket
kiértékelve azt találták, hogy a rutin és a szofisztikáltság együttes megléte esetén a
veszteségek realizálásától való vonakodás megszőntethetı, azonban a nyereségek gyors
realizálásának mértéke csak csökkenthetı. Kutatási ötletüket List (2003) munkássága adta, aki
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a piaci tapasztalat és a meglévı dolgainkhoz való ragaszkodás (endowment effect) kapcsán
mutatta ki, hogy kellı t apasztalattal e hatás csökkenthetı.
Vizsgálatuk újszerősége abból adódott, hogy a befektetıi viselkedést nem aggregált, hanem
egyéni szinten végezték el, mely esetén az Odean (1998) által kidolgozott PGR, PLR módszer
nem teljesít jól, mivel adódnak olyan befektetı k, akik a vizsgált idıs zakban például csak
vettek, vagy eladtak. Feng és Seasholes (2005) módszere emellett plusz információt
szolgáltat, mivel naponta követi a pozíciók változását. Ezt egy példával is szemléltetik, ahol 4
befektetı 4 különbözı részvényt vásárol egy adott kereskedési napon 10 dolláros árfolyamon.
Mindannyian 20 napig tartják, majd eladják 11 dolláron. Ez alapján nehéz meghatározni, hogy
melyikük fogékonyabb a diszpozícióra. Erre jelenthet megoldást az, ha az árfolyamok
alakulását nap, mint nap nyomon követjük. Példájukban a vétel utáni napon az árfolyamok a
következı értékeket veszik fel (12$, 11$, 10$, 9$), melyek ezt követıe n konstansak maradnak
a 19. napig. Ezt követıe n veszik fel az utolsó napon a 11 dolláros árfolyamot. Ezen értékek
mellett pedig megtörténik a már leírt realizálás, így már több információval rendelkezünk az
egyes szereplıkr ıl , és ezzel mélyrehatóbb elemzést tudunk elvégezni.
Alkalmazott módszerük a Grinblatt és Keloharju (2001) által leírt logit regresszión alapul,
ahol az adott napon eladott pozíciókhoz egy 1-est rendeltek, míg a megtartott pozíciókhoz 0-t.
Feng és Seasholes (2005) azonban a logit módszeren túlmenıe n alkalmazta a túlélési
módszert (survival analysis). Ez lehetıvé teszi, hogy meghatározzák miként is hatnak egyes
tulajdonságok a befektetık ke reskedéseire. Ehhez 2 további indikátort alkalmaztak:
• Az elsı az úgynevezett TLI (Trading Loss Indicator), mely az 1-es értéket veszi fel, ha
a részvényt veszteségben adták el, vagy papíron veszteséges, azaz a pillanatnyi értéke
a referencia ár alatt van. Minden más esetben a TLI értéke 0. Referencia árként a
szerzı páros a részvényszámmal súlyozott átlagos vételi árat vette figyelembe.
• A második mutató a TGI (Trading Gain Indicator), mely az 1-es értéket veszi fel, ha az
adott papírt nyereségben adták el, vagy papíron nyereség van rajta. Minden más
esetben értéke 0.
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Ezt követıe n lefuttatták a regressziókat. Amennyiben a TLI-re vonatkozó valószínőség kisebb
lett, mint 1, akkor az azt jelenti, hogy veszteséges pozícióikat a vizsgált befektetık kevésbé
hajlandóak eladni, mint amit az alap eladási valószínőség indukálna. Egy feletti érték esetében
azonban nagyobb az eladási hajlandóságuk. Ugyanezt a TGI-re értelmezve azt kapták, hogy 1
felett szívesebben realizálnak a kereskedık, mint azt az alap eladási valószínőség indukálná, 1
alatti érték esetén pedig pont fordítva.
A szerzı páros emellett megállapította, hogy a nyitott pozíciók csupán 10%-a éli túl az
ötvenedik kereskedési napot. A vizsgálathoz megengedték a nem konstans eladási
valószínőséget.
A vizsgálat 1511 kezdı kínai magánbefektetı 1999 januárjától 2000 decemberéig kötött
tranzakcióira épült. Az új belépıke t az alapján választották ki, hogy 1999 januárjában vagy
azt követıe n nyitották-e számláikat az adott brókercégnél. A kínai szabályozás szerint egy
befektetı csak egy számlát nyithat. Persze így is elıf ordulhat, hogy voltak a vizsgálati
alanynak korábban az értékpapír-piacról ismeretei, de ez a keretrendszer mindenképp jó
kiindulási állapot. A vizsgált 2 évben a részvénypiac csökkenı pályán volt havi -0,34%-os
hozamot adva.
A pozíció hosszának meghatározásához az elsı vételt és az utolsó eladás között eltelt
idıi ntervallumot vették figyelembe, mely lehetıv é tette a pozíciók fel- és leépítését (további
vételeket, majd fokozatos eladásokat). A referencia pontjuk a részvénymennyiséggel súlyozott
átlagos vételi ár volt.
Az eredményeket kiértékelve azt kapták, hogy a TLI eladási valószínősége 0,6321, tehát az
elvárt mértéknél jobban vonakodnak a szereplık eladni veszteséges pozícióikat. A TGI
értékre 4,3842-et kaptak, azaz a nyereségeiket sokkal szívesebben adták el a kínai befektetık,
mint azt az alap eladási valószínőség indukálná. Így mind a veszteséges, mind a nyereséges
tartományban érvényesült a diszpozíciós hatás.

71

DOI: 10.15477/SZE.RGDI.2014.001

A kapott eredmények értelmezéséhez segítséget nyújt a már említett 4 befektetı négyféle 10
dolláros részvényvásárlása, melyet 20 nap múlva adtak el. Ilyen esetben az alap eladási
valószínőség minden napra 5% (1/20-ad nap). Ehhez hozzárendelve a TGI-t képzeljük el azt,
hogy a befektetı már az elsı nyerı napon zárja a nyereséget, akkor ı az adandó lehetıs égek
100%-ában él az eladási lehetıs égével. Ilyen esetben 20 napra lebontva a TGI-vel
összekapcsolt eladási valószínőség 20 lesz.
A diszpozíciós hatás bizonyítása mellett a Feng és Seasholes (2005) szerzı páros, mint már
említettem foglalkozott a befektetıi szofisztikáltság és tapasztalat diszpozícióra gyakorolt
hatásával. A szofisztikáltság meghatározásához négyfajta indikátort használtak: nem, életkor,
portfólió diverzifikáltsága és, hogy hány különbözı megbízástípust alkalmaztak. A
regressziókat a TLI-re elvégezve azt kapták, hogy a férfi kereskedık szemben a nıi kkel
hajlamosabbak a vesztık realizálására. Ezen értékeket kapták a diverzifikáltabb portfóliók és
a különbözı megbízástípusok számának növekedésére is. Életkor esetén pedig a (25-35) éves
korosztály mutatott nagyobb hajlandóságot a veszteség realizálására. A TGI-re megnézve az
eredményeket arra jutottak, hogy az elı bb felsorolt befektetıi típusok a nyerıi ket is jobban
engedik futni más társaikhoz képest. E négy adottsággal rendelkezı befektetık TLI, TGI
értékei jelentıs en jobbak másokénál, de még így is jellemzı r ájuk a diszpozíció.
A tapasztalat meghatározásához a befektetık által korábban felvett pozíciók számát nézték
meg, így ötösével osztályozták a pozíciókat (1-5; 6-10) egészen (41- ), és ezekre kutatták a
tapasztalat hatását a befektetıi döntésekre. Azt kapták, hogy minél tapasztaltabbak a
kisbefektetık, annál nagyobb TLI-re, és annál kisebb TGI-re vetített az eladási valószínőség,
melynek hatására csökken a diszpozíció.
Végül a szofisztikáltság és a tapasztalat hatását egyesítve arra jutottak, hogy a veszteség
eladásától való vonakodás megszőntethetı ilyen esetben, azonban a nyerık korai realizálása
továbbra is problémát jelent, habár értékét sikerült közel 40%-al csökkenteniük.
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Chen és társai (2007) 1998. május 20-tól 2003. szeptember 30-ig 212 intézményi és 46969
magánbefektetı kereskedését elemezték a dinamikusan fejlıdı

kínai részvénypiacon. A

részvények hozamainak meghatározásához havi hozamokat használtak.
A diszpozíció vizsgálatára elıször az Odean (1998) által megalkotott PGR, PLR módszerét
használták. Azt találták, hogy a kínai magán- és intézményi befektetık is rabjai a hatásnak, de
az intézmények esetében ez kisebb mértéket ölt. Regressziós vizsgálatok alapján pedig arra
jutottak, hogy a gyakrabban kereskedık, és a nagyobb számlával rendelkezık kisebb
diszpozíciót mutatnak.
Kínában a vizsgált idıs zakban nem volt árfolyamnyereségadó, így a szerzık kíváncsiak
voltak, hogy az adóoptimalizáló amerikai befektetık kel szemben, az adózás hatása alá nem
tartozó kínai befektetık milyen kereskedéseket eszközölnek decemberben. Arra az érdekes
eredményre jutottak, hogy decemberben a korábbi hónapokhoz képest is nagyobb a veszteség
realizálásától való vonakodás.
A második alkalmazott módszerük a Shapira és Venezia (2001) által kialakított tartási idır e
koncentrált. Azt találták, hogy az egyéni befektetı k átlagban a vételtıl számított 26. napon
adják el nyereséges, míg a 36. napon veszteséges pozícióikat. Az intézményieknél ez 16 és 26
nap. Tehát szignifikáns eltérés mutatkozott a nyereséges és veszteséges pozíciók zárása
között.
A harmadik és egyben utolsó vizsgálati módszerük a Feng és Seasholes (2005) által
kialakított TGI, TLI volt, mellyel a PGR és PLR egyéni szinten jelentkezı hi báját küszöbölték
ki. Az elemzés során Chen és társai (2007) azt kapták, hogy magánbefektetık esetén a TLI
0,653-as értéket vesz fel, mely kisebb, mint az alap eladási valószínőséget jelzı 1-es érték,
azaz a kisbefektetık vonakodnak eladni vesztı pozícióikat. A TGI 1,861-es értéket adott,
mely azt fejezi ki, hogy a nyerıke t sokkal szívesebben realizálták a kínai befektetık. A profik
esetében ezen értékek TLI=0,685 és TGI=0,998 azt mutatják, hogy a profikra is jellemzı a
vesztık tartása, azonban a nyerı pozíciójuknál megfigyelhetı az önuralom és a nyereségek
tartása. Bıví tett regressziós vizsgálatukkal kimutatták, hogy a régebben nyitott számláknál
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kisebb a vonakodás a veszteségek realizálásától, míg a nyerıke t hagyják, hogy szaladjanak
tovább felfelé. Chen és társai (2007) tehát a befektetıi tapasztalatot a számlanyitás hosszának
függvényében határozták meg.
Összegezve vizsgálatuk eredményét elmondható, hogy mindhárom módszer segítségével
kimutatták a diszpozíciós hatást, melynek a kínai magánbefektetık jobban rabjaivá váltak.
Talpsepp (2009) az észt Nasdaq OMX Tallin 22 részvényében zajló kereskedési aktivitást
vizsgálta 2004-tıl a 2008. június végéig tartó idıs zakban. Összesen 24 257 számla adatait
elemezte, melyek között belföldi és külföldi magán- és intézményi befektetık kereskedési
adatai voltak, valamint 27 darab az észt államhoz köthetı s zámla.
Talpsepp egyrészt Odean (1998) PGR, PLR alapú, másrészt Feng és Seasholes (2005) TGI,
TLI alapú módszerét használta a diszpozíció meghatározásához. Az aggregált mintán
elvégezve mind a PGR-PLR (rendre 0,314, illetve 0,289, a különbség 1%-on szignifikáns),
mind a TGI-TLI (rendre 1,27 és 0,774) kapcsán kimutatta a diszpozíciós hatást. A PGR-PLR
vizsgálat befektetési csoportonkénti lebontása (belföldi-külföldi; magán-intézményi) során
kiderült, hogy a diszpozíció minden csoportnál szignifikáns, kivéve a külföldi intézményi
befektetıke t, akiket fordított diszpozíció jellemzett a vizsgált idıs zakban. Ezen adat miatt lett
a kumulált külföldi befektetıkné l is fordított a diszpozíció.
A TGI-TLI vizsgálatok felbontása során szintén a külföldiek fordított diszpozícióját
tartalmazó eredményre jutott Talpsepp. Ennek egyik magyarázataként szolgálhat az is, hogy
ık

momentum stratégiát követtek, miközben a magánbefektetık

az átlaghoz való

visszatérésben hittek. Más szerzıkhöz hasonlóan (Brown és társai, 2006; Weber és Welfens,
2007; Choe és Eom, 2009; Feng és Seasholes, 2005) pedig Talpsepp is arra az eredményre
jutott, hogy a szofisztikáltság és a tapasztalat csökkenti a diszpozícióra való hajlamot. Végül
azt találta, hogy a fordított diszpozíciós hajlam jobb kereskedési eredményhez vezet.
Összegzésként fontos kiemelni, hogy a Feng és Seasholes (2005) által megalkotott logit
regressziós módszer (TGI-TLI) jelentıs en túlmutat a tartási idık vizsgálatán és a PGR-PLR
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alapú elemzésen (e két módszer csak a vétel és az eladás napját veszi figyelembe), miután itt
már a befektetık által megvásárolt tıke piaci instrumentum teljes életútját végig tudják
követni a kutatók. A TGI-TLI módszer emellett mind aggregált, mind egyéni szinten is
alkalmas a diszpozíciós hatás elemzésére.
E logit regressziós metódussal elvégzett kutatások (Kínában és Észtországban) rendre
igazolták, hogy a kisbefektetık rabjai a diszpozíciónak. Rávilágítottak arra is, hogy a
tapasztalat (tanulás a korábbi hibákból) csökkenti a hatás erejét.
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2.3 A PROFESSZIONÁLIS BEFEKTETİK ÉS A DISZPOZÍCIÓS HATÁS
Coval és Shumway (2005) kimutatták, hogy a befektetık profizmusa, szofisztikáltsága nem
teszi ıke t teljesen immunissá, hisz például a chicagói parkett market makerei hajlamosak a
veszteséges reggelek után nagyobb mérető és több pozíció felvételére a délután során, mint ha
azt egy nyereséges reggel után tennék. Az adatbázisuk a CBOT (Chicago Board of Trade)
határidıs kötvénypiacán tevékenykedı 1082 profi kereskedı 1998-as kötéslistáját tartalmazta.
Az eredmények kiértékelése során arra jutottak, hogy e saját számlás kereskedık nem
szeretnének veszteséges napot elkönyvelni, így a reggeli mínuszok után délután nagyobb
kockázatot vállalnak. Rájuk tehát nem vonatkozik a Thaler és Johnson (1990) által leírt
úgynevezett house money hatás, mely veszteség után épphogy kisebb kockázat felvállalását
indukálná.
3. TÁBLÁZAT: A PROFESSZIONÁLIS BEFEKTETİK DISZPOZÍCIÓS HAJLAMÁT VIZSGÁLÓ KUTATÁSOK
Szerzı

Coval és Shumway (2005)

Minta

Vizsgálati
idıszak

Eredmény
A market makerek profizmusa és tapasztalata sem
teszi ı ket immunissá. A délelı tti veszteségek után
a délután során több és nagyobb pozíciót vesznek
fel.
Jelen van a diszpozíció, mely a rosszabb
teljesítményt nyújtó alapokat jobban sújtja. A
jelen lévı diszpozícióra egy momentum stratégia
építhetı , mely extrahozamot ad.
Az alapok menedzserei is vonakodnak a
veszteségek eladásától, mely a legrosszabbakat
sújtja a leginkább. Legjobb hozamot elérı alapok
momentum stratégiát csinálnak.

1 082

1998

Frazzini (2006)

-

1980-2002

Wermers (2003)

-

1975-2000

Locke és Mann (2005)

334

1995

Átlagban a profik is tovább tartják veszteségeiket.

Garvey és Murphy (2004)

15

2000

A profik is szignifikánsan tovább tartják
veszteségeiket.

Haigh és List (2005)

54

játék

A rövidtávú veszteségkerülés a profikra is
jellemzı .

Da Silva Rosa és társai
(2005)

-

2001-2004

A menedzselt brit alapokra nem jellemzı a
diszpozíció. Az alapkezelı k a kapitalizáció
alapján döntenek az eladás/vétel során. Az elmúlt
idı kben rosszul teljesítı részvényeiket inkább
hajlamosak eladni.

Forrás: Saját szerkesztés
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Frazzini (2006) 1980. január és 2002. december között vizsgálta az összes SEC (amerikai
pénzügyi felügyelet) által regisztrált mutual fund14 tranzakcióit, továbbá még 3000 globális
alap befektetési teljesítményét. A PGR és PLR értékeket kiszámolva azt találta, hogy minden
alapkezelıné l megfigyelhetı a diszpozíció, de a rosszul teljesítı alapoknál ez az érték
szignifikánsan nagyobb (a vesztı

pozíciók zárásától való ódzkodás következtében).

