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5. Piacok és az instabilitás
5.1. A globális piacok stabilitása

Tıkepiacok nemzetközivé válása
• Az új rendszer
– Kezdetek a 70-es években
– Név (lebegı árfolyamok rendszere)
– Jellemzık
• Dereguláció
• Szabad tıkeáramlás (konvertibilitás nemcsak a folyó mőveletekre)
• Lebegı árfolyamok
• Kölcsönös nemzetközi függıség
• USD „csak” vezetı világpénz
• Piaci erık túlsúlya
• Tartós egyensúlytalanság piaci korrekciói: válságok

• Globalizáció
• Dezintermediáció
• Nemzetközi forgalom növekedése

Példa: Piacok számokban 2012
Devizapiacok forgalma napi 5.000 mrd USD felett
a világ GDP-jének közel 20x-rosa

Devizatartalékok 11.400 mrd USD (arany nélkül)
Tıkepiac és banki eszközök a világ GDP 3,8x-rese
Derivatívák állománya nominális értékben a GDP 9x-rese
Befektetési alapok 27,8 eMrd USD
Intézményi befektetık összesen 80e Mrd USD felett
(a befektetési alapokban levı más intézményi vagyon miatt nem
becsülhetı pontosan)

Stabilizáló mechanizmusok a
globális tıkepiacokon
• Hatékonyabb, nyitottabb piacok
– Önszabályozó erı
– Kockázatterítés lehetıségei nınek új szereplık belépésével
• Szélesebb befektetıi kör, nem kizárólag banki mérlegeket terhel a
veszteség

– Mőködıtıke befektetések csillapító hatása

• Nagyságrendbeli eltérések a csillapító hatása
a fejlett országok intézményi befektetıi és a fejlıdı piacok
között, elıbbiek veszteségtőrı képessége miatt
• Pénzügyi innovációk pozitív hatásai
– Kockázatterítés lehetıségei bıvülnek, ami a piaci volatilitásra
csillapítóan hat
– Fizetési rendszerek fejlıdése

• de
• Nem lehet globálisan kevesebbet veszteni
• A piaci turbulenciák visszatérıen és globálisan jelentkeznek

Veszélyes üzem
•

Tıkeáttétel
–
–

Kezelt vagyon /saját vagyon arány
Forrásszerzésben a szereplık egymásra utaltak
–
–

–

•

–
–
–
–

Az értékpapírosításban és közvetítésben résztvevı nem banki pénzügyi szereplık
Ezek a szereplık a tıkepiac aktív részét alkotják, az értékpapír-piaci finanszírozás infrastruktúrájának részét
képezik.
Szerepük az, hogy a hosszú lejáratú eszközökhöz forrást biztosítsanak oly módon, hogy döntıen rövid
lejáratú, pénzpiaci forrásokat vonnak be saját finanszírozásukba.
Forrásaikat bankoktól, befektetési társaságoktól, más pénzpiaci közvetítıktıl (például likviditási és pénzpiaci
alapoktól), végsı befektetıktıl (például nyugdíjpénztáraktól) szerzik.
Jelentıs tıkeáttétel mellett a megszerzett forrásokat magasabb hozamú, jellemzıen hosszabb idıtávú és
kockázatosabb befektetésekbe helyezik el.
Nem jegybankképes ügyfelek, forrásoldalon kizárólag a piacra utaltak

Üzleti volumen
–
–
–

•

A szereplık pénzügyi függése kölcsönös

Árnyék bankrendszer
–
–

•

Dereguláció hatása a termékek közötti határvonalak elmosódása
Értékpapírosítás térnyerése

Piacok mérete
Reálgazdasági hatás
Moral hazard: too big to fail, too important to fail

ICT bevonása
–
–
–

Technologizáltság
Gyorsaság (reakció is gyorsabb, nincs idı megfontolásra)
Fat finger cost
•
•

Téves kereskedés
Mizuho eset – 610.000 db részvény eladása 1 Yenes áron

Globális pénzügyi verseny
negatív hatásai
•

•

•

•

Szereplık globális szinten versenyeznek
–

Költségnyomás

–

Kockázatnyomás

Innováció gyorsulása, dereguláció
–

Derivatívák, OTC ügyletek súlya nı

–

Gyors változások a banki mérleg forrásoldalán

–

Bankok mérleg alatti tevékenységének súlya nı

–

Pénzügyi tranzakciók volumene nı

–

Eurodollár piac növekedése

Kockázatvállalás növekedése
–

Hagyományos kockázatvállalási minták helyett új kockázatok jelentkeznek

–

Great moderation – az alacsony hozamok a kockázati prémiumokra nyomást gyakorolnak