Újdonságként azt az eredményt kapta, hogy a diszpozícióval küzdı befektetık alulreagálják a
híreket, mely rövid távú momentum stratégiákat teremt a piacokon. Az erre épülı long vagy
short stratégiával számításai szerint havi 200 bázispont extra hozamot lehet elérni.
Az alulreagálás szerinte abból adódik, hogy a rossz (jó) hírek lassan épülnek be a jelentıs
realizálatlan veszteséggel (nyereséggel) rendelkezı papírokba, hiszen például veszteség
esetén nem szeretnék realizálni a negatív tartományban álló pozícióikat a befektetık. Így egy
spread alakul ki a fundamentális és egyensúlyi ár között, mely csak bizonyos idı elteltével
épül be a papírok árfolyamába.
Wermers (2003) az amerikai alapok 1975-2000 közti hozamait és befektetési tevékenységét
vizsgálva azt találta, hogy az alapok menedzserei is vonakodnak realizálni veszteségeiket, és
ez az arány a rosszul teljesítı alapok menedzsereinél még számottevı bb. A legjobb
hozamokat nyújtó alapok menedzserei azonban momentum stratégiát folytattak, mely során az
elız ı idık ben jól teljesítı értékpapírokkal gazdagították portfóliójukat. Wermers kimutatta,
hogy az elız ı év legjobb növekedési alapjaiba fektetve a következı egy évben a piaci
hozamoknál 2-3%-kal nagyobb hozamot lehet elérni, mely az azt követı évben is nagyjából
fennmarad.
Locke és Mann (2005) 334 professzionális határidıs tréder kereskedési adatait (német márka,
svájci frank, élı marha, sertés) vizsgálta meg 1995-ben. Az év elsı 6 hónapjára kapott
eredményeket tesztelték az év hátralévı részére. Azt kapták, hogy a profik is átlagban tovább

14

Nyílt végő befektetési társaságok, mely sok befektetı tı l győjti össze a tı két és azt értékpapír-portfóliókba
fekteti. Részvénytársaságként mőködik, amely a befektetı ilyen irányú szándéka esetén köteles
visszavásárolni a befektetı által birtokolt részvényeit.
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tartják vesztı pozícióikat. Vizsgálódásuk módszere a tartási idı (percben) és a kockázattal
súlyozott teljesítmény vizsgálatára épült. A diszpozíciós hatás eredményességre gyakorolt
hatását vizsgálva azt találták, hogy annak költséges volta (a veszteségek túl sokáig tartása
miatt) nem figyelhetı meg. A Coval és Shumway (2005) által kimutatott költségesség okát két
metodológiai eltérésben látták. Egyrészt a két szerzı páros más idıt ávon vizsgálódott (Locke
és Mann perces adatok, Coval és Shumway 5 perces adatok), másrészt a kereskedések
aggregálásában keresendı

(trade by trade szemben Coval és

Shumway idı beli

aggregálásával).
Kimutatták emellett, hogy a professzionális kereskedıkné l a gyorsaság fontos szempont,
mivel akik gyorsan zárják nyerı, vesztı pozícióikat, azok jobb eredményt érnek el társaikhoz
képest. Ennek okát a stratégiában kereshetjük, hisz perc alapon zajlott a vizsgálat.
Garvey és Murphy (2004) 15 saját számlás tréderre mutatta ki a hatás létezését, akik
jellemzıe n Nasdaq részvényekkel kereskedtek. A vizsgálat idıt artama (2000. március 8-tól
2000. június 13-ig) 68 kereskedési nap volt, mely alatt a profik annyi kereskedést
bonyolítottak le, mint Odean (1998) 10.000 kisbefektetı je 6 év alatt. Érdekességként
megemlítendı, hogy egy pozíció átlagos tartási ideje 197 másodperc volt, és az idıs zakban
a Nasdaq 22%-ot esett. Alkalmazott módszerük az átlagos és medián tartási idık vizsgálata
volt, melyet Shapira és Venezia (2001) alkotott meg. Nullhipotézisük arra vonatkozott, hogy
a lezárt nyerı-vesztı pozíciók különbsége egyenlı nullával. Az eredményeket kiértékelve azt
találták, hogy jelentıs eltérés mutatkozik mind az átlagos (268 másodperccel szemben a 166),
mind a medián (102-vel szemben 64 másodperc) tartási idık ben a veszteségek javára, s ezt az
ellenır zésként elvégzett t és Wilcoxon próba is igazolta.
Ezek után még azt is kutatták, hogy napon belül, és a pozícióméret nagyságában miként
változnak a kapott eredmények. A kiértékelés után azt kapták, hogy a nap középsı
periódusában a profik tovább tartják pozícióikat, köszönhetıe n a kisebb piaci aktivitásnak,
valamint az ebbıl adódó kisebb kockázatnak, míg ez a nyitó és záró fázisban már nem
lehetséges. A pozíciónagyságnál pedig az találták, hogy nagyobb pozíciók esetén
a kereskedık fegyelmezettebben odafigyelnek a vesztık gyors zárására, míg a nyerık zárási
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idejénél nincs nagy különbség. Zárásként még megvizsgálták az átlagos nyerı-vesztı köröket
és a zárás utáni idıs zakot. A vesztı körökben nagyobb összeget vesztettek a profik
pozíciónként, de ezt a nyerık száma bıve n ellensúlyozta. Míg a lezárt nyereség után még
több esetben is nyereséges lett volna tovább várni.
Haigh és List (2005) a profi befektetık rövid távú veszteségkerülésére vonatkozó hajlamát
vizsgálták. Ez a mentális nyilvántartással együtt felelıs a részvénytöbblet talányáért15 (equity
premium puzzle - Benartzi és Thaler, 1995).
Haigh és List erre vonatkozóan végeztek el egy kísérletet 54 profi határidıs és opciós CBOT
kereskedı, és 64 egyetemista közremőködésével. A játék egy 9 körös lutri volt, melyben a
kísérleti alanyok minden körben 100 egységnyi pénzzel fogadhattak. A lutri kimenetelei az
alábbiak voltak: 1/3-ad valószínőséggel 2,5-szeres pénz, míg 2/3-ad valószínőséggel 0
nyeremény. Az alanyoknak ezek tudatában kellett a 100 egységnyi pénzbıl bizonyos
mennyiséget kockáztatniuk. A résztvevıke t két csoportra osztották, az egyik csoport
körönként fogadott, így minden kör után tudták az elız ı kör eredményét. A másik csoportnak
3-as blokkokban kellett fogadnia, így ık csak a 3. kör lejátszása után tudták meg a kör
egyenkénti eredményét.
A játék lejátszása után azt találták, hogy a blokkban fogadók jelentıs en nagyobb pénzösszeget
kockáztattak, és ez a profiknál még jelentıs ebb volt (75 egység szemben a körönként 45
pénzegységgel). A szerzık e zzel is támogatták a rövid távú veszteségkerülés nézetét.
Da Silva Rosa és társai (2005) a menedzselt brit alapokat vizsgálták a 2001 szeptemberétıl
2004 szeptemberéig tartó három éves idıs zakban. Az eredmények kiértékelése után arra
jutottak, hogy a diszpozíciós hatás nincs befolyással az angol menedzselt alapok
döntéshozóira. Vizsgálatuk során kimutatták, hogy leginkább az adott részvény kapitalizációja
alapján döntenek az eladás vagy tartás mellett, így a nagyobb piaci mérettel rendelkezı

15

A részvénytöbblet talányát elı ször Mehra és Prescott (1985) írták le, melyben kifejtették, hogy hosszú távon a
részvények tartós többlethozamot mutattak a kötvényekkel szemben.

79

DOI: 10.15477/SZE.RGDI.2014.001

vállalatok részvényeit adják el az alapok. A szerzı k azt találták, hogy az alapkezelık
szívesebben adnak túl az elmúlt idıs zakban rosszabbul teljesítı papírokon.
Az alapokat emellett kereskedési gyakoriság alapján osztályozva a szerzık arra az
eredményre jutottak, hogy az alacsony kereskedési gyakoriságot mutató alapok (ilyen az
alapok domináns többsége) az angol pénzügyi év utolsó hónapjának (március) kivételével
fordított diszpozícióra hajlamosak. Ez szöges ellentéte Odean (1998) magánbefektetıkr e
végzett kutatásának, ahol a várható adóoptimalizálás miatt csak decemberben nem jellemezte
a magánbefektetıke t a diszpozíciós hatás. Az itt látott év végi különbség azonban e két
csoport pénzügyi év végi érdekeltségkülönbségét is jelzi. A nagy kereskedési gyakorisággal
bíró alapok esetén azonban az egész év esetében megfigyelhetı volt a diszpozícióra való
hajlam.
A professzionális kereskedık körében végzett kutatások összegzéseként elmondható, hogy a
magánbefektetıkhöz hasonlóan a profik (kivéve Da Silva Rosa és társai tanulmánya, 2005)
sem tudják magukat „függetleníteni” a diszpozíció káros voltától, így megfelelıe n szigorú
szabályrendszer hiányában könnyen ık i s a diszpozíció rabjaivá válhatnak.

2.4

EGYÉB VIZSGÁLATOK ÉS MÓDSZEREIK

2.4.1 Egyéb tıke- és ingatlanpiacon zajló diszpozíció
Heisler (1994) az amerikai határidıs kötvénypiacon kereskedı kis spekulánsokra mutatta ki
a diszpozíció létezését, mivel ezen befektetık

a veszteségeiket szignifikánsan tovább

tartották, mint nyerı pozícióikat. Tehát egyértelmően kimutatható volt a veszteségkerülés
ezen befektetıi körre. A hozamokat vizsgálva még azt találta, hogy azon befektetık, akik
nagyobb veszteségkerülésre hajlamosak, azok szignifikánsan kisebb hozamot realizáltak.
Case és Shiller (1988) egy kérdıí ves felmérés segítségével vizsgálta az amerikai
ingatlanpiacot, ahol az ország különbözı államaiban uralkodó eltérı ingatlanpiaci trendeken
keresztül szerették volna megnézni az újdonsült tulajdonosok jelenlegi és jövı beni
várakozásait. A kérdıí vet az 1988 májusában ingatlant vásárlókkal töltették ki. Az emelkedı
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trendre az 1987 végétıl 1988 közepéig a Kaliforniában és Orange County-ban látott 20%-os
növekedést vették mintaként. A nagy emelkedés utáni kifulladást az 1983-tól 1987 közepéig
több mint duplázódó ingatlanárakat mutató Boston esetén vizsgálták, míg kontrollként az ezen
idıs zakban különösebb ármozgásokat nem mutató Milwaukee-t használták.
A kérdıí vekre adott válaszokat kiértékelve azt kapták, hogy az ingatlanpiaccal kapcsolatos
várakozásaikat nem a fundamentumok (térség jövedelme, gazdasága és demográfiája), hanem
a korábbi árfolyamváltozások határozzák meg. Azt találták, hogy az ingatlantulajdonosok
ingatlanjaikat sokkal szívesebben adják el akkor, ha profitot realizálhatnak. Ezt összegezve
Case és Shiller úgy vélekedtek, hogy a kialakuló ingatlanpiaci lufi ilyen várakozások mellett a
továbbiakban is kitarthat, mely késı bb a sok spekuláns által destabilizálhatja a piacot. Ennek
bekövetkezésére nem is kellett olyan sokat várnunk, miután a részvénypiacon a technológiai
szektorban látott lufi kidurranását követıe n a spekulatív tıke az ingatlanpiacba vándorolt. Ez
rövid idın

belül heves emelkedésekhez, túl-kapacitásokhoz, a hitelezési fegyelem

fellazulásához vezetett. A 2007 közepén formálódó fundamentumokat nélkülözı lufi
kidurrant, amibıl az amerikai ingatlanpiac a mai napig sem tudott kimászni.
A Genesove és Mayer (2001) szerzı páros a bostoni ingatlanpiacot vizsgálta az 1990-1997-es
idıs zakban. Az eredményeket kiértékelve azt találták, hogy a háztulajdonosok vonakodnak
eladni ingatlanjaikat a nominális vételi ár alatt. A rossz ingatlanpiaci környezetben az aktuális
reális árnál 25-35%-kal magasabb árat kérnek a tulajdonosok, mely kevesebb eladáshoz vezet
a kedvezıt len befektetıi környezetben. Az eladók tehát nem reagálnak rugalmasan a
kedvezıt len változásokra, így a veszteségben történı eladástól vonakodva akár jelentıs en
kevesebb tranzakciót köthetnek meg egy nehézségekkel küzdı i ngatlanpiacon.

2.4.2 A diszpozíciós hatás és a forgalom
Ferris és társai (1988) 30 amerikai részvényt elemeztek (1981. december – 1985. januári
idıs zakban), és azt találták, hogy az adott részvény jelenlegi forgalma negatívan (pozitívan)
korrelál a korábbi napok forgalmához képest, amikor a részvényárak magasabban
(alacsonyabban) voltak, mint a jelenlegi ár. A forgalom alakulását figyelembe véve Ferris és
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társai (1988) a diszpozíciós hatás létezésének adtak igazat, mely szerint a befektetık
hajlamosabbak nyerı poz ícióik lezárására.
Bremer és Kato (1996) 1975 és 1990 között vizsgálták az elsı kategóriás japán részvények
havi forgalom és árfolyam adatait. Azt kapták, hogy a nyerı részvények forgalma jelentıs en
nagyobb, mint a veszteséges részvényeké. Ezek alapján azt a következtetést vonták le, hogy a
japán befektetık i s vonakodnak vesztı pozícióik realizálásától.
A Grinblatt és Han (2005) szerzı páros 1962. júliustól 1996 decemberéig vizsgálta az NYSE
és AMEX részvények heti hozamait, forgalmát és a bennük zajló kötéseket. Azt találták, hogy
a jelentıs nem realizált nyereséggel és veszteséggel bíró papírok árfolyamai is alulreagálják
(nem mutatnak komoly árfolyam elmozdulást) az új híreket. Erre az eredményre jutott
Frazzini (2006) is.
Shumway és Wu (2006) a Feng és Seasholes (2005) által is alkalmazott túlélési modell alapján
vizsgálta a diszpozíciót. Az általuk vizsgált idıi ntervallum 2001 januárjától 2004 márciusáig
tartott, melyben egyéni, vállalati és bróker ügyfelek (összesen 13 460 számla) kereskedési
adatait elemezték. Az adatokat kiértékelve azt találták, hogy a diszpozícióra hajlamosabb
befektetık kisebb gyakorisággal és csekélyebb pozíciókkal kereskednek, ezáltal rosszabb
hozamot érnek el. A momentumhatást pedig a diszpozícióra különösen fogékony befektetıkr e
vizsgálták úgy, hogy a nem realizált vesztı és nyerı pozícióik teljesítményét hasonlították
össze, mely éves szinten 7%-os többlethozamot adott. A vizsgálatot negyedéves alapon
folytatták le, így megjegyzik, hogy az elemzést hosszabb idıi ntervallumra is el kell végezniük
a jövı ben.
Ranguelova (2001) egy amerikai diszkont brókercég 78 000 ügyfelének kereskedési adatait
vizsgálta az 1991-1996-os idıs zakban. Aggregált szinten a 0,156-os PGR mellett 0,117-es
PLR értéket kapott, melyen a t próbát elvégezve szignifikáns különbség adódott.
Elemzésének újszerőségét azonban az adta, hogy e vizsgálatot a kapitalizáció alapján is
elvégezte. A befektetık által vásárolt részvényeket a vállalat mérete alapján 5 egyenlı
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osztályközre osztotta. Ezekre egyenként elvégezve a számításokat azt kapta, hogy a legkisebb
kapitalizációjú részvényekbıl képzett papírok esetén (alsó két kategóriában lévı 2020%=40%) fordított diszpozíció uralkodik, míg az Odean (1998) által is megfigyelt jelenség
csak a legnagyobb 60%-os kapitalizációval bíró részvényeket jellemezte.

2.4.3 A diszpozíciós hatás vizsgálata hazánkban
Hazánkban a diszpozíciós hatás létezését Molnár (2006) vizsgálta elıs zör „A magyar tıke piac
vizsgálata

pénzügyi

viselkedéstani

módszerekkel”

címő

doktori

disszertációjában.

Dolgozatában a kérdıí ves megkérdezés módszerével elemezte a felsıo ktatási hallgatók és
magánbefektetık

különbözı

magatartásformákra

veszteségkerülés,

kontrollillúzió,

túlzott

(diszpozíciós

önbizalom,

átlagon

hatás,
felüliség,

rövid

távú

megbánás,

beakaszkodás) adott reakcióit.
Adatfelvétele során 689 hallgatóval (671 fı Budapesti Corvinus Egyetem, 18 fı Nemzetközi
Bankárképzı Központ) és 49 magánbefektetı vel töltette ki kérdıí vét. Ez a zömében
egyetemistákra építı

felmérés jó összehasonlítási alapot nyújt kísérleti alanyaim

(egyetemisták) körében végzett, valós játékpénzzel zajló, kereskedési adatokat elemzı
disszertációmhoz.
A diszpozíciós hatás elıf ordulását Molnár (2006) két kérdés segítségével tesztelte. Az elsın él
a válaszadóknak arról kellett dönteniük, hogy a vétel óta nyereséget hozó részvényeiket most
eladják, vagy inkább várnak még 1 hónapot, ahol egyenlı eséllyel jöhet emelkedés vagy
csökkenés (azonos a hasznosság mindkét esetben). A második kérdésnél ugyanezen tematika
szerint a most veszteségben lévı értékpapírjaikról kellett dönteniük az egyetemistáknak, ahol
szintén azonos volt az esés és az emelkedés valószínősége. A kérdéseket megosztva tette fel,
azaz egyik válaszadó sem kapta meg e két kérdést együtt. Molnár ezzel kizárta a két kérdés
ösztönös vagy tudatos összekapcsolása által kiváltott torzításokat. A pontos kérdéseket, és a
rájuk adott válaszok megoszlását a 4. táblázat szemlélteti.
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4. TÁBLÁZAT: MOLNÁR DISZPOZÍCIÓS VIZSGÁLATA
Tegyük fel, hogy Ön egy hónappal ezelı tt vett egy részvényt 1000 Ft-ért, és ez a papír ma 800 Ft-ot ér a
tı zsdén. A következı két kimenet lehetséges: a részvény ára egy hónap múlva visszatér az 1000 Ft-os szintre,
vagy tovább esik 600 Ft-ra. Mindkét eset bekövetkezési valószínősége 50-50%. Ön melyik lehetı séget
választaná az alábbiak közül?
Eladom ma a részvényt 800 Ftért és ezzel bukok 200 Ft-ot.

33%

54%

63%

50%

60%

31%

29%

Várok még egy hónapot.

67%

46%

38%

50%

40%

69%

71%

Tegyük fel, hogy Ön egy hónappal ezelı tt vett egy részvényt 1000 Ft-ért, és ez a papír ma 1200 Ft-ot ér a
tı zsdén. A következı két kimenet lehetséges: a részvény ára egy hónap múlva visszatér az 1000 Ft-os szintre,
vagy tovább emelkedik 1400 Ft-ra. Mindkét eset bekövetkezési valószínősége 50-50%. Ön melyik lehetı séget
választaná az alábbiak közül?
62%

Várok még egy hónapot.

33%

40%

38%

42%

20%

58%

38%
II. éves tı zsdézik

42%

II. éves összes

80%

Brókerhallgató
tı zsdézik

58%

Brókerhallgató
összes

63%

V. éves tı zsdézik

60%

V. éves összes

67%

Befektetı k

Eladom ma a részvényt 1200
Ft-ért és ezzel realizálom a 200
Ft-os nyereséget.

Forrás: Molnár Márk (2006): A magyar tıkepiac vizsgálata pénzügyi viselkedéstani módszerekkel, Doktori
Értekezés

Molnár elız etesen azzal a hipotézissel élt, hogy az árfolyamveszteséget elkönyvelı részvény
tartására vonatkozó válasz várható értéke nagyobb az árfolyamnyereséget elkönyvelı
részvény tartására vonatkozó válaszok várható értékénél. Azaz, hogy a válaszadók nagyobb
hányada kész tartani az árfolyamveszteséget elszenvedett értékpapírjait, mint a nyereségest.
A táblázat eredményeit kiértékelve Molnár azt kapta, hogy a hallgatók minden csoportja
hajlamos inkább a veszteségeket megtartani, mint a nyereségeket. A felsıokt atási hallgatók
körében végzett kérdıí ves megkérdezés alapján így kimutatta a diszpozícióra való hajlamot.
Ezek után a tanulás folyamatát is elemezte a tız sdei jelenlét függvényében, de meghatározó
eltéréseket itt nem talált. Érdekességként megemlítette, hogy több mint 5 éves tık epiaci
tapasztalat mellett is magas a befektetık diszpozícióra való hajlama, azaz a kérdıí ves
válaszok alapján nem jelentkezett a tanulás folyamata, amit a korábbiakban (például Dhar és
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Zhu, 2006; Brown és társai, 2006; Weber és Welfens, 2007; Choe és Eom, 2009; Feng és
Seasholes, 2005 és Talpsepp, 2009) már láthattunk.
A kereskedési adatok vizsgálata során kapott diszpozícióra való hajlamot én is össze
szerettem volna hasonlítani a Molnár által megfogalmazott kérdıí ves módszer segítségével.
Erre a 2010-es valós pénzzel zajló tız sdejáték esetén nyílt volna lehetıs égem, ahol a 128
jelentkezı közül végül 90-en vettek részt aktívan a kereskedésben. A kitöltésre való ösztönzés
(pénzjutalom hiánya) és a kérdıí v hosszúsága azonban sok hallgatót eltántorított a
részvételtıl , így csupán 25-en adtak választ a kérdésekre, mely kevésnek bizonyult egy
mélyrehatóbb elemzés elvégzéséhez.