–

Kockázatértékelés problémái – félrevezetı minták

–

Corporate governance – shareholders’ primacy negatív hatásai

Számbeli aránytalanságok a fejlıdı országokban a piaci volatilitást növelik is
–

Fejlıdı országok tıkepiacainak méretei vs nagy pü-i szereplık, fejlett tıkepiacok

–

Fejlett piaci vs fejlıdı piaci szereplık, közvetítık, szabályozók

–

Nagy pü-i szereplık kockázatérzékelése

Pénzügyi piacok összefonódása
– Kölcsönös és országhatárokon átnyúló kapcsolódás,
pénzügyi függés a piaci szegmensek, pénzügyi közvetítık
között
– Nemzetközi kitettség
– Földrajzi terjedés
– Pénzügyi közvetítık külsı kitettsége folyamatosan nıtt
– Hitelezık bemártása nehéz válság esetén
– Kockázatterítés visszaüthet
– Csordaszellem (nyájhatás)
– Fertızésveszély
– Kapcsolatok jellege, regionális, globális
– Benchmarkok

Spekulációs stratégiák
•

A spekuláció az egyensúly irányába vezet-e?

•

A fundamentális elemzés korlátokba ütközik
•

Az értékelés komplexitása, befolyásoló tényezık száma nagy

•

A hatások hosszú távon érvényesülnek, piaci volatilitás jelentısen eltérítheti az
árfolyamokat ettıl

•

A befektetık motivációi és követett stratégiái eltérıek

Professzionális vagyonkezelık modelljei is eltérıek

•
•

Makroelemzésre építı top-down módszerek csak egy lehetıség

•

Quantitative módszerek terjedése, pl index tracking +

•

abszolút hozamú módszerek (pl. stock picking, bottom up)

•

Technikai elemzés

•

Viselkedés vizsgálat
•

nyájhatás

•

kisebb rossz a többiekkel együtt veszíteni, mint egyedül

Instabil deviza árfolyamok
•

Great moderation ellenére az árfolyamok volatilitása megmarad

•

A fundamentális, hosszú távú trendtıl a piac eltér

•

Az eltérés és a volatilitás hatással van a reálgazdasági
folyamatokra és a gazdaságpolitikára is
•

A pénzügyi mérleg folyamatai a FFM-et, így a külsı egyensúlyt
befolyásolják

•

A külsı egyensúlyra gyakorolt hatás és a nemzetközi tıkevonzási és
fizetıképesség fenntartása korlátozza gazdaságpolitikát

•

és a lebegı árfolyamok gazdasági stabilitási hatásait;

•

Befolyásolja a monetáris politikát (hatással van a kamatokra,
devizatartalékok szintjére)

5. Piacok és az instabilitás
5.2. A finanszírozás és kockázatkezelés
instrumentumai, a hitelderivatívák

Változó kamatozás
Változó kamatozás esetén a kötvény illetve bankhitel (vagy betét)
kamatozása egy referencia értékhez kötött, idıszakonként a
refertencia érték változásának megfelelıen változik
R= RREF+/- kamatfelár
A referenciakamat, nagy forgalmú, rövid lejáratú hitelpiacon
kialakuló átlagos hozamszint

•

•
•
•

Libor – London Interbank Offered Rate
naponta, 7 valutára, 1 naptól 1 évig

•

Euribor – Euro Interbank Offered Rate

•

Bubor -Budapest Inter-Bank Offered Rate

Mitıl véd meg és mitıl nem a változó kamatozás?

•
•

Biztosítás a kedvezıtlen kamatváltozás ellen

•

A kamatváltozás hatása az adósra

•

A mexikói (feltörekvı piaci) válság a 80-as évek elején

•

Libor botrány

Kamatswap
Kamatswap (IRS)

•
•

Olyan származtatott egyedi ügylet, amelyben elıre rögzített idıszakra, összegre változó kamatozást fix
kamatozásra lehet cserélni (vagy fordítva)

•

Az eladó (seller) – változó kamatozást vállaló fél a hozamok csökkenésére, míg a vevı (buyer) fix
kamatozást vállaló fél a hozamok emelkedésére számít

•

Kötvények is cserélhetık

Árazás

•
•

A fix kamatozásból származó bevételek jelenértékének meg kell egyeznie a lebegı kamatozásból származó
bevételek jelenértékével.