2.5 AZ ELMÉLETI FEJEZET ÖSSZEGZÉSE
Disszertációm jelen fejezetében bemutattam a diszpozíció vizsgálatára épülı legjelentıs ebb
játékpénzre és valós tız sdei kereskedésre vonatkozó kutatásokat. Az eredményeket
összegezve kijelenthetı, hogy szinte az összes vizsgálat (országtól, nemtıl , profizmustól
függetlenül) kimutatta, a befektetık hajlamosak nyereségeik gyors realizálására, míg a
veszteségeikhez rendszerint görcsösen ragaszkodnak.
Az empirikus vizsgálatok közül a kísérleti játékra vonatkozó elemzéseknél (a 2.2.1 fejezetben)
rávilágítottam arra, hogy a kutatók minden egyes kísérletben kimutatták a diszpozíciót. Az
összes befektetı azonban nem volt rabja a hatásnak: Weber és Camerer, valamint Weber és
Welfens például azt az eredményt kapta, hogy a német egyetemistáknak csak a 2/3-a fogékony
a diszpozícióra.
Az egyes játékkörök végi automatikus zárás, vagy szigorúbb piaci körülmények viszont
csökkentik a hatásra való hajlamot, és így a beakaszkodást, valamint ragaszkodást (anchoring
és endowment). Ezek alapján egy szigorú szabályrendszert (a vételi pozíciónk stop szintjének
a megadása) érdemes felállítanunk, mellyel megszabadulhatunk a diszpozíció káros voltától.
Weber és Welfens (2007) kísérlete során pedig megjelent a tanulás folyamata, mely az adott
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játék késı bbi köreinél már csökkentette a diszpozíciós hatás erejét. A kísérletben résztvevık
tehát egyre jobban alkalmazkodtak egy adott piaci körülményhez. E kísérlet legnagyobb
hátrányát azonban a tétnélküliség jelenti, mely hatására az egyes befektetık kockázati étvágya
rendszerint jóval nagyobb.
A kísérleti vizsgálatok után a 2.2.2 fejezetben a valós tızsdei körülmények között zajló
kutatásokat mutattam be, melyek három fı módszeren alapulnak: Odean (1998) PGR, PLR
mutatója, Shapira és Venezia (2001) tartási idır e épülı módszere, valamint Feng és Seasholes
(2005) logit regressziója a TGI, TLI értékeket használva.
Az elsı két módszer hátránya az, hogy csak a pozíció felvételének és lezárásának napját tudja
nyomon követni, a köztes napokat nem. A második hátrányuk az, hogy aggregált szinten
alkalmazhatók csak jól. E két hátrány kiküszöbölésére Feng és Seasholes (2005) módszere
már képes, így a befektetık diszpozícióra való hajlamánál ezt mindenképp érdemes
felhasználni.
Véleményem szerint egy részletes vizsgálathoz mindhárom módszerrel elemezni kell az adott
befektetıi kört, továbbá célszerő a vizsgált idı intervallum elején és végén egy kérdıí ves
felmérést is lefolytatni. Ezek segítségével ugyanis nyomon követhetjük a válaszadók
kockázati attitődjét, melyet így már könnyen össze tudunk hasonlítani azok TGI, TLI
értékeivel. A válaszadók alacsony motiváltsága miatt sajnos hasonló elemzés elvégzésére nem
nyílt lehetıs égem, így a három fı módszerrel vizsgálom meg, hogy a befektetık rabjai-e a
diszpozíciónak.
A kutatók eredményeit összegezve a 2.2.2 fejezetben leírtam, hogy az Odean (1998) PGR,
PLR alapú módszerére épülı kutatások az új-zélandi Boebel és Taylor (2000) vizsgálatának
kivételével kimutatták a kisbefektetık diszpozícióra való hajlamát. A Shapira és Venezia
(2001) tartási idején alapuló vizsgálatok is azt az eredményt adták, hogy a vizsgálatban
résztvevık hajlamosak a nyereségek gyors realizálására és a veszteségek sokáig tartására.
Nem volt ez másként a Feng és Seasholes (2005) logit regressziós módszerén alapuló kínai és
észt kutatásoknál sem. A diszpozícióra való hajlam tehát szinte rendre igazolódott, így a 3.4
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fejezetben én is azzal a feltételezéssel élek, hogy az általam vizsgált felsıokt atási hallgatók is
a hatás rabjaivá váltak.
A 2.2 fejezetben kimutatott diszpozíciós hajlam azonban nem csak a kisbefektetık sajátja,
hanem az szinte az összes professzionális kereskedı t is jellemzi, melyre a 2.4 fejezetben
bemutatott kutatások világítottak rá. A 2.5 fejezet pedig azt is jelzi, hogy a diszpozíció nem
csak a részvény-, hanem az ingatlanpiacokon is megfigyelhetı jelenség.
Sok szerzı jutott arra az eredményre, hogy a tanulás és az ezáltal megjelenı önkontroll
csökkenti a diszpozíciót. Vizsgálati idıi ntervallumom rövidsége miatt ennek elemzésére nem
nyílt lehetıs égem. Az eredmények azonban rávilágítanak arra, hogy e témakörrel már
középiskolai és egyetemi szinten is érdemes foglalkozni: a hallgatóknak tanulniuk kell a
diszpozíció káros létérıl .
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3. A DISZPOZÍCIÓ VIZSGÁLATA A HAZAI TİKEPIACON
Kutatásom elsıdl eges célkitőzésének azt tartottam, hogy valós tız sdei kereskedés során nyert
adatokon keresztül vizsgáljam meg a 2009-es és 2010-es kísérletben résztvevı befektetık
diszpozíciós hatásra való fogékonyságát. A két tız sdejáték egy speciális kísérlet elvégzését
tette lehetıvé , mely a kísérletek hibái közül ki tudja küszöbölni a tétnélküliséget, mivel az
abban résztvevı f elsıokt atási hallgatók a saját pénzüket kockáztatták.
Hazánkban a tız sdei kereskedési adatokhoz való hozzáférés nehéz, mivel a brókercégek az
értékpapírtitokra hivatkozva nem szívesen adják át befektetıi k kereskedési adatait.
Tudomásom szerint ilyen, a kereskedési adatokat elemzı tudományos kutatás még nem
készült, így a dolgozat remélhetıl eg új eredményekkel gazdagítja a magyar pénzügyi
viselkedéstan tudományát.

3.1 A KUTATÁS ALAPADATAI
Az elemzés során a 2009. március 16-tól 2009. április 17-ig, továbbá a 2010. február 8–tól
2010. április 30-ig tartó idıs zak során a magyar felsıokt atási hallgatók körében szervezett
valós pénzzel folyó tız sdejátékokat vizsgáltam, amelyeken összesen 133-an vettek részt
aktívan.
Az elsı alkalommal 2009. március-áprilisában került megrendezésre egy tız sdejáték a
Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatóinak, ahol a kezdetektıl az volt a
cél, hogy a résztvevık saját megtakarításaikkal vegyenek részt. Ennek oka egyrészt, hogy
kizárólag így volt lehetıs ég a valós, kockázatos körülmények közt meghozott döntéseik
vizsgálatára, másrészt csak ilyen körülmények között képesek a résztvevı k felmérni döntéseik
valós súlyát és megérteni annak kockázatát. A játékban résztvevık (2009-ben és 2010-ben is)
nyilatkozatukkal felhatalmazták a lebonyolítót, hogy kereskedési tranzakcióik adatait kutatási
célra bocsássák. A valós pénzzel zajló játék 2010-ben került kiterjesztésre más felsıokt atási
intézmény hallgatóira is, melyek megoszlását az 5. táblázat foglalja össze. Az elsı játékban
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43 BME-s hallgató, míg a másodikban összesen 15 felsıokt atási intézmény 90 hallgatója vett
részt aktívan. A befektetık zömét 5 egyetem (BCE, BME, PTE, SZE, SZTE) adta, 8-an nem
jelölték meg a felsıokt atási intézményüket.
5. TÁBLÁZAT: A TİZSDEJÁTÉKBAN RÉSZTVEVİ FELSİOKTATÁSI HALLGATÓK MEGOSZLÁSA
2009
BCE
BGF
BKF
BME
BMF
DE
DUF
ELTE
EKTF
KRF
ME
NYME
PTE
SZE
SZTE
Nincs megjelölve
Mindösszesen

43

43

2010
17
3
1
21
3
4
1
2
1
2
1
1
10
7
8
8
90

2009-2010
17
3
1
64
3
4
1
2
1
2
1
1
10
7
8
8
133

Forrás: Saját kutatás

A kutatás során a játékot lebonyolító Erste Befektetési Zrt. által megadott statisztikákból
(megbízási adatok, ügyfél neme, felsıokt atási intézménye, egyenlege az idıs zak végén),
valamint a Portfolio.hu internetes gazdasági portál adatbázisából nyert részvény kereskedési
adatokból (instrumentum napi minimuma, maximuma, nyitó, záró árfolyama), továbbá a
kísérletben résztvevık által kitöltött kérdıí vekbıl dolgoztam. A torzítás elkerülése végett a
részvények kereskedési adatait korrigáltam az idıs zaki osztalékfizetésekkel. Elemzéseim
során a vizsgált periódusok elıt t már meglévı befektetıi portfóliók eladási oldalait kiszőrtem,
mivel ezek pontos vételi árát nem tudhattam meg a kapott adatokból.
A kísérletben résztvevık alapvetı kereskedési eredményét és szokásait a 6. táblázat foglalja
össze. Dolgozatom 2. fejezetében már bemutattam, hogy az összehasonlító tanulmányok
többsége nagyságrendekkel nagyobb adattömeget dolgozott fel (például Odean (1998) 10 000
fı, Weber és Welfens (2007) 3000 fı) , disszertációm ezek közül az új-zélandi Boebel és
Taylor (2000) 125 fıs mintájával vethetı ös sze a leginkább. A nagyobb elemszámon elvégzett
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elemzést a már említett nehezen hozzáférhetı befektetıi kereskedési adatok hátráltatták, de e
két valós pénzzel zajló „játék” elemzési lehetıs éget teremtett a számomra, hogy
megvizsgáljam a magyar felsıokt atási hallgatók diszpozíciós hatásra való hajlamát.
6. TÁBLÁZAT: A VIZSGÁLATBAN RÉSZTVEVİK EREDMÉNYEI, KERESKEDÉSI JELLEMZİIK
2009.03.16

2010.02.08

2009

– 2009.04.17

– 2010.04.30

– 2010

43

90

133

18,60%

10%

12,78%

Tranzakciók száma (lezárt, lejárt, módosított, visszavont)

2082

2824

4906

Lezárt tranzakciók száma

1114

1723

2837

64

102

166

178 437

327 377

505 814

Összköltség (ezer Ft)

416

466

882

Kereskedési eredmény

-904

-2229

-3134

Kereskedési eredmény tranzakciós költségek nélkül

-488

-1763

-2252

Átlagos összforgalom befektetı nként (ezer Ft)

4249

3638

3832

10

5

7

Átlagos kereskedési eredmény befektetı nként

-21

-25

-24

Átlagos kereskedési eredmény befektetı nként ktg.-ek nélkül

-11

-20

-17

Átlagos záró számlaegyenleg befektetı nként (ezer Ft)

133

324

257

5170

29 166

34 335

26

19

21

A benchmark index hozama az idı szakban (BUX)

27,75%

21,19%

24,47%

Átlagosan elért befektetési hozam

-2,89%

-5,14%

-4,43%

4,62%

-6,20%

-1,10%

-4,82%

-5,01%

-4,96%

Nı k által felvett lezárt pozíciók átlaga

14

17

16

Férfiak által felvett lezárt pozíciók átlaga

31

19

23

Befektetı k száma
A nı i befektetı k aránya

Mesterségesen zárt tranzakciók
Összforgalom (ezer Ft)

Átlagos tranzakciós díj befektetı nként (ezer Ft)

Összesített záró számlaegyenleg (ezer Ft)
Átlagos lezárt kereskedési pozíciók száma

Nı k átlagos befektetési hozama
Férfiak átlagos befektetési hozama

Forrás: Saját kutatás

A két játékban (2009 és 2010 összevonva) résztvevı 133 hallgató 12,8%-a volt nı, akik
átlagosan 7 lezárt tranzakcióval kevesebb, összesen átlag 16 lezárt ügyletet kötöttek. A nıi
befektetık a kisebb aktivitás mellett átlagban eredményesebben teljesítettek férfi társaiknál
(az eredmény -1,1%, szemben a -4,96%-kal). Az én mintám esetén is igazolódott Barber és
Odean (2001b) tézise, mely szerint a férfiak „agresszívebb” kereskedés mellett rosszabb
hozamot érnek el.

90

DOI: 10.15477/SZE.RGDI.2014.001

A vizsgált befektetık összesen 4906 (lezárt, módosított, visszavont, lejárt) megbízást adtak,
melybıl 2837 teljesült (átlagosan 21 tranzakció egyénenként). A vizsgált idıs zak során elért
hozamok meghatározásához az áprilisi záróárakon további 166 mesterséges zárást hajtottam
végre. A 2009-es játék során a legtöbb lezárt tranzakciót bonyolító befektetı 201, 2010-ben
180 ügyletet hajtott végre.
A felsıokt atási hallgatók összesen 505,8 millió forintos étékben kereskedtek 0,88 millió
forintos tranzakciós díj mellett, melyen összességében 3,13 millió forintos (befektetınké nt
átlagosan 24 ezer forint veszteség), költségek nélkül 2,25 millió forint (átlag 17 ezer forint
veszteség) veszteséget könyveltek el. Az összevont 2009-2010-es évet 34,3 milliós
értékpapírszámla egyenleggel zárták az egyetemisták, mellyel átlagosan 257 ezer forint értékő
megtakarítással rendelkeztek. 2009-ben a legnagyobb záró portfólió 1,8 millió, 2010-ben 2,9
millió forint volt.
Az elért hozamokat szemügyre véve átlagosan 4,43%-os veszteséggel zárták az összevont
2009-2010-es évet a felsıokt atási hallgatók, szemben a BUX 2009-2010-es vizsgálatának
összevont 24,5%-os emelkedésével, amely ezen elemzés benchmarkjaként tekinthetı. Fontos
itt megemlíteni, hogy a vizsgált idıs zakokban a 2009-es évben csupán egy befektetı tudta
csak megverni a benchmark indexet az elért 42,63%-os hozamával, míg 2010-ben erre
egyetlen hallgató sem volt képes (legnagyobb hozam 18,08%). A két vizsgált idıs zakban a
magyar részvénypiacot jellemzı index, a BUX rendre 27,75%-ot (2009-es év), illetve
21,19%-ot (2010-es év) emelkedett, így ezt szem elı tt tartottam a kapott eredmények
értékelése során is.
A 2010-ben és 2009-ben legjobb öt hozamot elért játékos kereskedési eredményét, lezárt
tranzakcióik számát, és a kereskedésük forgási sebességét (a nyitó értékpapírszámla
egyenlegükön elért forgási sebességet számoltam) a 7. táblázat tartalmazza.
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7. TÁBLÁZAT: A VIZSGÁLATBAN RÉSZTVEVİ LEGJOBB HOZAMOT ELÉRT HALLGATÓK EREDMÉNYEI,
KERESKEDÉSI JELLEMZİIK

2010

2009

Hozam

Tranzakció

Forg. seb.

Hozam

Tranzakció

Forg. seb.

18,08%

3

0,98

42,63%

7

4,80

15,41%

12

4,72

27,58%

8

3,21

15,36%

28

23,47

17,45%

3

2,99

15,07%

21

9,30

15,70%

7

3,79

14,14%

5

4,67

15,27%

13

2,36

Forrás: Saját kutatás

A 2010-ben több fıt is felvonultató egyetemek hallgatóinak átlag eredményét a 8. táblázat
tartalmazza, amelybıl kitőnik, hogy a 2010-es átlagos 5,14%-os veszteségnél jobb hozamot
értek el a BGF, a BMF, a DE, a PTE és a SZE hallgatói. Közülük is kiemelkedik a Debreceni
Egyetem és a Budapest Mőszaki Fıi skola. Utóbbi felsıokt atási intézmény 9,72%-os
befektetési hozam annak tükrében még figyelemreméltóbb, hogy a fıi skoláról a
tız sdejátékban résztvevı mindhárom hallgató pozitív, minimum 7%-os hozamot ért el. A
benchmark index, a BUX ezen idıs zakban látott 21,19%-os emelkedésétıl azonban még ık is
messze elmaradtak.
8. TÁBLÁZAT: A TÖBB FİT FELVONULTATÓ EGYETEMEK HALLGATÓINAK ÁTLAGOS BEFEKTETÉSI
TELJESÍTMÉNYE INTÉZMÉNYENKÉNT

BCE

BGF

BME

BMF

DE

KRF

ELTE

PTE

SZE

SZTE

-6,69%

-0,98%

-9,17%

9,72%

0,92%

-13,20%

-5,55%

-3,06%

-2,70%

-13,40%

Forrás: Saját kutatás

A 2009 és 2010-es játék alatt az eladott megbízásokat tekintve megnéztem, hogy mely
részvények, határidıs indexek voltak a legnépszerőbbek a hallgatók körében, ahol a vételt
követıe n az eladások is megtörténtek (5. ábra). Növekvı kockázatvállalási hajlamra utalhat,
hogy a 2010-es évben a határidıs indexekben kötött tranzakciók száma jóval nagyobb
emelkedést mutatott, mint amit a 2010-es vizsgálati idıs zak háromszoros hossza indukált
volna a 2009-essel szemben.
A certifikátokat azért nem szerepeltettem az ábrán, mivel a kereskedett közel 50 fajta
certifikát jelentıs részében csak 1-2 tranzakciót bonyolítottak le a hallgatók.
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5.