•

Utóbbi a kamatvárakozásokból azaz a hozamgörbébıl (különbözı lejáratú kamatok struktúrájából adódik.

•

A hozamgörbébıl kiszámítható a jövıbeli várható kamatláb, azaz forward kamat (pl 1 év múlva várható 1
éves hitel kamata)

•

Példa
•

A mai kétéves fix kamatnak meg kell egyeznie a jelenbeli 1 éves fix kamat és az 1 év múlva várható 1 éves fix
kamat mértani átlagával

(1 + R2 év ) 2 = (1 + R1év ) × (1 + FR1év /1év )
Lezárása

•

•

•

jellemzıen ellenkezı irányú ügylettel

•

de elszámolható, átruházható felek megegyezése alapján

FRA piac

Határidıs piacok
A határidıs adásvétel a kockázat kiküszöbölésére jött létre

•
•

Vétel – long

•

Eladás – short

•

Naked short (fedezetlen short)

Típusok

•
•

Futures: jellemzıen szabvány, tızsdei forgalmú, pénzügyi elszámolású

•

Forward: egyedi, OTC ügyletek, lehet fizikai teljesítéső is

Irány

•
•

Vétel – long

•

Eladás – short

Árazás

•
•

Határidıs ár: F, Azonnali ár S, idıtartam évben T

F = S (1 + r ) T
•

A pénzügyi elszámolás a lejártkori azonnali ár és a kötésár közötti különbség alapján történik

•

Tipikus deviza piaci fedezeti (hedge) ügylet pl exportır a jövıbeli deviza bevételeit a határidıs
devizapiacon most biztosítja hazai fizetıeszközben

•

Spekuláció alapja, hogy az ügyletek margin jellegőek
•

csak az árfolyamváltozásra kell fedezettel bírni, azaz jelentıs a tıkeáttétel

•

a fedezet feltöltése idıközben szükséges lehet (margin call), ami az arbitrázs ügyletek likvidtási kockázatát hordozza

•

LTCM bukása

•

Naked short (fedezetlen eladás)

Határidıs devizapiac és a fedezett
kamatparitás
•

Kamatparitás
•
•

•

R = R* + (Et(e)-Et-1)/Et-1 + prisk
prisk –prémium, a kockázati felár

Fedezett kamatparitás
•
•
•
•

A kockázati felár (prisk) legyen zéró a könnyebbség kedvéért
Egyensúly fennáll ha a hazai és külföldi hozam azonos devizában kifejezve (és azonos kockázat mellett)
megegyezik
Arbitrázs: devizahitel felvétele, spot hazai valuta vásárlás, hazai betét elhelyezés, határidıs deviza vásárlás
Határidıs árazás képlete, feltéve, hogy T=1

F =S
•

•
•

(1 + R)
(1 + R* )

azaz, ha S= Et-1, akkor F= Et(e)

A határidıs devizapiacokon is erıteljes a spekuláció a margin hatás miatt, valamint azért,
mert Et(e) és prisk értéke csak piaci átlag, a szereplık várakozása és üzleti motivációi is
eltérıek
Carry trade
•
•

az alacsonyabb külföldi kamatokat felhasználva (hitelfelvét) spekulál a magasabb kamatozású hazai eszközökre
(betételhelyezés) vagy fordítva határidıs deviza ügylet nélkül
elıbbi esetben arra számít, hogy
•
•
•
•

(Et-Et-1)/Et-1 <R-R*
vagy dR<dR* (monetáris politikai hatás miatt vagy mert dprisk<0), ekkor lehet határidıs deviza ügylet is
vagy az elsı egyenlet állapota bármikor a befektetési idıhorizonton belül bekövetkezik
zárás nem feltétlenül a pozíció zárása, lehet ellentétes irányú ügylet vagy devizaswap

Devizaswap (FX swap)
•

Azonnali devizaeladás és határidıs devizavétel egy ügylet keretében

•

Árazása a fedezett kamatparitásnak megfelelıen történik.