ÁBRA: A 2009-2010-ES JÁTÉK SORÁN A RÉSZVÉNYEKBEN ÉS HATÁRIDİKBEN LEZÁRT POZÍCIÓK SZÁMA

Forrás: Saját kutatás

A 2009-2010-es összevont mintán a részvények közül három hazai nagypapírunk: az OTP, a
Magyar Telekom és a MOL „vonzotta” a leginkább a kísérleti alanyokat, és ezekben volt a
legtöbb eladási (lezárt) megbízás. Az OTP-ben összesen 246, a Magyar Telekomban 77, a
MOL-ban 70 lezárt eladott pozíciót hajtottak végre a hallgatók. A negyedik blue chip, a
Richter iránti érdeklıd ést csökkenthette, hogy 1 db részvény megvásárlása 2010-ben több
mint 40 000 Ft-ba került. Ekkora összeggel pedig az egyetemisták egy jó része nem
rendelkezett.
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Érdekességet nyújt az is, ha az elı bb szemléltetett eladásokra vonatkozóan megnézzük, hogy
milyen hozam mellett mekkora számban adták el részvényeiket és tık eáttételes termékeiket a
hallgatók. Elsıké nt a részvények (6. ábra) esetén jól látható, hogy a nulla százalékos hozam
körül csúcsosodnak az eladások, mely nagyobb mínuszok esetén jelentıs ebb mértékben
alábbhagy.
A pozíciók gyors realizálását mutatja az a beszédes adat, hogy az eladott részvény pozíciók
35,5%-át a -0,5%-os veszteségtıl a 2,5%-os nyereségig zárták a hallgatók. Az ábrán látható
realizált hozam esetén az 1%-os hozamhoz rendeltem a 0,51%-tól 1,5%-ig terjedı hozamokat,
a jelentıs ebb veszteséges és nyereséges tartományokban 5%-os osztályközöket képeztem a
jobb grafikus ábrázolhatóság végett.
6. ÁBRA: A 2009-2010-ES JÁTÉK SORÁN ELADOTT RÉSZVÉNYEK HOZAMAINAK AZ ELOSZLÁSA

Forrás: Saját kutatás

A részvények után a tıke áttételes (határidık, c ertifikátok) instrumentumok hozamait nézve jól
látszik (7. ábra), hogy már ránézésre is rosszabbul teljesítettek a hallgatók, hiszen a mínusz
(1-5)%-os eladások irányába tolódik el az eladások eloszlása. Jelentıs különbség az is, hogy
míg az eladott részvény pozíciók csupán 2,1%-a volt 10,5%-os mínusz felett, addig a
tıke áttételes pozíciók 21,5%-a zárult 10,5% feletti veszteség mellett.
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E jelentıs eltérés kapcsán fontos két dolgot is megemlíteni, egyrészt a részvények zömében
emelkedı trendben voltak 2009-2010 során is, így kevés pozíció kerülhetett 10% alatti
veszteségbe. Másodsorban pedig (azt is nagyon fontos megemlíteni), hogy a részvények
esetén ki lehet ülni zárás nélkül a nagy eséseket sokszor büntetlenül. Tık eáttételes pozíciók
esetén azonban kényszerlikvidálások, certifikátok esetén a játék alatt is látott számtalan
kifutás is automatikusan zárásra kényszerítette az egyetemista befektetıke t. Ezen eredmények
is rávilágítanak arra, hogy tık eáttételes kereskedést megfelelı befektetési tapasztalat után
szabad elkezdenie az embernek.
7. ÁBRA: A 2009-2010-ES JÁTÉK SORÁN ELADOTT TİKEÁTTÉTELES INSTRUMENTUMOK
HOZAMAINAK AZ ELOSZLÁSA

Forrás: Saját kutatás

A hozamok eloszlása után érdekes tanulsággal szolgálhat a tartási idık eloszlásának
vizsgálata is, mely tartási idık a diszpozíció létezését is bizonyíthatják. E módszert a 3.3
fejezetben mutatom be. A kereskedési napok megoszlását a 8. ábrán láthatjuk, mely esetén a 0
kereskedési napig tartás alatt azt értem, hogy a befektetı már a vásárlás napján eladja megvett
pozícióját. Ennek megfelelıe n az 1 kereskedési nap alatt a vétel napját követı napon történı
eladást értem és így tovább. A részvények esetén a befektetık átlagosan 5,6 kereskedési napig
tartották meg papírjaikat, de a kinyitott pozíciójuk 23%-át már napon belül realizálták. Az
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elsı 5 kereskedési napon pedig az összevont 2009-2010-es vizsgálat során részvény pozícióik
68,5%-át zárták le a kísérleti alanyok, azaz jellemzıe n day-trade (napon belüli kereskedési
ügylet), illetve nagyon rövid swing (néhány napos és hetes pozíciók) befektetési stratégiát
alkalmaztak a kereskedésben.
8. ÁBRA: A 2009-2010-ES JÁTÉK SORÁN ELADOTT RÉSZVÉNYEK KERESKEDÉSI NAPJAINAK
ELOSZLÁSA

Forrás: Saját kutatás

A tıke áttételes instrumentumok közül (9. ábra) a határidık kereskedési napjainak eloszlását
vizsgáltam, mivel mind 2009-ben, mind 2010-ben számos certifikát kifutás történt a játékok
idıi ntervallumában, ami torzíthatja a vizsgálatot. A BUX0912 és a BUX1012 esetén az
átlagos tartási idı 4,1 kereskedési nap volt, mely 1,5 kereskedési nappal kevesebb, mint amit
a részvényeknél láthattunk. Ez az adat már önmagában rávilágít arra, hogy a hallgatók
érzékelték a nagyobb kockázat veszélyét, melyet az is jelez, hogy már aznap eladták a
megvett pozíciók 36,1%-át, míg a rá következı kereskedési nap adatait is figyelembe véve ez
már 59,7%-ra ugrott.
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9. ÁBRA: A 2009-2010-ES JÁTÉK SORÁN ELADOTT FUTURES INSTRUMENTUMOK KERESKEDÉSI
NAPJAINAK ELOSZLÁSA

Forrás: Saját kutatás

3.2 A NYERS ALAPADATOK FELDOLGOZÁSA

A nyers adattömeg feldolgozása bizonyult az egyik legnehezebb feladatnak disszertációm
során, miután az Erste Befektetési Zrt. által kapott ügyfél kereskedési adatok és a Portfolio.hu
adatbázisából lekérdezett részvény adatok összehangolására volt szükség. Mindehhez a Visual
Basic programnyelv, valamint a Microsoft Access segítségével sikerült kinyernem az
elemzéshez szükséges „megmunkált” adatokat. A programozásban nyújtott segítséget itt
szeretném újfent megköszönni Ikker Tibornak, aki éjt nappallá téve küldte nekem a
programozás során eszközölt változtatásokat, hogy végül megkapjam az elemzéshez
szükséges „megmunkált” adatokat.
Ezen adatátalakítási munkafolyamat elején kiszőrtem a 2009-es és a 2010-es mintából a
vizsgálat idıi ntervalluma elıt t kötött vételi/eladási tranzakciók (a játék idıs zakára esı)
eladásait/vételeit, melyek torzíthatták volna a késı bb kapott elemzésre kész adatokat. A
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Portfolio.hu oldaláról letöltött részvény adatokat korrigáltam az idıs zaki osztalékokkal a
félrevezetı eredmények elkerülése végett. Itt külön kiszőrtem még, hogy a vizsgált idıs zak
mely napjai voltak kereskedési napok, melyek meghatározása a tartási idık számításához volt
elengedhetetlen alapkövetelmény. Mind a 2009-es, mind a 2010-es játék kapcsán elért
tényleges hozamok meghatározásához mesterséges zárásokat kellett alkalmaznom, a
statisztikám szerinti még le nem zárt portfóliókra. Ezek alapján 2009-ben 64, 2010-ben 102
mesterséges zárás történt. Az idıs zak során kifutó certifikátokat a záró árfolyamaikon
könyveltem el.
A nyers adatok korrigálása után jöhetett a vizsgálat szempontjából elkerülhetetlen
„adatbányászat”, mely során Ikker Tiborral a kívánalmaknak megfelelı eredmények elérésére
folyamatosan tökéletesítettük a Visual Basic-kel megírt programokat. Számtalan ellenır zés és
a hibák korrigálása után elkészültek a kimeneti Excel táblák és kereszttáblák. E megmunkált
adathalmaz lett késı bbi elemzéseim kiindulópontja. Számításaim módszerét és a kimeneti
excel táblák leírását a 3.3-as fejezetben mutatom be.
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3.3 A KUTATÁS MÓDSZEREI
Az elemzés során a szakirodalomban leírt három mérvadó diszpozíciós hatást mérı módszert
hívom segítségül. Az ezeket megalkotó szerzık neveit, módszereiket és azok elın yeit illetve
hátrányait (röviden összegezve) a 9. számú táblázat tartalmazza. Az elemzı r észben szükséges
regressziós számításoknál az SPSS programot használtam.
Az elsı nemzetközi szakirodalomban ismert módszer Odean (1998) PGR, PLR alapú
elemzése. A módszer lényege, hogy minden kereskedési napon, amikor egy befektetı elad
egy részvényt, megvizsgáltam ezen befektetı portfólióját, és pozícióit négy lehetséges
kategóriába soroltam a vételi-eladási-aktuális ár függvényeként. Az eladott részvények esetén
az eladási árát az átlagos vételi árukkal hasonlítottam össze, és ez alapján könyveltem el ıke t
nyereségben (realized gain – RG), vagy veszteségben eladott (realized loss – RL) papíroknak.
9. TÁBLÁZAT: A DISZPOZÍCIÓS HATÁS MÉRÉSÉNEK MÓDSZEREI
Szerzı

Módszer

Elı nye/hátránya

Odean (1998)

PGR, PLR

Kumulált szinten jól alkalmazható egy befektetı csoport egészére.
Hátránya, hogy csak a vétel és az eladás napját vizsgálja.

Shapira és Venezia (2001)

Tartási idı k

Kumulált szinten jól alkalmazható. Odeanhez hasonlóan legfı bb
hátránya az, hogy csak a vétel és az eladás napját vizsgálja.

Feng és Seasholes (2005)

TGI, TLI

Egyéni szinten is alkalmazható nagy mintánál. A megvásárolt
tı kepiaci instrumentum teljes életpályáját végig követi.
Forrás: Saját szerkesztés

Minden más részvényt, amely adott napon a befektetı portfóliójában volt, és nem került
eladásra, az átlagos vételi ár és az adott napi záróár alapján besoroltam a nem realizált
nyereség (paper gain – PG) vagy a nem realizált veszteség kategóriába (paper loss – PL).
Realizált, nem realizált nyereséges pozíció alatt Odeanhez (1998) hasonlóan azt értem, ha az
adott kereskedési nap minimuma és maximuma is az átlagos vételi ár felett mozgott (elsı
esetben itt történt meg az eladás, második esetben tovább tartjuk). Ennek megfelelıe n
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realizált, nem realizált veszteség kategóriába akkor soroltam be az instrumentumot, ha az
adott kereskedési nap minimuma és maximuma is az átlagos vételi ár alatt mozgott (és volt
eladás, vagy tartás).
A részvény eladásoknál meglévı portfóliók megfelelı besorolása után az alábbi képletek
segítségével kumulált szinten vizsgáltam a diszpozíciós hatást:
PGR =

PLR=

RG
RG + PG

RL
RL + PL

(6)

(7)

Amennyiben e két számított érték között szignifikáns eltérés mutatkozik (a PGR
szignifikánsan nagyobb a PLR-nél), akkor diszpozíció jellemzi a befektetıke t (DE).
A szignifikáns eltérés létét kétmintás t-próba segítségével vizsgáltam.
Az Odean (1998) féle módszer segítségével úgy vizsgáltam meg a diszpozíció létezését, hogy
egy adott idıs zak pozíció zárásakor aggregált befektetıi szinten hasonlítottam össze
a realizált nyereségek számát a ténylegesen nyereségben realizálható esetekkel. A realizált
nyerık hányada (proportion of gains realized - PGR) és a realizált vesztes pozíciók hányada
(proportion of losses realized - PLR) megegyezik abban az esetben, ha nincs diszpozíció
(hiszen a két hányados a tényleges realizálás arányát mutatja). A PGR viszont szignifikánsan
meghaladja a PLR értékét, ha inkább a nyerı papírokat realizáljuk, és a vesztes papírokat
tovább tartjuk, másképp fogalmazva ebben az esetben a befektetık kevésbé hajlamosak
realizálni veszteségeiket, azaz diszpozíció (DE) jellemzi a magatartásukat.
A PGR-PLR értékek meghatározásánál több kikötéssel is élek. Abban az esetben, mikor az
átlagos vételi ár a napi minimum és maximum között tartózkodott, akkor ezeket a pozíciókat
figyelmen kívül hagyom, és nem számolok velük. Figyelmen kívül hagyom az egy elemő
portfóliókat is, ahol az adott instrumentum eladása után tıke piaci instrumentum nélkül marad
az ügyfél. Végül Odeanhez (1998) hasonlóan én is csak a részvény pozíciókat (tıke áttételes
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részvény pozíciók is kizárva) veszem számításba a PGR és PLR értékek meghatározásánál.
Döntésem indoka egyrészt az, hogy a határidık , certifikátok esetleges kényszerlikviditása
torzítja az eredményeket, másrészt a vizsgált idıs zakokban számos certifikát kifutás volt,
melyek szintén mesterséges zárásokat eredményeznek az egyéni számlákon. A tıke áttétel
nélküli részvény portfóliók esetén pedig e mesterséges zárási feltételekkel nem kell
számolnunk.
A módszer hátránya, hogy az elemzés során csak a vétel és az eladás napját veszi figyelembe,
így a tartás során bekövetkezı árfolyammozgások nem jelennek meg az eredményekben.
Problémát jelent az is, hogy egyéni szinten vizsgálódva a PGR és PLR közti különbség esetén
mechanikusan kaphatnánk azt a téves eredményt egy regressziós vizsgálat során, hogy minél
több részvényt tartunk a portfóliónkban, annál kisebb a diszpozíciós hajlamunk. Ám ez
csupán a PGR-PLR számítási módszer természetes velejárója lenne, mint ahogy ezt Feng és
Seasholes (2005) be is mutatta. Ugyanez a helyzet, ha minél több eladást végzünk el. Ekkor
ugyanis a PGR-PLR különbsége alapján növekvı, míg a PGR/PLR hányados esetén csökkenı
diszpozíciós érték adódna. Ezt mérlegelve tehát aggregált szinten érdemes vizsgálni
a diszpozíció létezését Odean (1998) PGR, PLR metodikájánál.
Második módszerem a Shapira és Venezia (2001) szerzı páros által leírt tartási idık
vizsgálata. Itt a vizsgált idıs zakok alatt a lezárt nyereséges és veszteséges pozíciók tartási
idejét hasonlítottam össze. A diszpozíciós hatás ebben az esetben akkor állt fenn, ha
a veszteségben lezárt pozíciók átlagos hossza szignifikánsan nagyobb a nyereségesen lezárt
pozíciók átlagos tartási idejénél. A vizsgálat során négy készletértékelési módszer (FIFO,
átlagár,

FIFO+költség,

átlagár+költség)

alapján

határoztam

meg

a nyereségesen/veszteségesen lezárt pozíciókat. A pozíciók tartási hosszúságát kereskedési
napokban vizsgáltam, a szignifikáns eltérés mérésére kétmintás t-próbát alkalmaztam.
A diszpozíciós hajlamot ez esetben a tartási idıkke l vizsgáltam, mely alapján, ha
összességében kevesebb kereskedési napig tartjuk nyereségeinket, és kiüljük (sokáig ır izzük)
veszteségeinket, úgy szintén bizonyosságot nyerne a diszpozíciós hatás.

101

DOI: 10.15477/SZE.RGDI.2014.001

Odean PGR, PLR-jéhez hasonlóan Shapira és Venezia (2001) módszerével is az a probléma,
hogy csupán a vétel és az eladás napját tudtam vele megvizsgálni, így a köztes
idıi ntervallumban bekövetkezı

árfolyamváltozásokra nem tudtam reagálni. Könnyen

elıf ordulhat ugyanis például az, hogy egy befektetı 20 kereskedési nap után nyereségben ad
el egy részvényt, miközben az a vételt követı en csak a rá 20. kereskedési napon emelkedik
újra a vételi ár fölé. A köztes napok figyelemmel kísérésére a Feng és Seasholes (2005) által
kidolgozott metodika nyújt lehetıs éget.
E harmadik módszer a Feng és Seasholes (2005) által létrehozott TGI, TLI metódusra épül.
A szerzı páros módszere a Grinblatt és Keloharju (2001) által is alkalmazott logit regresszión
alapul, ahol az adott napon eladott pozíciókhoz egy 1-est, míg a megtartott pozíciókhoz 0-t
rendelnek. Ez lesz a regressziós vizsgálat során a függı változóm. Feng és Seasholes (2005)
mindezt kiegészíti a túlélési vizsgálattal (survival analysis), amely megadja a nyereségben,
veszteségben eladott pozíciók értékesítési valószínőségét. Ezt alapul véve a következı két
független változót képeztem: a TLI (Trading Loss Indicator) változót, amely az 1-es értéket
vette fel, ha a részvényt veszteségben adták el, vagy papíron veszteséges, azaz a pillanatnyi
értéke a referencia ár alatt van, minden más esetben a TLI értéke 0. A második mutató a TGI
(Trading Gain Indicator), amely 1, ha az adott papírt nyereségben adták el, vagy papíron
nyereség van rajta, minden más esetben 0. Referencia árként a részvényszámmal súlyozott
átlagos bekerülési értéket vettem alapul, míg a nyereséges/veszteséges kategóriába történı
besorolásnál a PGR-PLR módszernél bemutatott napi minimum-maximum árak alapján
kalkuláltam. Miután ezen értékeket is megkaptam, lefuttattam a logit regressziókat
a diszpozíciós hatás fennállásának meghatározásához.
Amennyiben a becslés során a TLI-re kapott érték kisebb, mint az alapvetı eladási hajlamot
jelzı 1-es érték, akkor az azt jelenti, hogy veszteséges pozícióikat a vizsgált befektetık (TLI
érték -1 %-kal) alacsonyabb mértékben hajlandóak eladni, mint amit az alap eladási
valószínőség indukálna. Egy feletti érték esetén viszont nagyobb lenne az eladási
hajlandóságuk. Ugyanezt a TGI eredményére értelmezve azt kaptam, hogy 1 felett
szívesebben realizálnak a hallgatók, míg 1 alatti érték esetén pedig pont fordítva.
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Feng és Seasholes (2005) módszerének újszerősége abból adódik, hogy a befektetıi
viselkedés nem csak aggregált, hanem egyéni szintjének elemzésére is alkalmazható, mely
problémára Odean (1998), valamint Shapira és Venezia (2001) esetén már rávilágítottam.
Feng és Seasholes (2005) módszere esetén már a befektetı által megvett tıke piaci
instrumentum egész életútját végig kísérhettem, mely ezáltal sokkal jobb képet nyújtott a
befektetık dönt ésérıl és a diszpozíciós hatás létezésérıl .
A TGI-TLI értékek meghatározásánál a PGR-PLR módszernél használt kikötéssel éltem, azaz
csak részvények esetén vizsgálódtam. Döntésem oka a PGR-PLR-nél már részletezett
mesterséges zárások torzítása mellett az, hogy határidıs indexek esetén a shortolás is
biztosított, mely más befektetési pszichológiát és hozam/kockázat viszonyokat eredményezne
a felsıokt atási hallgatóknál.
A diszpozíció meghatározására irányuló három módszer mellett más szempontból is
vizsgáltam a befektetık vételi és eladási döntéseit. Itt Odeanhez (1999) és Chenhez, valamint
társaihoz (2007) hasonlóan én is megvizsgáltam, hogy a befektetık által eladott, majd az
eladás után elsık ént vásárolt részvények átlagos hozamai miként változtak a múltban és a
tranzakcióhoz képesti jövı ben. A korábbi szerzık ugyanis azt találták, hogy az eladott
részvények átlagosan szignifikánsan jobb hozamot mutattak, mint azok, melyeket az eladás
után elsıké nt vásároltak. Elemzésemben az eladás utáni elsı részvény vételtıl számoltam
a kereskedési napokat (1, 5, 6, 7, 14 kereskedési nap, 1 és 3 hónap). Az elemzés során
a szignifikáns eltérés meghatározásához kétmintás t-próbát futtattam le. Kutatásomban az
eladás utáni elsı r észvény vételtıl számolom a kereskedési napokat.
E módszer normálisan nem nélkülözhetné a kockázattal való súlyozást, hiszen világos, hogy
egy alacsonyabb kockázatú befektetési lehetıs égtıl alacsonyabb hozamot várunk, mint egy
magastól (lásd részletesen Erdıs és Ormos 2011c és 2009b, valamint Erdıs és társai 2011),
azonban rövidtávon vizsgálódva a normális hozam becslésében látható különbségek igen
szerény mértékőek, így ezzel az egyszerősítéssel éltem, hasonlóan a megelı zı m unkákhoz.
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Az elemzéshez szükséges excel táblák elıállítása
A brókercég csak a nyers adatokat bocsátotta rendelkezésemre, melyek nem voltak
alkalmasak arra, hogy az elı bb leírt vizsgálatokat (3.3 fejezet) elvégezzem, így az Access és
Visual

Basic

segítségével

tudtam

elıá llítani

a

késı bbi

számolás

szempontjából

nélkülözhetetlen excel táblákat. E „megmunkálási” folyamatot szemlélteti a 10. ábra.
10. ÁBRA: AZ ACCESS ÉS VISUAL BASIC SEGÍTSÉGÉVEL KINYERT „MEGMUNKÁLT” EXCEL TÁBLÁK
ACCESS ŐRLAP NÉZETE

Forrás: Saját kutatás

A gyakorlati rész elsı fontos lépése az volt, hogy a brókercég által átadott kereskedési
adatokból kiszőrjem azokat, melyeknél a vételi vagy az eladási oldal a vizsgálati
idıi ntervallumon kívül esett. E célt szolgálta az Access-ben a Vétel-Eladás (próba)
lekérdezés, mely segítségével az adott játékos által megvett egyedi részvények vételi és
eladási darabszámát kaptam meg. Az itt látott eltérések segítségével pedig már könnyebben ki
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tudtam szőrni a kapott adatbázisból a korábbi idıs zak vételeihez (eladásaihoz) tartozó
pozíciózárási mőveleteket.
Az Access-ben a kiegyenlítés gomb segítségével a szőrt nyers adatok esetén megkaptam, hogy
a két játék végén pontosan hány egyedi, még le nem zárt értékpapírral rendelkeztek a
játékosok (továbbá ez a lekérdezés egyfajta önellenır zése is volt az elız ı oldalon leírt szőrési
folyamatnak), mely adat segítségével tudtam késı bb a mesterséges zárásokat elvégezni. A
kiegyenlítési mővelet számszerő eredményét a Vétel-Eladás (próba) +- kimeneti excel
táblában ellenır iztem.
A Tartási napok FIFO mővelet során FIFO, átlagár, FIFO+költség, átlagár+költség
módszerrel néztem meg, hogy a kísérletben részt vevı játékosok hány kereskedési napig
tartották a nyereséges és veszteséges pozíciókat. Ezen adatok meghatározásával a késı bbiek
során már aggregált szinten tudtam vizsgálni a diszpozícióra való hajlamot Shapira és
Venezia (2001) módszere alapján.
A Realizált-Papíron lekérdezések segítségével az Odean (1998) PGR, PLR módszerénél
nélkülözhetetlen nyerı ben (realized gain – RG), vagy vesztı ben eladott (realized loss – RL)
papírok számát és a nem realizált nyereség (paper gain – PG) vagy a nem realizált veszteséges
(paper loss – PL) pozíciók mennyiségét határoztam meg, mely értékek pontosságát
manuálisan is ellenır iztem.
A 2009 és 2010-zel kezdıdı excel kimeneti táblák esetén a Feng és Seasholes (2005) féle
TLI, TGI regressziós vizsgálathoz szükséges adatok kerültek meghatározásra több
kereszttáblás lekérdezés segítségével az adott részvényekre (záróárak, továbbá a napi
minimum és maximum árfolyamok alapján is megvizsgáltam, hogy egy részvény az adott
napon nyereségben vagy veszteségben volt-e).
A Mi lett volna ha és az Új papírok telj. lekérdezések az Odeanhez (1999), valamint a Chen és
társaihoz (2007) hasonlóan olyan feldolgozott adatokat állított elı, mely segítségével az
eladott instrumentum és az azt követıe n elsıké nt vásárolt teljesítményét tudtam nyomon
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követni. Ezen feldolgozott adatok segítségével a késı bbiek során már meg tudtam vizsgálni,
hogy valóban rosszul idız ítik-e eladásaikat a kísérletbe bevont felsıokt atási hallgatók.
A játékosok alapteljesítménye lekérdezés a kísérleti alanyok mesterséges zárások nélküli
realizált hozamait mutatta ki, míg a játékosok teljesítménye fül alatt már a mesterséges
zárások eredményeit és költségeit is tartalmazó hozamadatokat kaptam meg, melyek pontosan
tükrözték a két kísérlet záró napján a végsı ke reskedési eredményeket.

3.4 A DISSZERTÁCIÓ HIPOTÉZISEINEK TESZTELÉSE
3.4.1 A kísérlet alanyaira is jellemzı a diszpozíció?
A diszpozíciós hatást a 3.3 fejezetnek megfelelı en három oldalról vizsgálom: Odean (1998)
PGR-PLR mutatója; Shapira és Venezia (2001); valamint Feng és Seasholes (2005) módszere
alapján. A korábbi szerzık által kapott eredményeknek megfelelıe n elız etesen azzal a
feltételezéssel élek, hogy mindhárom esetben hajlamosak a hazai felsıokt atási hallgatók a
nyereség gyors realizálására és a veszteségek sokáig tartására.
H1: A kísérleti vizsgálat alanyaira is igaz, hogy a nyereséges pozíciójukat gyorsan
realizálják, míg a veszteségeiket sokáig tartják, így ık is a diszpozíció rabjaivá válnak.
Elsıké nt Odean (1998) módszerével elemeztem, hogy a kísérletben résztvevık rabjai-e a
diszpozíciónak. A PGR, PLR alapú elemzést elvégezve azt kaptam, hogy a 2009, a 2010 és az
összevont 2009-2010-es évben is szignifikánsan hajlamos az általam vizsgált befektetıi kör
a diszpozícióra. A számítások eredményeit a 10. számú táblázat tartalmazza, melyben a
nemzetközi szerzık e redményeit is feltőntettem az összehasonlítás végett.
A 2009-es évben a résztvevık a nyereséges pozíciók 52,6%-át realizálták, míg ez a
veszteségek esetén csupán 38,7%-ot tett ki, így közel 14%-kal gyakrabban adták el a kísérleti
alanyok nyereséges pozíciójukat, mely a diszpozíció létét jelzi. A két érték különbségére
elvégzett kétmintás t próba alapján az eltérés 5%-on szignifikáns. A 2010-es minta esetén
ezen értékek rendre 63,8%, illetve 48,1% volt, a 15,7%-os eltérés pedig ez esetben is 5%-on
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volt szignifikáns. Az összevont 2009-2010-es évben már 1%-os szinten is szignifikánsnak
bizonyult az eltérés.
A PGR, PLR értékek nagysága a kínai és az ausztrál vizsgálat eredményeihez áll közel, mely
értékek hazánkban tapasztalt mértékéhez a 2007-ben Amerikából indult pénzügyi válság is
szerepet játszhatott, ahol a megnövekedett volatilitást a nyitott pozíciók gyors zárásával
próbálhatták ellensúlyozni a befektetık.
A kapott eredményeket összegezve a nemzetközi piacokon mért eredményekhez hasonlóan
a két kísérletben résztvevı magyar felsıokt atási hallgatók magatartásban is kimutatható
a nyereségek gyors realizálásának és a veszteségek túl sokáig tartásának jelensége. Fontos
megjegyezni, hogy a hatás alapja különbözı heurisztikus torzításokból, illetve keretrendszeri
függıs égekbıl ered, így várakozásaimnak megfelelı, hogy az egyének állampolgárságtól,
piactól függetlenül hasonló jellemzıke t mutatnak. A diszpozíciós hatás mérésére alkalmazott
PGR/PLR hányados a két játékot összevetve 1,35 lett, amely csekély mértékben elmarad
Odean 1,51-es, valamint Chen és társai 1,67-es értékétıl , azonban az Új-Zélandra vonatkozó
tanulmány, amely mintanagyságában leginkább hasonlít elemzésemhez a magyar diszpozíció
értékénél szerényebb hatást láthatunk nem szignifikáns eltérés mellett. E tényezıt vizsgálva
tehát a hazai kísérlet alanyai kevésbé hajlamosak a diszpozícióra, bár szignifikánsan jelen van
a hatás. Érdemes megfigyelni azt is, hogy a 2009-es és 2010-es évre vonatkozó hányados
értékei nem térnek el szignifikánsan egymástól, azaz annak ellenére, hogy a piaci
körülmények teljesen eltérıe k voltak a két idıs zakban, a befektetıi magatartás e tekintetben
azonosnak látszik.
Az eredmények kapcsán fontos kiemelni, hogy mind 2009-ben, mind 2010-ben emelkedtek a
részvénypiacok, így nem nyílt lehetıs égem arra, hogy a hatást csökkenı, vagy oldalazó
tıke piacon is elemezzem. A nyitott pozíciókat (megmaradt, nem lezárt tıke piaci
instrumentum) nézve a 2010 májusában indult esés is bizonyította volna a hatás létezését, de
sajnálatos módon, április végén zárult a 2010-es játék.
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Összegezve Odean (1998) PGR-PLR módszere alapján a két kísérletben résztvevı befektetık
is nagyobb arányban adták el nyereséges pozícióikat, mint a veszteségeseket, így a
nemzetközi vizsgálatokhoz hasonlóan nálunk is megfigyelhetı a diszpozíciós hajlam.
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10. TÁBLÁZAT: A MAGYAR KÍSÉRLETI ALANYOK PGR, PLR ÉRTÉKEI NEMZETKÖZI KONTEXTUSBAN
Magyarország

Résztvevı k
Realizált nyerı
Realizált bukó
Papíron nyerı
Papíron bukó
PGR
PLR
DE=PLR-PGR
PGR/PLR
Standard hiba
t próba

2009
2010
43
90
111
97
46
39
100
55
73
42
0,526
0,638
0,387
0,481
-0,140 ** -0,157 **
1,361
1,325
0,0563
0,0678
-2,48
-2,31

USA

Kína

Ausztrália

Németország

Új-Zéland

Odean
Chen és tsai
Brown és tsai
Weber és
Boebel és
2009-2010
(1998)
(2007)
(2006)
Welfens (2007)
Taylor (2000)
133
10 000
46 969
3000
125
208
13 883
414
85
11 930
383
155
79 656
3166
115
110 348
3100
0,573
0,148
0,519
0,510
0,300
0,116
0,425
0,098
0,310
0,230
0,200
0,110
-0,148 ***
-0,050 ***
-0,209 ***
-0,280 ***
-0,090 ***
-0,006
1,348
1,510
1,674
2,217
1,500
1,055
0,0435
0,0014
0,0075
-3,40
-34,74
-82,60
-58,03
-0,75

Tajvan
Shu és tsai
(2005)
53 680
2 625 540
1 985 382
4 951 077
12 084 306
0,347
0,141
-0,205 ***
2,461
0,0002
-1046,9

Forrás: Saját kutatás
* 10%; ** 5%; *** 1%-os szignifikancia szinten
Odean (1998) módszere alapján vizsgáltam meg a befektetı k döntéseit, amikor eladnak egy részvényt. Ezen eladás napján a meglévı portfóliójukat besoroltam realizált nyerı és bukó, valamint papíron nyerı és bukó
kategóriába. Ezt követı en kiszámoltam a realizált nyerı k (PGR) és realizált bukók (PLR) hányadát, melyek különbségeként adódik a diszpozíció (DE=PLR-PGR). A kapott különbségek szignifikánsnak bizonyultak az
ellenı rzésként elvégzett t próba eredményei alapján, így kimutatható a felsı oktatási hallgatók diszpozícióra való hajlama. A PGR és PLR értékek meghatározásánál több kikötéssel is éltem. Abban az esetben, amikor az
átlagos vételi ár a napi minimum és maximum között tartózkodott, akkor ezeket a pozíciókat figyelmen kívül hagytam és nem számoltam vele. Figyelmen kívül hagytam az egy elemő portfóliókat is, ahol az adott
instrumentum eladása után tı kepiaci instrumentum nélkül maradt az ügyfél. Végül Odeanhez (1998) hasonlóan én is csak a részvény pozíciókat (tı keáttételes részvény pozíciók is kizárva) vettem számításba.
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Odean (1998) módszerét követıe n a diszpozícióra való hajlamot Shapira és Venezia (2001)
tartási idıs vizsgálatával is elemeztem, ahol a nyereséges és veszteséges pozíciók
megállapítására négy készletértékelést alkalmaztam. Ezek rendre: FIFO (legkorábban vásárolt
részvényt adom el elıs zör), átlagár (a portfólióban szereplı részvények darabszámmal
súlyozott bekerülési ára), FIFO+költség (FIFO módszer, mely esetén a kereskedési jutalékot
is figyelembe veszem), átlagár+költség (átlagár módszer, ahol a megbízás költségeit is
számításba veszem).
A számításokat elvégeztem a nyereségben vagy veszteségben lezárt pozíciók tartási idejére
vonatkozóan. Mind a négy készletértékelési módszer esetén azt az eredményt kaptam (11.
táblázat), hogy a kísérleti alanyok tovább tartották nyereségeiket. Az összevont 2009-2010-es
évben átlagosan 4,9 kereskedési napig, míg a veszteséget 4,3 kereskedési nap után lezárták a
FIFO módszer alapján. Ez ellentmond a korábbi szerzık (Shapira és Venezia, 2001; Chen és
társai, 2007) eredményeinek, és az én hipotézisemnek is. Az eltérés minden esetben
szignifikánsnak bizonyult. Ezek alapján akár azt a következtetést is levonhatnánk, hogy e
módszer alapján aggregált szinten nem rabjai a diszpozíciónak az általam vizsgált két kísérlet
alanyai. Itt azonban fontos megemlítenem, hogy mind a 2009, mind a 2010-es vizsgálat során
egy erıs en és majdhogynem konstans módon emelkedı tıke piacon kereskedtek a kísérletben
résztvevık. Egyéni szinten vizsgálódva pedig több alanynál a kockázatos befektetésektıl való
félelem is felszínre került, melyre az egyéni számlák részletes vizsgálatánál derült fény.
A résztvevık egy része pozíciója értékvesztését látva még aznap zárta a veszteségét. A kapott
eredmények ennek ellenére nem erısítik meg a hipotézisem, így Shapira és Venezia (2001)
módszerét használva a két kísérlet alanyai nem hajlamosak a diszpozícióra.
A 2009 és a 2010-es minta kereskedési napjai között látott jelentıs eltérés véleményem
szerint pedig annak tudható be, hogy a 2009-es év elején hatalmas volatilitás és pánik
hangulat uralta a tıke piacokat, mely kockázatot a befektetık a rövidebb tartási idıkke l
próbálhattak ellensúlyozni.
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Két kísérletem alanyainak kereskedési idıt ávja 4-6 napos, mely messze alulmúlja Chen és
társai (2007), valamint a Shapira és Venezia (2001) által vizsgált befektetık pozíció tartási
idejét. Chen és társai esetén például a magánbefektetık a veszteséges pozícióikat átlag 35,6
napig tartották, miközben a nyereségeken átlag 26,19 nap elteltével túladtak. Shapira és
Venezia esetén a kisbefektetık a nyereségeket átlag 20,24 nap után realizálták, míg a
veszteséges pozícióikon csak átlag 63,27 nap után adtak túl.
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11. TÁBLÁZAT: A KERESKEDÉSI NAPOK VIZSGÁLTA FIFO, ÁTLAGÁR, FIFO+KÖLTSÉG ÉS ÁTLAGÁR+KÖLTSÉG MÓDSZER ALAPJÁN
Átlagos tartási idı k kereskedési napokban
FIFO

2009-2010
2009
2010

Nyereség

Veszteség

4,926

4,346

2,362

1,061

6,395

5,775

Átlagár
Különbség
0,580 ***

Nyereség

Veszteség

5,229

3,747

2,466

1,046

6,585

5,301

(2,973)
1,300 ***

Különbség
1,481 ***

Nyereség

Veszteség

5,300

4,163

2,326

1,559

6,894

5,476

(8,208)

(9,720)
0,620 ***

FIFO + költség

1,420 ***

(2,376)

(5,162)

Különbség
1,137 ***

Nyereség

Veszteség

5,173

3,891

2,407

1,193

6,518

5,461

(5,991)

(10,324)
1,284 ***

Átlagár + költség

0,766 ***

(5,496)

1,282 ***
(6,751)

(4,517)
1,418 ***

Különbség

1,214 ***
(7,962)
1,057 ***
(4,023)

Forrás: Saját kutatás
* 10%; ** 5%; *** 1%-os szignifikancia szinten
A Shapira és Venezia (2001) féle tartási idı k vizsgálata FIFO, átlagár, FIFO+költség, átlagár+költség készletértékelési módszer alapján, mely utóbbi kettı nél a tranzakciós költségeket is figyelembe vettem a
nyereséges/veszteséges részvény kategóriába történı besoroláskor. Más szerzı kkel ellentétben azonban azt kaptam, hogy a nyereséges pozíciójukat tovább tartják a befektetı k, szemben a veszteségesekkel, mely a
2009-es, 2010-es, és az összevont 2009-2010-es évre is jellemzı volt. A késı bbiek során a legjobb, legrosszabb hozamot elérı kísérleti alanyok körében azonban már látható lesz, hogy a rossz teljesítményt nyújtók
hajlamosak a diszpozícióra.
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Feng és Seasholes (2005) módszerének segítségével a nyitott részvény pozíciók teljes
életútjára vonatkozóan is megvizsgálhattam a diszpozícióra való hajlamot, melyre Odean
(1998), valamint Shapira és Venezia (2001) esetén nincs lehetıs ég. A 3.3 fejezetben leírtak
szerint határoztam meg az összes vizsgált idıs zakban lezárt részvény pozícióra az eladás
napjához (függı változó), valamint a TLI és TGI (mindkettı független változó) értékekhez
tartozó [0 és 1] értékeket, majd ezt követıe n lefuttattam a logit regressziókat. Eredményeimet
és az összehasonlító nemzetközi számításokat a 12. számú táblázat tartalmazza. Feng és
Seasholes módszere alapján az aggregált 2009-2010-es évre a TGI-re 1,26-os értéket kaptam,
mely azt jelenti, hogy az alap eladási valószínőséghez képest 26%-kal (1,26-1=0,26) nagyobb
hajlandóságot mutattak az eladásra a vizsgált kísérleti alanyok. Ez az érték megegyezik az
észt (Talpsepp, 2009) kutatás eredményeivel. A TLI értékek esetén nagyon alacsony 0,0389es értéket kaptam, mely azt jelenti, hogy az alap eladási valószínőséghez képest 96%-kal
kisebb hajlandóságot mutattak az általam vizsgált befektetık a veszteségben lévı pozícióik
lezárása kapcsán. Ezen értékek alapján a két kísérletben résztvevık is rabjai a diszpozíciónak,
veszteséges pozícióikhoz pedig felettébb ragaszkodnak, ezzel igazolva hipotézisemet.
Az 1,26-os TGI és a 0,0389-es TLI valószínőség jobb megértéséhez vegyünk egy egyszerő
példát. Az összesített 2009-2010-es mintában átlagosan 5,6 kereskedési nap után adták el a
kísérletben résztvevık a részvényeiket, mely azt jelenti, hogy az alap eladási valószínőség
esetén minden kereskedési napon 17,86% annak az esélye, hogy egy adott kísérleti alany
eladja a pozícióját. Az 1,26-os TGI érték azonban azt jelenti, hogy az alap eladási
valószínőségnél magasabb (17,86*1,2639=22,57%) annak a valószínősége, hogy nyereséges
pozíciójukat eladják az adott napon. A 0,0389-es TLI hazárd ráta érték esetén viszont jóval
alacsonyabb (17,86*0,0389=0,69%) annak a valószínősége, hogy a veszteséges részvényüktıl
egy adott napon megszabadulnak.
Feng és Seasholes módszere mellett, mely az adott napi TGI és TLI értékek 0, illetve 1-es
kategóriába történı besorolásához a napi maximum és minimum értékekkel számol, én
megvizsgáltam, hogy mindez minként teljesít abban az esetben, ha az adott napi záróárakhoz
képest nézzük meg a korábban megvett pozíció TGI és TLI értékeit. Ezek alapján a TLI
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valószínősége 0,4078 lett, míg a TGI esetén 0,5437, mely azt jelenti, hogy a záróáras módszer
esetén 14%-kal vagyunk hajlamosabbak egy adott kereskedési napon eladni pozíciónkat, mint
azt tennénk a nyereségben lévı részvényünk esetén. E kapott értékek alapján pedig azt is
láthatjuk, hogy a vételi ártól eltávolodva nıt t a nyereséges pozíció eladási hajlama (alap Feng
és Seasholes 1,26-os TGI ráta), míg a veszteségbe fordulás esetén jelentıs en csökken az
eladásra való hajlam (alap 0,0389-es Feng és Seasholes TLI ráta).
Összegezve az eredményeket elmondható, hogy az aggregált 2009-2010-es kísérletben
résztvevık az alap eladási valószínőségnél nagyobb mértékben hajlamosak nyereségeik
realizálására, míg a veszteségek esetén ez jóval kisebb mértéket ölt. A kísérleti alanyok így
rabjai a diszpozíciónak a pozícióik egész életútját végigkövetve.
12. TÁBLÁZAT: A TGI, TLI VIZSGÁLAT EREDMÉNYE

TLI
TGI

Magyarország
(2009-10)
Feng módszer

Magyarország
(2009-10)
Záróár módszer

Kína
Feng és Seasholes
(2005)

Észtország

0,0389

0,4078

0,6321

0,774

(-0,3)

(-4,1)

(-27,3)

(-35,05)

Talpsepp (2009)

1,2639

0,5437

4,3842

1,27

(10,9)

(5,5)

(95,4)

(32,86)

Forrás: Saját kutatás
A két vizsgálat idı intervallumában minden befektetı esetén a függı változó 1-es értéket vesz fel, ha az adott napon eladjuk a periódus során
vett részvényünket, minden más esetben az értéke 0. Két független változót alkottam. A TGI, mely egyes értéket vesz fel, ha a részvény
nyereségben van, minden más esetben értéke 0. A TLI, melyet az egyes értékkel láttam el, ha veszteségben van a pozíciónk, minden más
esetben 0. A veszteség/nyereség besorolásakor a napi minimum/maximum értékeket vettem figyelembe Feng és Seasholes esetén, míg egy
újabb változatban a záróárakat vettem figyelembe. A táblázatban szereplı számok regressziós paraméterek, melyek megmutatják, hogy az
alap 1-es valószínőséghez képest milyen eladási hajlam jellemzi a befektetı ket. 1-es alatti érték alacsonyabb, 1-es feletti magasabb eladási
hajlamot jelent.

Odean (1998), valamint Feng és Seasholes (2005) módszere alapján egyértelmően
hajlamosak arra a kísérletben résztvevık, hogy nyereségeiket gyorsan realizálják, míg
veszteségeiket sokáig tartsák. Shapira és Venezia (2001) módszere alapján viszont nem
igazolódott a hipotézisem.
H1: Részben elfogadva
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T1: A kísérlet alanyai a nyereségeiket rendszerint gyorsan realizálják, míg a veszteséges
pozícióktól zömében nehezen tudnak megszabadulni.

3.4.2 A diszpozíció rontja a befektetési teljesítményt?
Odean (1998), valamint Feng és Seasholes (2005) módszere alapján a H1 hipotézis
vizsgálatakor szignifikánsan arra az eredményre jutottam, hogy a hazai felsıokt atási
hallgatókat jellemzi a diszpozíciós hatás. Egy esetben, a tartási idık esetén nem sikerült
igazolnom, hogy a nyereséges pozíciókat rövidebb ideig tartják a hallgatók, mint a
veszteségeiket. Az eredményeket összegezve azonban egyértelmően jelen van a diszpozíciós
vonás a hazai felsıokt atási hallgatók döntéshozatalában.
A következık ben az egyetemisták elért hozamai alapján vizsgálom, hogy van-e eltérés a
legjobb (felsı 20%), illetve a legrosszabb (alsó 20%) befektetési teljesítményt elért hallgatók
diszpozíciós hajlama között. A diszpozíciós hatás befektetési teljesítményre kifejtett káros
voltát ugyanis már számos tanulmány igazolta (például Cheng és társai, 2009; Wermers, 2003;
Frazzini, 2006). Az elemzéshez az elı bb bemutatott három módszer közül kettıt hívtam

segítségül, mivel a TGI, TLI vizsgálatához nem állt rendelkezésemre megfelelı mennyiségő
adat.
H2: A legjobb hozamot felmutató befektetık kevésbé, vagy egyáltalán nem hajlamosak a
diszpozícióra, miközben ez a legrosszabb teljesítményt nyújtókat fokozottan sújtja. A
diszpozícióra való hajlam rontja a befektetési teljesítményt.
A H2 hipotézist elıs zör Odean (1998) PGR, PLR alapú módszerével vizsgáltam.
Eredményeimet a 13. és a 14. táblázat tartalmazza, melyekben a 2009-es, a 2010-es és az
összevont 2009-2010-es év legjobb, illetve legrosszabb (felsı és alsó 20%) hozamait
felmutató kísérleti alanyok tranzakcióit elemeztem. A 2009-es évben a legjobb/legrosszabb 8
résztvevı, m íg 2010-ben a legjobb/legrosszabb 18 befektetı ke rült a mintába.
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13. TÁBLÁZAT: A 2009 ÉS 2010-ES ÉVEKBEN LEGJOBB/LEGROSSZABB HOZAMOT FELMUTATÓ
BEFEKTETİK PGR, PLR ALAPÚ VIZSGÁLATA

Realizált nyerı
Realizált bukó
Papíron nyerı
Papíron bukó
PGR
PLR
DE=PLR-PGR
PGR/PLR
Standard hiba
t statisztika

Legjobb 20%
15
2
17
3
0,469
0,400
-0,069
1,172
0,2362
-0,29

*** 1%-os szignifikancia szinten

2009
Legrosszabb 20%
32
15
18
28
0,640
0,349
-0,291 ***
1,835
0,0995
-2,93

Legjobb 20%
21
6
26
6
0,447
0,500
0,053
0,894
0,1615
0,33

2010
Legrosszabb 20%
14
4
10
6
0,583
0,400
-0,183
1,458
0,1847
-0,99

Forrás: Saját kutatás

Az eredmények alapján azt láthatjuk, hogy 2009-ben 1%-os szignifikancia szint mellett is
hajlamosak voltak a legrosszabb hozamot elérık a diszpozícióra, miután a realizált nyerı k
aránya 29,1%-kal volt magasabb ezen idıs zakban (64%-os PGR és 34,9%-os PLR mellett). A
2009-ben legjobb hozamot elérık esetén ez rendre 46,9, illetve 40% volt, mely mellett nem
mutatható ki szignifikánsan a nyereségek gyors realizálásának és a veszteségek sokáig
tartásának hatása.
A 2010-es évben az alacsony elemszám miatt nem láthatunk szignifikáns eltéréseket, de az
mindenképp figyelemre méltó, hogy a legjobbak esetén alacsonyabb volt a nyereségek
realizálásának aránya, míg a legrosszabbaknál a fordítottját láthatjuk. Egy jelentıs ebb
mintaszám esetén itt is szignifikánsan azt kaptam volna, hogy 2010-ben a legrosszabb
hozamot elérık r abjai a diszpozíciónak.
Az összevont 2009-2010-es évben (14. táblázat) újfent szignifikánsan (1%-os szinten)
megjelent a nyereségek gyors realizálásának és a veszteségek sokáig tartásának hajlama a
legrosszabb hozamot felmutatók esetén, míg az összevont legjobbak esetén szinte
megegyezett a realizált nyereségek és veszteségek hányada. Rájuk tehát nem volt jellemzı a
diszpozíció, mely a legrosszabbak esetén mind 2009-ben, mind 2010-ben is megfigyelhetı
volt. Ezek alapján a diszpozíció káros létére vonatkozó hipotézisemet Odean (1998) módszere
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alapján elfogadom. A jövı ben azonban egy nagyobb mintán érdemes újfent elvégezni az
elemzést.
14. TÁBLÁZAT: AZ ÖSSZEVONT 2009-2010-ES ÉVBEN LEGJOBB/LEGROSSZABB HOZAMOT ELÉRT
BEFEKTETİK PGR, PLR ALAPÚ VIZSGÁLATA

Realizált nyerı
Realizált bukó
Papíron nyerı
Papíron bukó
PGR
PLR
DE=PLR-PGR
PGR/PLR
Standard hiba
t statisztika

2009-2010
Legjobb 20%
Legrosszabb 20%
36
46
8
19
43
28
9
34
0,456
0,622
0,471
0,358
0,015
-0,263 ***
0,968
1,734
0,1334
0,0867
0,11
3,03

*** 1%-os szignifikancia szinten

Forrás: Saját kutatás

A PGR, PLR alapú elemzést követıe n Shapira és Venezia (2001) módszerével vizsgáltam
meg, hogy eltér-e a legjobb és a legrosszabb 20%-os hozamot felmutató kísérleti alanyok
diszpozíciós hajlama. A H1 hipotézis elemzése során aggregált szinten azt kaptam, hogy a
kísérletben résztvevık a 2009-es, a 2010-es és az összevont 2009-2010-es vizsgálat során is
szignifikánsan tovább tartották nyereségeiket. A legjobb/legrosszabb hozamot elérı kísérleti
alanyok azonban eltérı mértékben lehetnek a rabjai a diszpozíciónak.
Az elemzésnél most is a már bemutatott (H1 hipotézis tesztelésekor) négy készletértékelési
módszer segítségével osztottam fel a nyereségesen és veszteségesen lezárt pozíciókat. Az
eredményeket a 15. számú táblázat tartalmazza.
A táblázatra nézve azt láthatjuk, hogy a legjobb hozamot felmutató kísérleti alanyok mind a
négy készletértékelési modell esetén a 2009-es, a 2010-es és az összevont 2009-2010-es év
során is szignifikánsan (1%-os szinten) több kereskedési napig tartották a nyereséges
pozícióikat, mint a veszteségeseket. A legjobbakat tehát a tartási idıt nézve nem jellemzi a
diszpozícióra való hajlam.
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A legrosszabb befektetési teljesítményt elért befektetık esetén azonban nem ilyen egyértelmő
a kép. A FIFO és a FIFO+költség módszer alapján mind a 2010-es, mind az összevont 20092010-es évben szignifikánsan hosszabb ideig tartották a veszteségeiket a nyereségeiknél. Ám
a 2009-es FIFO és átlagár módszernél, valamint a 2009-2010-es összevont átlagár és
átlagár+költség esetén is a nyereségek tovább tartását kapjuk szignifikánsan. A többi módszer
esetén nem láthatunk szignifikáns eltéréseket.
A legrosszabb teljesítményt nyújtók kapcsán így nem jelenthetı ki egyértelmően, hogy
szignifikánsan tovább tartják a veszteségeiket, azonban érezhetı, hogy rájuk már valamilyen
szinten hat a diszpozíció.
Ezek alapján a tartási idıs elemzésre (Shapira és Venezia módszere) vonatkozó hipotézist
csak részben fogadom el. A legjobb hozamot elérıkr e tehát egyáltalán nem jellemzı a
diszpozíció. A legrosszabbak esetén azonban nem jelenthetı ki egyértelmően a diszpozíciós
vonás (egyes készletértékelési módszereknél megjelenik, másoknál nem).
A H2 hipotézis tesztelésére vonatkozó elemzések eredményeit összegezve az látható, hogy a
legjobbak Odean (1998), valamint Shapira és Venezia (2001) módszere alapján sem voltak
rabjai a diszpozíciónak. A legrosszabb befektetési teljesítményt felmutató kísérleti alanyoknál
viszont nem ilyen egyértelmő a kép. A PGR, PLR alapú vizsgálat során (a legtöbb esetben
szignifikánsan) kimutattam a diszpozícióra való hajlamot, a tartási idık vizsgálatakor azonban
nem minden készletértékelési módszer esetén voltak rabjai a diszpozíciónak a legrosszabb
hozamot elérı befektetı k. Ezek alapján H2 hipotézisem csak részben fogadom el, miután a
legrosszabbak esetén nem kaptam egyértelmő eredményeket.
H2: Részben elfogadva

T2: A legjobb hozamot felmutató kísérleti alanyok nem rabjai a diszpozíciónak. A
legrosszabb befektetési teljesítményt nyújtók esetén viszont zömében kimutatható a
diszpozíciós hajlam.
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15. TÁBLÁZAT: A LEGJOBB/LEGROSSZABB HOZAMOT ELÉRİ BEFEKTETİK TARTÁSI IDEJÉNEK VIZSGÁLATA
Átlagos tartási idı k kereskedési napokban
FIFO
Nyereség
Legjobb 20% 2010 (J20')
Legrosszabb 20% 2010

9,625

Veszteség
4,684

Legjobb 20% 2009 (J20'')
Legrosszabb 20% 2009

5,274

7,711

Legjobb 20% 2009-2010

4,351 ***
(9,337)

(-3,993)

6,136

3,200

1,538

0,787

9,397

4,598 ***

2,413 ***

0,751 ***

6,600

6,407

(12,552)

8,873

4,512

3,644

5,336

4,361 ***

5,228 ***

* 10%; ** 5%; *** 1%-os szignifikancia szinten

-0,824
(-1,432)

4,967

(-1,234)

6,042

2,000

1,696

0,750

4,345 ***

1,250 ***

4,042 ***

5,667

6,957

(8,367)

8,608

5,140

4,994

3,652

3,468 ***

(9,574)

(-3,278)

6,600

5,000

1,462

1,017

5,138 ***

3,983 ***

3,614 ***

1,487 ***
(2,818)

Forrás: Saját kutatás
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0,445 *

(17,672)

(14,072)

10,529

4,974

3,661

4,944

5,555 ***

6,661

6,306
0,011

(4,423)

(0,013)

6,810

1,333

1,345

1,105

5,464 ***

0,228

6,869 ***

0,031
(0,067)

5,476 ***
(8,604)
0,240
(0,996)

(20,597)

(0,761)

8,490

5,681

4,910

3,815

2,809 ***
(3,964)

(-2,983)
(17,751)

0,354
(0,564)

(9,348)
-1,283 ***

2,631 ***
(3,193)

2,287 ***
1,600

Különbség

6,317

(1,862)

(3,385)
(9,229)

8,948

Veszteség

(1,609)

(5,869)
1,342 ***

-1,291 **

-1,991 ***

(6,548)
(12,758)

6,240 ***

Nyereség

(-2,111)

(4,556)
0,946 ***

Átlagár + költség
Különbség
(8,798)

5,540 ***

(5,474)

(-3,687)
(16,059)

0,193

-1,032

(8,380)
-1,691 ***

11,207

Veszteség

(0,304)

(4,535)
(15,121)

4,022 ***

Nyereség

(5,971)

2,797 ***
2,936 ***

FIFO + költség
Különbség

5,375

(3,292)

2010 (R20''')
J20'''-R20'''

-2,437 ***

-3,027 ***

(J20''')
Legrosszabb 20% 2009-

Veszteség

(-3,741)

(R20'')
J20''-R20''

4,941 ***

Nyereség

(8,193)

(R20')
J20'-R20'

Átlagár
Különbség

1,095 ***
(2,745)

3,580 ***
(9,040)

1,866 ***
(3,589)
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3.4.3 A diszpozícióra való hajlam eszközkategóriánként
Az általam alkalmazott módszerek közül Shapira és Venezia (2001) módszere esetén a
kereskedési napok vizsgálatánál a két kísérlet során elérhetı összes tıke piaci termék
(részvény, határidı, certifikát) esetén elemeztem a befektetık diszpozícióra való hajlamát. A
legjobb és legrosszabb hozamot (alsó és felsı 20%) felmutató kísérleti alanyok esetén is
elemeztem a nyereséges és veszteséges pozíciók tartási idejét. A legsikeresebbeknél minden
esetben szignifikáns volt a nyereségek tovább tartása, míg a veszteseknél nem volt egyértelmő
végeredmény a különbözı ké szletértékelési módszereket nézve.
Ezen eredmények tükrében gondolkodtam el azon, hogy a hozamok mellett a tıke áttételes és
részvény termékeket elválasztva vizsgáljam meg a legjobb és legrosszabb hozamot elérık
döntéseit e két eltérı eszközcsoport esetén (a PGR, PLR és TGI, TLI módszernél elız etesen
kikötöttem, hogy csak részvényeket elemzek). Tıke áttételes pozíciók esetén ugyanis a
veszteséges pozíciók tovább görgetése hamar jelentı s veszteségekhez, egyes esetekben pedig
kényszerlikvidálásokhoz is vezethet. A nem megfelelı tıke piaci ismerettel rendelkezı
befektetık esetén veszteséges tartományban ez könnyen bénítólag hathat, ami csak megkésett
pozíciózárást eredményezhet. Nyereséges esetben pont fordítva a befektetı hajlamos
örömittasan zárni nyereségeit, miközben egy megfelelı trendben csak nyugodtan követnie
kellene az adott instrumentum menetelését. E gondolatok alapján az alábbi hipotézissel élek.
H3: A nagyobb kockázatot jelentı, tıkeáttételes befektetési instrumentumokkal
találkozva a legjobb és legrosszabb hozamot felmutató kísérleti alanyok is hajlamosak a
diszpozíció csapdájába esni.
A tıke áttételes termékeknél a kísérleti alanyok által felvett „rossz” pozícióknál elıf orduló
kényszerlikvidálások könnyen torzíthatják a veszteségben tartott kereskedési napok számát,
így a veszteségek javára történı szignifikáns eltérés jelentıs diszpozícióra utalhat. Az
elemzést csak a 2010-ben legjobb és legrosszabb hozamot elérı befektetık kapcsán végeztem
el, mivel 2009-ben kevés tıke áttételes kereskedés történt.
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A kapott eredményekre nézve azt láthatjuk (16. táblázat), hogy a részvényeknél egy kivétellel
(legjobbak átlagár+költség módszer) mind a legjobb, mind a legrosszabb befektetési
teljesítményt nyújtók is szignifikánsan tovább tartották a nyereségeiket a veszteségeiknél. A
tıke áttétel nélküli részvény ügyleteknél tehát jele sincs a diszpozícióra való hajlamnak.
A tıke áttételes eredmények esetén azonban mindkét csoport esetén fordul a kocka és egy
kivétellel (legjobbak FIFO+költség módszer) átlagban tovább tartották a veszteségeiket a
nyereségeknél, mely 3 esetben már 1%-os szinten is szignifikáns eltérést adott. A legrosszabb
hozamot elérık például a FIFO módszer alapján átlag 3,6 kereskedési napig tartották
nyereségeiket, míg veszteséges pozícióiktól csak 8,4 kereskedési nap után váltak meg, mely
hatalmas különbség a veszteségek javára. Az eltérések azonban az alacsonyabb mintaszám
miatt több esetben nem adtak szignifikáns eltérést, így a hipotézist csak részben tekintem
elfogadottnak.
H3: Részben elfogadva

T3: A nagyobb kockázatot jelentı tıkeáttételes befektetési instrumentumokkal
találkozva a legjobb és legrosszabb hozamot elérı kísérleti alanyok is hajlamosak a
diszpozíció csapdájába esni, de a kis vizsgálati elemszám miatt ez nem minden esetben
adott szignifikáns eredményt.
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16. TÁBLÁZAT: A LEGJOBB/LEGROSSZABB HOZAMOT ELÉRİ BEFEKTETİK TARTÁSI IDEJÉNEK VIZSGÁLATA TİKEPIACI INSTRUMENTUMONKÉNT
Átlagos tartási idı k kereskedési napokban
FIFO
Nyereség
2010 legjobb 20% csak

11,917

Veszteség
6,125

részvény(J20*)
2010 legrosszabb 20% csak

2010 legjobb 20% csak

7,500

4,375

4,417 ***

3,125 ***

1,750

(6,197)

(1,452)

2,750

3,636

7,444

7,333

3,604

8,432

-4,828 ***

4,750

(-1,558)

* 10%; ** 5%; *** 1%-os szignifikancia szinten

-4,796 ***
(-5,339)

2,583 **

2,694 **

(6,124)

(2,183)

2,700

3,682

12,347

Veszteség

Átlagát + költség
Különbség

7,704

7,613

6,266

7,023

-0,757

4,952

(-4,915)

-3,341 ***
(-3,085)

Forrás: Saját kutatás
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2,661 ***

2,751 ***

(5,773)

(2,929)

5,000

2,727

9,368

7,171

3,346

7,396

-4,050 ***

5,235

(2,706)

-4,669 ***
(-6,336)

1,936 *

4,133 ***

(5,486)

(3,335)

2,700

3,682

-0,982
(-1,354)

6,429

6,711

(-5,349)
1,654 ***

1,772

(1,960)
3,969 ***

2,273 ***

Különbség
(1,339)

(3,530)

(-0,949)
-3,566 ***

11,140

Veszteség

(3,025)
4,734 ***

-0,982

4,643 ***

Nyereség

(4,050)

(-1,354)

(6,052)
-0,854

4,262 ***

Nyereség

(2,631)
4,374 ***

-0,886

FIFO + költség
Különbség
(3,973)

(-1,217)

tı keáttét (R20**)
J20**-R20**

11,707

Veszteség

(3,318)

tı keáttétes (J20**)
2010 legrosszabb 20% csak

5,792 ***

Nyereség

(5,984)

részvény (R20*)
J20*-R20*

Átlagár
Különbség

-0,283
(-0,357)

-3,729 ***
(-5,072)

-3,029 ***
(-2,864)
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3.4.4 Az eladott részvények valóban jobban teljesítenek, mint az újonnan vettek?
Odean (1999) valamint Chen és társai (2007) a befektetık tıke piaci tranzakcióit vizsgálva
arra az eredményre jutottak, hogy a befektetık által eladott részvények szignifikánsan jobban
teljesítettek az általuk vásároltaknál. Ezek után már csak az a kérdés, hogy ez a rossz idız ítés
jellemzi-e a magyar kísérleti alanyokat.
H4: A kísérleti alanyok által eladott részvények szignifikánsan jobban teljesítenek az
átlagos kereskedési idıtávjukon, mint az eladás után elsıként vásárolt részvényeik.
Az eredmények (17. táblázat) kiértékelése után Odeanhez (1999), valamint Chen és társaihoz
(2007) hasonló eredményt kaptam. Mind a 2010-es (egy kivétellel a három hónappal
késı bbinél, ahol megfordult az eredmény), mind az aggregált 2009-2010-es mintában
szignifikánsan jobban teljesítettek az eladott részvények a vásároltaknál. A 2009-es mintában
is rendre jobban teljesítettek az eladott papírok, de itt nem bizonyult szignifikánsnak az
eltérés. Összegezve a meglévı részvények eladásával, majd egy újabb vételével rosszabb
befektetési teljesítményt értek el a kísérletben résztvevık, mely az összevont 2009-2010-es év
aggregált átlagos tartási ideje (Shapira és Venezia módszerével 5 kereskedési napot kaptam)
esetén 0,98%-os negatív eltéréssel járt.
Odean (1999) valamint Chen és társai (2007) több éves adatsort elemeztek, így ık rendre 84
(4 hónap), 252 (1 év) illetve 504 (2 év) kereskedési napra vonatkozóan vizsgálták meg az
eladott, majd az azt követıe n vásárolt részvények hozamainak eltérését. Odean esetén az
eladottak rendre 1,36, 3,31 és 3,32%-kal teljesítettek jobban szignifikáns eltérés mellett, míg
Chen és társai esetén ezen értékek rendre 1,4, 2,45, illetve 1,8%-ot adtak minimum 5%-os
szignifikancia szint mellett.
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17. TÁBLÁZAT: AZ ELADOTT MAJD AZ AZT KÖVETİEN ELSİKÉNT VETT RÉSZVÉNYEK ÁTLAGOS HOZAMA

Elı tte 3 hónap
1 hónap
2 hét
7 nap
6 nap
5 nap
1 nap
Utána 1 nap
5 nap
6 nap
7 nap
2 hét
1 hónap
3 hónap

2009-2010
Vétel Eladás Kül.
12,77 13,99
1,22
(1,68)
-14,24 -13,01
1,22
(2,71)
-10,25 -9,61
0,64
(2,32)
-7,78 -7,25
0,52
(2,09)
-6,65 -6,40
0,25
(1,01)
-5,85 -5,66
0,19
(0,80)
-0,64 -0,67
-0,02
(-0,25)
1,18
1,58
-0,40
(-2,63)
3,63
4,61
-0,98
(-3,81)
4,39
5,45
-1,07
(-3,90)
5,28
6,26
-0,99
(-3,39)
6,71
8,07
-1,36
(-4,28)
13,43 15,85
-2,42
(-4,57)
20,88 22,98
-2,10
(-1,99)

* 10%; ** 5%; *** 1%-os szignifikancia szinten

2010
Vétel Eladás
-3,08 -2,79

*
***

-6,21

-5,16

**

-3,17

-3,05

**

-2,68

-2,66

-2,29

-2,65

-1,92

-2,35

-0,41

-0,51

***

0,33

0,68

***

0,47

2,02

***

0,43

2,09

***

0,68

2,30

***

1,12

3,36

***

0,45

3,69

**

-11,58 -10,18

Kül.
0,29
(-0,42)
1,05 ***
(2,92)
0,12
(0,48)
0,02
(0,08)
-0,35
(-1,45)
-0,43 *
(-1,89)
-0,09
(-0,95)
-0,35 ***
(-2,95)
-1,54 ***
(-7,59)
-1,66 ***
(-7,22)
-1,61 ***
(-6,35)
-2,25 ***
(-7,28)
-3,24 ***
(-6,66)
-1,40 ***
(-2,67)

2009
Vétel Eladás Kül.
24,90 26,83 1,93 *
(1,96)
-20,38 -19,03 1,36 *
(1,83)
-15,66 -14,63 1,03 ***
(2,76)
-11,68 -10,77 0,91 **
(2,34)
-9,99 -9,28 0,71 *
(1,81)
-8,86 -8,20 0,66 *
(1,74)
-0,82 -0,79 0,03
(0,18)
1,84
2,27 -0,43
(-1,56)
6,05
6,59 -0,54
(-1,18)
7,42
8,03 -0,61
(-1,29)
8,79
9,29 -0,50
(-1,01)
10,99 11,68 -0,69
(-1,34)
23,36 25,16 -1,80 **
(-2,43)
45,70 48,38 -2,68 **
(-2,14)

Forrás: Saját kutatás

A 2009, a 2010 és a 2009-2010-es összevont év során a kísérleti alanyok által eladott, majd az azt követı en elsı ként vett részvények hozama
a vétel napját követı /megelı zı 1, 5, 6, 7, 14 (2 hét), 21 (1 hónap), 63 (3 hónap) kereskedési napon. A kapott eredmények alapján látható,
hogy a 2010-es és az összevont 2009-2010-es évben szignifikánsan jobban teljesítettek az eladott papírok (kivétel 2010-nél a három
hónappal késı bbi esetnél). A 2009-es évben is jobban teljesítettek az eladottak, de itt a különbség nem szignifikáns.

Érdekességként az eladás és a vétel elıt ti napokat is megvizsgáltam, itt azonban erıs
kapcsolat nem mutatható ki. A vett és az eladott részvények korábbi teljesítménye ugyanis
nem gyakorolt jelentıs hatást a kísérleti alanyok vételi/eladási döntéseire. Ez alól talán csak
az 1 hónappal korábbi árfolyamok tekinthetık kivételnek, mivel itt láthatunk szignifikánsabb
eltéréseket, de ebbıl véleményem szerint messzemenı következtetéseket nem szabad levonni
(ez a véletlen egybeesés eredménye is lehet). Chen és társai (2007) a 4, illetve az 1 évvel
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korábbi hozamokat nézték. A magánbefektetı k adatait vizsgálva arra jutottak, hogy e
kereskedık az elmúlt idıs zak nyerıi t vették meg négy hónapos távon, míg éves szinten ık
sem találtak szignifikáns eltérést.
A vétel/eladás elıt ti/utáni kereskedési napok esetén választásom az 1, 5, 6, 7, 14 (2 hét), 21 (1
hónap), 63 (3 hónap) kereskedési nap elemzésére esett. Döntésem indoka, hogy az 1
kereskedési nap vizsgálata esetén a döntés utáni elsı nap eltérése rávilágíthat az esetleges
rossz stratégiára. Az 5, 6, 7 kereskedési nap esetén a Shapira és Venezia (2001) (11. táblázat)
módszere által számolt átlagos tartási idıkr e tudtam megnézni az eltéréseket, mely a legjobb
összehasonlítással szolgálhat a számunkra, hiszen átlagosan ilyen hosszan tartották a kísérleti
alanyok pozícióikat. A 2 hét, 1 hónap, 3 hónap esetén hosszabb idıt ávra is kiterjesztettem a
vizsgálatot. Ezek hosszának meghatározásához a két kísérlet (a 2009-es 1 hónapig, a 2010-es
3 hónapig tartott) idıt artamát vettem alapul.
A befektetık idız ítését az elı bb bemutatott részvény eladás utáni elsı vétel szemlélteti a
legjobban, de fontosnak tartottam azt is megnézni, hogy az összes eladáshoz képest miként
teljesítettek a vételek. Itt az összes eladás és vétel utáni teljesítményeket hasonlítottam össze.
Számításaimat a 18. táblázat szemlélteti.
A kapott eredmények nem mutatnak jelentıs eltérést a 17. táblázathoz képest, azaz a 3
hónappal késı bbi eredményeket leszámítva az eladott papírok mindig jobban teljesítettek a
vásároltaknál. A 2010-es évre a vétel utáni elsı két hétben szignifikánsan jobban teljesítettek
az eladott papírok, míg a 2009-es év esetén 5 kereskedési napig volt 1%-ig szignifikáns az
eltérés. A Shapira és Venezia (2001) féle átlagos 5 kereskedési napos tartási idıt figyelembe
véve rossz döntést hoztak a kísérletben résztvevık. Ez igazolta feltételezésemet, így
elfogadtam a hipotézist.
A vétel elıt ti teljesítmények esetén újfent nem látható egyértelmő trend, hiszen 2010-ben
szignifikánsan az elız ı idık ben rosszabbul teljesítı, míg a 2009-es évben a jellemzıe n
szignifikánsan jobban teljesítı tıke piaci instrumentumokat vásárolták a befektetık. A
múltbeli árfolyamok alakulása tehát itt sem volt egyértelmő hatással a jövı beni eladásokra és
vételekre.
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18. TÁBLÁZAT: AZ ÖSSZES VETT ÉS ELADOTT TİKEPIACI INSTRUMENTUM ÁTLAGOS HOZAMA
2009-2010
Vétel Eladás Kül.
Elı tte 3 hónap 10,68
8,00
-2,68 ***
(-4,39)
1 hónap -8,92 -9,38
-0,47
2 hét

-7,44

-6,89

7 nap

-5,95

-5,55

6 nap

-5,14

-4,99

5 nap

-4,41

-4,43

1 nap

-0,57

-0,70

Utána 1 nap

0,68

1,23

5 nap

2,60

3,51

6 nap

3,13

3,83

7 nap

3,96

4,31

2 hét

5,38

6,03

1 hónap 10,96

11,21

3 hónap 15,83

13,58

(-1,31)
0,54 **
(2,36)
0,40 **
(1,99)
0,15
(0,76)
-0,02
(-0,09)
-0,12
(-1,56)
-0,55 ***
(-4,57)
-0,91
(-4,43)
-0,69
(-3,25)
-0,35
(-1,49)
-0,64
(-2,47)
-0,25
(-0,56)
2,26
(2,58)

* 10%; ** 5%; *** 1%-os szignifikancia szinten

2010
Vétel Eladás Kül.
-0,87 -4,19 -3,31 ***
(-6,24)
-3,40 -4,59 -1,19 ***
-2,07

-2,48

-1,73

-2,25

-1,47

-2,28

-1,21

-2,05

-0,22

-0,41

0,12

0,52

***

0,44

1,41

***

0,58

1,48

0,88

1,59

1,45

2,52

2,47

2,54

-7,52

-9,28

**

**

(-3,91)
-0,41
(-1,94)
-0,52
(-2,88)
-0,81
(-4,42)
-0,83
(-4,81)
-0,19
(-2,32)
-0,40
(-3,99)
-0,97
(-5,38)
-0,91
(-4,67)
-0,71
(-3,29)
-1,07
(-4,17)
-0,07
(-0,16)
1,75
(3,92)

*
***
***
***
**
***

2009
Vétel
Eladás Kül.
26,14 25,57 -0,6
(-0,62)
-16,15 -16,33 -0,2
(-0,26)
-14,53 -13,28 1,25 ***
(3,58)
-11,54 -10,30 1,24 ***
(3,60)
-10,01 -8,91 1,1 ***
(3,17)
-8,65 -7,87 0,79 **
(2,33)
-1,04 -1,11 -0,1
(-0,46)
1,41
2,25 -0,8 ***
(-3,40)

***

5,47

***

6,53

***

8,06

***

10,61
22,25

***

46,97

6,54 -1,1 ***
(-2,68)
7,20 -0,7 *
(-1,67)
8,22 -0,2
(-0,38)
11,07 -0,5
(-1,04)
23,67 -1,4 **
(-2,17)
46,48 0,49
(0,42)

Forrás: Saját kutatás

H4: Elfogadva
T4: A kísérleti alanyok által eladott részvények szignifikánsan jobban teljesítettek az
átlagos kereskedési idıtávjukon, mint az eladás után elsıként vásárolt részvényeik.

3.4.5 A legjobb hozamot nyújtók kevésbé idızítenek rosszul
H5: A legjobb hozamot felmutató kísérleti alanyok által eladott és vett részvények
hozamai között nincs szignifikáns eltérés, míg a legrosszabbak esetén ez továbbra is
fennáll.
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A vétel/eladás elıt ti/utáni kereskedési napok hozamait a 19. és a 20. táblázat tartalmazza. A
vizsgálat során most sem vizsgáltam külön a 2009-es évet, mivel a legjobb hozamot elérı
nyolc fı kisebb intenzitású kereskedési aktivitása miatt nem lett volna megfelelı nagyságú a
minta. A 2010-es év esetén ilyen probléma nem adódott, így itt a legjobbaknál 148, a
legrosszabbaknál 122 elemő volt a mintám.
19. TÁBLÁZAT: A 2010-BEN LEGJOBB/LEGROSSZABB BEFEKTETÉSI TELJESÍTMÉNYT NYÚJTÓ
BEFEKTETİK VETT ÉS ELADOTT TİKEPIACI INSTRUMENTUMAINAK ÁTLAGOS HOZAMA

Elı tte 3 hónap

Vétel
0,23

1 hónap

-1,73

2 hét

-0,78

7 nap

-1,11

6 nap

-0,92

5 nap

-0,44

1 nap

-0,07

Utána 1 nap

0,48

5 nap

0,70

6 nap

0,83

7 nap

1,44

2 hét

1,32

1 hónap

2,83

3 hónap

-3,70

Legjobb 20% 2010
Eladás Különbség
-4,32
-4,551
(-3,63)
-5,69
-3,959
(-5,70)
-2,93
-2,155
(-4,08)
-2,18
-1,06
(-2,23)
-2,35
-1,437
(-3,25)
-2,15
-1,703
(-4,18)
-0,55
-0,483
(-1,87)
0,43
0,05
(0,22)
1,95
-1,25
(-2,55)
2,08
-1,25
(-2,44)
1,68
-0,24
(-0,39)
2,02
-0,69
(-1,07)
2,62
0,22
(0,21)
-8,72
5,02
(4,76)

* 10%; ** 5%; *** 1%-os szignifikancia szinten

***
***
***
**
***
***
*

**
**

***

Legrosszabb 20% 2010
Vétel Eladás Különbség
8,48
3,75
-4,737 **
(-2,08)
0,01 -0,81
-0,822
(-0,77)
-1,50 -1,58
-0,077
(-0,10)
-2,07 -2,35
-0,276
(-0,41)
-1,91 -2,15
-0,244
(-0,36)
-2,25 -2,10
0,158
(0,25)
-0,98
0,07
1,0429 ***
(4,60)
-1,31
1,45
-2,764 ***
(-7,76)
-1,18
3,06
-4,239 ***
(-7,25)
-0,90
2,75
-3,64 ***
(-5,70)
-0,01
3,14
-3,153 ***
(-4,63)
1,13
5,55
-4,428 ***
(-5,13)
5,10
8,90
-3,806 ***
(-2,98)
-6,16 -6,09
-0,064
(-0,04)
Forrás: Saját kutatás

Az eredményeket kiértékelve látható, hogy a legrosszabb hozamot elérı befektetık eladott
részvényei rendre (kivétel 3 hónapra elır e) jobban teljesítettek a vásároltaknál. A
különbségek már 1%-os szinten szignifikánsak, a látott eltérések pedig önmagukért beszélnek.
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A legjobbak esetén is érdekes látni, hogy 5 és 6 kereskedési nappal késı bb szignifikánsan
jobban teljesítettek az eladott papírjaik, így a legjobbak sem tudták megverni (egy kivétel a
három hónappal késıbb) az eladott instrumentumaik hozamát.
A számok láttán az a legszembetőnı bb, hogy a legrosszabb teljesítményt nyújtók mennyire
rossz döntéseket hoztak, hiszen az eladott papírjaikat (melyek a következı kereskedési
napokban kiemelkedıe n teljesítettek) lecserélték egy több kereskedési napig csak veszteséget
termelı tıke piaci instrumentumra. Mindeközben az eladott papírjaik az elkövetkezı 1
hónapban még a legjobbak eladott instrumentumainak a hozamát is rendre maguk mögé
utasították. A legjobbak esetén az nyújthat vigaszt, hogy az eladott papírjaikat (amik az eladás
után jól teljesítenek) egy még mindig nyereséges, de szerényebb hozamot nyújtó
instrumentumra cserélték le.
A vétel/eladás elıt ti eredményeket nézve is szignifikáns eltérések adódnak a legjobb 20%-os
hozamot elérteknél. Érdekes látni, hogy e kísérleti alanyok a jól teljesítı papírjaikat eladták,
miközben helyette az elız ı idıs zakban gyengébb teljesítményt nyújtó instrumentumokat
vásárolták. E befektetık tehát az átlaghoz való visszatérés stratégiájára (Bremer és Sweeney,
1988; Lehmann, 1988; Jegadeesh, 1987) alapoztak, mely az elkövetkezı 10 kereskedési
napon nem vezetett eredményre. A legrosszabbak esetén ilyen egyértelmő trend nem
rajzolódott ki.
A 2010-es adatok után megnéztem az összevont 2009-2010-es év adatait is. A legrosszabb
befektetési teljesítményt nyújtók esetén a 2010-es eredményekhez hasonló számokkal
találkozhatunk, azaz szignifikánsan jobban teljesítettek az eladott papírjaik a vásároltaknál. A
legrosszabbak eladott instrumentumainak hozamai pedig minden összehasonlításban
megverték a legjobbakét. A legjobbaknál a 2010-es számokhoz képest még jobban
közelítenek egymáshoz a hozamok. Itt szignifikáns eltérés (10%) az eladottak javára csak a
hat kereskedési nap esetén látható.
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A vétel/eladás elıt ti eredményeket nézve a legjobbak továbbra is az átlaghoz való visszatérés
stratégiáját alkalmazták, míg a legrosszabb hozamot elérık inkább a momentumhatásban
látták késı bbi sikereik kulcsát.
20. TÁBLÁZAT: A 2009-2010-BEN LEGJOBB/LEGROSSZABB BEFEKTETÉSI TELJESÍTMÉNYT NYÚJTÓ
BEFEKTETİK VETT ÉS ELADOTT TİKEPIACI INSTRUMENTUMAINAK ÁTLAGOS HOZAMA

Elı tte 3 hónap
1 hónap
2 hét
7 nap
6 nap
5 nap
1 nap
Utána 1 nap
5 nap
6 nap
7 nap
2 hét
1 hónap
3 hónap

Legjobb 20% 2009-10
Vétel Eladás Különbség
10,30
5,85
-4,45
(-2,50)
-2,48 -6,40
-3,92
(-3,85)
-3,95 -5,41
-1,45
(-2,57)
-3,81 -4,75
-0,95
(-1,78)
-3,23 -4,22
-0,99
(-2,03)
-2,42 -3,65
-1,23
(-2,71)
-0,25 -0,63
-0,38
(-1,68)
1,24
1,17
0,08
(0,26)
2,84
3,32
-0,48
(-0,86)
2,85
3,96
-1,10
(-1,91)
3,99
3,93
0,06
(0,10)
4,59
4,74
-0,15
(-0,22)
9,77 10,53
-0,76
(-0,55)
13,23
9,94
3,29
(1,26)

* 10%; ** 5%; *** 1%-os szignifikancia szinten

Legrosszabb 20% 2009-10
Vétel Eladás Különbség
**
18,70 17,11
-1,58
(-1,15)
*** -15,59 -14,70
0,89
(1,04)
**
-12,39 -11,08
1,31
(2,15)
*
-9,75 -8,01
1,74
(3,14)
*
-8,38 -6,86
1,52
(2,74)
***
-7,30 -6,29
1,00
(1,88)
*
-0,94 -0,72
0,22
(1,07)
-0,12
1,54
-1,66
(-4,65)
3,08
6,11
-3,03
(-5,86)
*
4,40
6,59
-2,18
(-3,89)
5,95
7,79
-1,84
(-2,95)
7,87 10,06
-2,18
(-3,28)
16,17 18,14
-1,97
(-1,92)
29,36 28,02
1,34
(0,69)

*
***
***
*

***
***
***
***
***
***
***

Forrás: Saját kutatás

Az eredményeket összegezve elmondható, hogy a legrosszabb hozamot elérık szinte minden
esetben (kivéve elı re 3 hónap) a nagyon jó hozamot nyújtó instrumentumaikat adták el,
miközben a vásárolt papírjaik szignifikánsan rosszabb teljesítményt nyújtottak. A legjobbak
esetén ilyen szignifikáns eltérést nem láthatunk.

129

DOI: 10.15477/SZE.RGDI.2014.001

H5: Részben elfogadva

T5: A legjobb hozamot elérı kísérleti alanyok által eladott és vett részvények hozamai
között nem minden esetben volt szignifikáns eltérés, míg a legrosszabbak esetén ez
továbbra is fennállt.

3.4.6 A hozam és a kereskedési gyakoriság közti kapcsolat

H6: A kereskedési gyakoriság növekedése csökkenti a kísérleti alanyok befektetésein
elért hozamokat.
A kereskedési gyakoriság és a hozam közötti negatív kapcsolatot elız etesen azért tételeztem
fel, mivel az általam vizsgált kísérleti alanyok többsége nem rendelkezett hosszú évekre
visszatekintı

kereskedési tapasztalattal, így a kereskedési gyakoriság növelésével

várakozásom szerint nem tudtak a tranzakciós költségeknél nagyobb hozamot elérni.
A túlzott önbizalom jelensége is alacsonyabb hozamot indukálhat. Molnár (2006) kifejti,
hogy túlzott önbizalomról akkor beszélhetünk, ha a befektetı bizonytalan környezetben
döntéseinek pontosságát rendszeresen túlbecsüli. Ennek egy gyakorlati formája, hogy
képességeink túlértékelése miatt gyakrabban kereskedünk. Barber és Odean (2000, 2001a)
például rámutatott, hogy a többletkereskedés csökkenti a várható hasznosságot. Chen és társai
(2007) a kínai befektetı ket vizsgálva azonban azt is kimutatta, hogy a tız sdei tapasztalattal
rendelkezık gyakoribb kereskedés mellett is jobb hozamot érhetnek el másokhoz képest. Az
általam vizsgált egyetemisták azonban nem rendelkeztek ilyen több évre visszatekintı
befektetési ismerettel.
Az elért hozam (függı változó) és a kereskedési gyakoriság (független változó) közti
kapcsolatot regressziós vizsgálat segítségével elemeztem. A torzítás elkerülése végett a
szélsıs égesen sok tranzakciót (100 darab feletti) kötı egyéneket kizártam a vizsgálatból. Az
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elemzés eredményeként azt kaptam, hogy a lineáris regressziós egyenes magyarázza a
legjobban (4,7%-ot 1%-os szignifikancia szinten) a két változó közti kapcsolatot. Az iránya az
elız etes várakozásoknak megfelelıe n alakult, azaz eggyel növekvı kereskedésszám mellett
0,235 ezred százalékponttal csökken a hozam (21. táblázat).
21. TÁBLÁZAT: A HOZAM ÉS A KERESKEDÉSI GYAKORISÁG KÖZTI KAPCSOLAT

Forrás: Saját kutatás

A kapott eredmények kapcsán azonban fontos megjegyezni, hogy a regressziós egyenest
nagyban módosíthatja a szélsıs éges tranzakciók kizárásának megváltoztatása. Az itt
bemutatott kapcsolatot egy nagyobb elemszám mellett szerencsésebb lett volna elvégezni, de
hazánkban az értékpapírtitok miatt nehezen lehet valós kereskedési adatokhoz (még ha az
ömlesztett adathalmaz is) hozzáférni. A függı változó sem teljesen normális eloszlású, de ezt
kiszőrve is hasonló eredményt kapunk. Összegezve azonban az elız etes hipotézisem igazolást
nyert, így elfogadom azt.
H6: Elfogadva

T6: A kereskedési gyakoriság növekedése csökkenti a kísérleti alanyok befektetésein
elért hozamokat.
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ÖSSZEGZÉS
Dolgozatomban a 2009-es és 2010-es valós pénzzel zajló tız sdejátékokon résztvevı
felsıokt atási hallgatók diszpozícióra való hajlamát vizsgáltam meg tız sdei tranzakcióikat
elemezve. Tudomásom szerint hazánkban ilyen, valós tıke piaci kereskedési adatokat a
viselkedési pénzügy szempontjából elemzı dolgozat még nem készült (ez adja a dolgozat
újszerőségét), így izgatottan vágtam bele a számomra átadott nyers adatok elemzésébe. Arra
kerestem a választ, hogy a széles nemzetközi szakirodalom által kimutatott diszpozíció sújtjae a magyar felsıokt atási hallgatókat.
Az adatokat kielemezve azt kaptam, hogy más országok befektetıi hez hasonlóan a kísérleteim
alanyai szintén a diszpozíció rabjaivá váltak, amely egyenként a 2009-es és a 2010-es
tız sdejáték esetén is jellemezte a mintákban résztvevıke t. A nemzetközi szakirodalomhoz
hasonlóan arra az eredményre jutottam, hogy a diszpozícióra való hajlam költséges a
befektetık számára. Bármilyen nehéz is tehát, idı ben érdemes megválnunk a veszteséges
pozícióinktól egy jól elhelyezett stop-loss megbízás segítségével (ennek hiányát a
gyakorlatban mindenki a saját kárán tanulja meg), míg a nyereséges tartományokban érdemes
követnünk a pozíciónk felfelé menetelését. Végül másokhoz hasonlóan arra a megállapításra
jutottam, hogy egy meglévı pozíció eladását követı elsı részvény vétel esetén az eladott
instrumentumok szignifikánsan jobban teljesítettek a vásároltaknál.
Ezen eredmények ismeretében elmondható, hogy a hazai egyetemista befektetık viselkedése
erıs en hasonlít a szakirodalomban leírtakhoz a 2009 - 2010-es részvénypiaci emelkedés
során. Meg kell jegyeznem, hogy az elemzésem tárgyát képezı befektetıi kör nem
reprezentálja a hazai befektetıi populációt, a vizsgálatban résztvevık életkorban csekély
szórást mutatva igen fiatalok, pénzügyi mőveltségük az átlagot meghaladó, rendelkezésre álló
vagyonuk viszont az átlagnál jóval szerényebb.
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ÚJ ÉS ÚJSZERŐ EREDMÉNYEK
Disszertációmban a rendelkezésemre álló adatok hat fı hipotézis vizsgálatát tették lehetıvé .
Az eredményeket látva összességében elmondható, hogy a magyar kísérletek alanyainál is
megjelenik a nemzetközi szakirodalomban látott diszpozícióra való hajlam és annak káros
volta.
T1: A kísérlet alanyai a nyereségeiket rendszerint gyorsan realizálják, míg a veszteséges
pozícióktól zömében nehezen tudnak megszabadulni.
A hazai felsıokt atási hallgatókra (két kísérletem alanyai) is jellemzı, hogy nyereséges
pozícióikat túlságos gyorsan realizálják, miközben a veszteségeiket hajlamosak kiülni. A
hipotézist három módszerrel elemeztem. Elsıké nt Odean (1998) PGR, PLR alapú mutatóival
vizsgáltam meg a kísérleti alanyok diszpozíciós hajlamát. Az eredményeket kiértékelve azt
kaptam, hogy a 2009-es, a 2010-es és az összevont 2009-2010-es mintánál is szignifikánsan
nagyobb arányban adták el nyereséges pozícióikat az egyetemisták. Szintén megerıs ítette
hipotézisemet Feng és Seasholes (2005) TGI, TLI mutatón alapuló logit regressziós
módszere.

Kísérleteimben

résztvevık

ugyanis

a

nyereséges

pozícióikat

nagyobb

hajlandósággal értékesítették, míg a veszteségeikhez felettébb ragaszkodtak.
Ezt a képet árnyalták a Shapira és Venezia (2001) tartási idıs módszerén alapuló
eredményeim, melyek szerint a lezárt pozíciókat nézve a nyereségeket tartották több napig a
kísérleti

alanyok.

Itt

fontos

megjegyezni

azonban,

hogy

a

vizsgálat

mindkét

idıi ntervallumában a tı kepiacokon stabil bika piac uralkodott. Sok esetben a veszteséges
pozíciók (zömében részvényeknél) a játék végéig sem kerültek zárásra. A 2010-es játék esetén
például sokan a május hónappal beköszöntı lefelé tartó részvénypiaci korrigálás elıt t is
ır izgették pár hetes, a vételi ár alatt tartózkodó részvény pozícióikat, melyet a Shapira és
Venezia (2001) tanulmányára épülı módszer segítségével nem tudtam nyomon követni (ehhez
kellettek volna a játék periódusa utáni pontos záró árfolyamok).
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T2: A legjobb hozamot felmutató kísérleti alanyok nem rabjai a diszpozíciónak. A
legrosszabb befektetési teljesítményt nyújtók esetén viszont zömében kimutatható a
diszpozíciós hajlam.
Az elsı tézis alapján a két kísérletem alanyai zömében a diszpozíciós hatás rabjai voltak.
Ennek káros voltára számos szerzı (Cheng és társai, 2009; Wermers, 2003; Frazzini, 2006;
Choe és Eom, 2009) mutatott rá a nemzetközi szakirodalomban, így két oldalról vizsgáltam, hogy
valóban kihat-e a hozam a befektetési teljesítményre. Eredményeim kapcsán elmondható, hogy a
kísérletek során is káros hatást fejtett ki a diszpozícióra való hajlam, mely csökkentette a
felsıokt atási hallgatók tız sdei eredményességét.
E kutatásban a két tız sdejáték periódusa során a legjobb és legrosszabb 20%-os teljesítményt
nyújtó befektetık diszpozíciós hatásra való fogékonyságát vizsgáltam. A hipotézist Odean (1998)
PGR, PLR alapú mutatóival, valamint Shapira és Venezia (2001) tartási idıkr e épülı m ódszerével
elemeztem. Az Odean (1998) módszerén alapuló eredményeim teljesen, a Shapira és Venezián
(2001) alapulók csak részben igazolták a hipotézisem, mivel az utóbbi esetén nem mindegyik
készletértékelés módszer (FIFO, FIFO+költség, átlagár, átlagár+költség) mutatott egyértelmő
eredményt.

T3: A nagyobb kockázatot jelentı tıkeáttételes befektetési instrumentumokkal
találkozva a legjobb és legrosszabb hozamot elérı kísérleti alanyok is hajlamosak a
diszpozíció csapdájába esni, de a kis vizsgálati elemszám miatt ez nem minden esetben
adott szignifikáns eredményt.
A nagyobb kockázattal találkozva még inkább felerıs ödik a diszpozícióra való hajlam a
legjobb és legrosszabb befektetési teljesítményt nyújtó hallgatók körében, mely rávilágít arra,
hogy kockázatos eszközökkel csak megfelelı tapasztalattal érdemes foglalkozniuk a
befektetni szándékozóknak.
A H3 hipotézist Shapira és Venezia (2001) módszerével vizsgáltam, ahol a legjobb és a
legrosszabb befektetési teljesítményt nyújtó hallgatók is tovább tartották nyereséges
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pozícióikat. A tıke áttételes pozíciókkal találkozva azonban ez megfordul, így mindkét
csoport hajlamos volt „beragadni” veszteséges pozícióiba.
T4: A kísérleti alanyok által eladott részvények szignifikánsan jobban teljesítettek az
átlagos kereskedési idıtávjukon, mint az eladás után elsıként vásárolt részvényeik.

T5: A legjobb hozamot elérı kísérleti alanyok által eladott és vett részvények hozamai
között nem minden esetben volt szignifikáns eltérés, míg a legrosszabbak esetén ez
továbbra is fennállt.
A nemzetközi szerzık (Odean, 1999; Chen és társai, 2007) kimutatták, hogy a befektetık
rosszul idız ítik tranzakcióikat. Az eladott részvényeik tehát az elkövetkezı idık ben jobban
teljesítenek az azt követıe n elsıké nt vásároltakhoz képest. E jelenség kimutatható két
kísérleti piacomon is, ahol a befektetık vételi és eladási döntésére nem gyakoroltak
szignifikáns hatást az elmúlt idıs zak árfolyam alakulásai.
Az elemzéshez Odean (1999) módszerét használtam, mely alapján a H4 hipotézist
elfogadtam. A legjobb és legrosszabb kísérleti alanyok idız ítése közti eltérésre vonatkozó H5
hipotézist azonban csak részben tudtam elfogadni. A legrosszabbak rendszerint valóban
elrontják pozícióik idız ítését, mely a legjobbak esetén is megfigyelhetı vol t párszor, azaz itt a
H5 hipotézisem elsı felére (a legjobb hozamot felmutató felsıokt atási hallgatók által eladott
és vett részvények hozamai között nincs szignifikáns eltérés) vonatkozó elképzelésem nem
igazolódott minden esetben.
T6: A kereskedési gyakoriság növekedése csökkenti a kísérleti alanyok befektetésein
elért hozamokat.
Két kísérletem alanyai a nem megfelelı befektetési ismeretekkel felvértezve nagyobb
kereskedési gyakoriság mellett rosszabb eredményeket értek el. Erre magyarázatot jelenthet a
túlzott önbizalom (például Barber és Odean, 2000) jelensége is, amikor a befektetık a
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bizonytalan környezetben döntéseik pontosságát rendszeresen túlbecsülik. Ennek egy
gyakorlati formája pedig abban ölthet testet, hogy képességeik túlértékelése miatt gyakrabban
kereskednek.
Az elért hozam (függı változó) és a kereskedési gyakoriság (független változó) közti
kapcsolatot regressziós vizsgálat segítségével elemeztem. A torzítás elkerülése végett a
szélsıs égesen sok tranzakciót (100 darab feletti) kötı egyéneket kizártam a vizsgálatból. Az
elemzés eredményeként azt kaptam, hogy a lineáris regressziós egyenes magyarázza a
legjobban (4,7%-ot 1%-os szignifikancia szinten) a két változó közti kapcsolatot. Az iránya az
elız etes várakozásoknak megfelelıe n alakult, azaz eggyel növekvı kereskedésszám mellett
0,235 ezred százalékponttal csökkent a hozam.
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A KUTATÁS KORLÁTAI, JÖVİBENI IRÁNYOK
A dolgozat legnagyobb korlátját az jelentette, hogy nem tudtam egy szélesebb magyar
befektetıi kör több évre vonatkozó kereskedési adatait elemezni (az alkalmazott módszer erre
is lehetıs éget nyújtott volna). Másokhoz hasonlóan én is azt tapasztaltam, hogy az
értékpapírtitokra hivatkozva a brókercégek vonakodnak átadni a vizsgálat alapját képezı
ömlesztett kereskedési adatokat. A mostani kutatás eredményeinek és az ügyfelek személyes
adatait mellız ı kutatási módszernek köszönhetıe n bízom abban, hogy a jövı ben a magyar
befektetık szélesebb körére is sikerül kiterjeszteni az elemzést, mely lehetıs ég szerint egy
több éves mintavétellel is párosulna.
Ez esetben az emelkedı részvényárak mellett a csökkenı piacokra is elvégezhetném a
vizsgálatot. A befektetık szegmentálásával a diszpozícióra való hajlam, a befektetési
hozamok, a tapasztalat, az iskolai végzettség és a nem alapján is elemezhetném e hatást a
magyar tıke piacon és a különbözı befektetıi karakterisztikák közötti kapcsolatban. A
jelenlegi vizsgálati eredmények tükrében a nemek közti különbségek és a külföldi
szakirodalom által sokat emlegetett tapasztalat diszpozíciót csökkentı hajlamának elemzését
tartom egy jövı beni kutatás fı f ókuszának.
Az egyetemisták körében lefolytatott két kísérletem is rávilágított a diszpozíciós hatás létére
és annak káros voltára. A dolgozat legfontosabb gyakorlati használhatósága tehát az, hogy a
tıke piaci kilengésekre (pánik- és kapzsisághullámok) adott befektetıi válaszok a legtöbb
esetben nem megfelelıe k, így erre az iskolai tanulmányok során fontos felhívni a hallgatók
figyelmét. Véleményem szerint a diszpozíció léte emellett lehetıs éget nyújt arra, hogy egy
adott részvényre vonatkozóan elır ejelzést készítsünk a magánbefektetıi döntések alapján. A
magánbefektetık adott részvényben lévı pozícionáltságán belüli növekvı realizálatlan
veszteség arány (csökkenı veszteségben történı eladással párhuzamosan) ugyanis erıs medve
piacra utalhat. A még nem realizált veszteséges pozíciók darabszámának a csökkenése (a kis
nyereségben realizált pozíciók számának a növekedésével párhuzamban) pedig könnyen az
adott részvényben uralkodó negatív trend fordulatának a jele is lehet. Véleményem szerint e
hipotézis vizsgálata is adhatja egy jövı beni kutatás alapját.
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