(1 + R)T
F =S
(1 + R * )T
ahol T= t/360, t napok száma (jellemzıen 360 nap a régi szokvány szerint)
Swappont: (F-S)*100 (devizapárok számjelzése 5 számjeggyel történik)
elszámolás swappont alapján
Például F=318,54 HUF/EUR S=310,23 HUF/EUR, akkor swappont értéke 831
a különbözı idıtartamokra swappontokra vonatkozó táblázat készül, esetleg bid/ask formában

A felek gyakorlatilag kicserélik a swap idıtartamára a rendelkezésre álló, különbözı
devizanemő forrásaikat, miközben fedezik magukat az árfolyamváltozással szemben
egyúttal. Az árazásból adódóan így a swap idıszakára a forrásköltségük is az
elcserélt valutának megfelelıen alakul.

•

•

Mivel ez a piac a befektetık széles körének az igényeivel találkozik (portfólió befektetık forrás és árfolyam
fedezeti igénye, bankok devizaforrás igénye), likviditása magas (Magyarország esetében a spot FX piac
többszöröse)

•

Az idıhorizont változó lehet 1napostól 1 évig.

A hazai devizahitelek banki
finanszírozása
A devizaalapú hitelezés kereskedelmi banki pozíciója
Tranzakció
Jogcím Pénznem
T0
T1
Tıke
HUF
+S0*X
-S0*X
Forintbetét
Kamat
HUF
-S0*X*rHUF
Tıke
HUF
-S0*X
+S1*X
Devizaalapú hitel
Kamat
HUF
+S1*X*rEUR
-S1*X
HUF
+S0*X
Deviza váltás
EUR
-X
+X
EUR
+X
FXswap spot
HUF
-S0*X
EUR
-X
FXswap termin
HUF
+F*X
HUF
0
(F-S0)*X
Tıke
EUR
0
0
Teljes
HUF
+S1*X*rEURpénzáramlás
Kamat
S0*X*rHUF
Összesen HUF
0
(S1-F)*X*rEURA

S-spot árfolyam (S0 –T0, S1–T1)
F-forward swap árfolyam
a swap árazás:
1 + rHUF
F = S0 ∗
1 + rEUR
azaz

F * (1 + rEUR ) = S 0 ∗ (1 + rHUF )

A) levezetése:
(F-S0)*X - S0*X*rHUF = F*X-X*S0*(1+ rHUF) =F*X-X*F*(1+ rEUR)=-F*X*rEUR;

A hazai devizahitelek banki
finanszírozásának következtetései
•

A banknak mérlegen belül nem kell devizaforrása legyen ahhoz, hogy EUR (vagy CHF) kamatokon
nyújtson hitelt, de FX-swapon keresztül forrást kell szereznie, ami határidıs devizakötelezettségként
jelenik meg;

•

A táblázat egyszerősítése szerint a swap, hitel, betét futamideje ua., de a valóságnak megfelelıen
gyakorlatilag elég, hogy
•

a swap folyamatosan továbbgörögjön (kellıen likvid legyen az FX swap piac),

•

és az elkötelezett forint források biztosítottak legyenek a hitel teljes futamideje alatt.

•

A banknak (vég)törlesztéshez devizára van(volt) szüksége, a hitelezés felfutása a forint erısödéséhez, a
törlesztések a forint gyengüléséhez vezetnek;

•

A teljes pénzáramláson belül a bank a kamatok nagyságáig short HUF pozícióban van, ezt a FXspot
piacon és FX swap piacon kötendı együttes, azonos összegő ellentétes szintetikus long HUF pozícióval
tudja fedezni, még T0 idıpontban;

•

Swap pozíciók hiányában a bank nem tudott volna devizaalapú hitelezést folytatni, azaz rHUF-nál
alacsonyabb kamatok mellett hitelezni. Természetesen a bank nyeresége abból származott, hogy a
devizalapú hitelkamat nagysága ténylegesen rEUR vagy rCHF +3%-volt;

•

A swap piac függ a külföldiek HUF állampapír piaci aktivitásától is, mivel a szereplık az állomány egy
részének (a magyar állampapír vásárlásnak) finanszírozásához kötöttek FXswap ügyletet, vagy azok
devizális fedezésére. Ha az állomány leépül, akkor az az FXswap piac egyoldalúvá válásához (a deviza
finanszírozási oldal kiszáradásához) vezet. A válság során a külföldi tulajdonú bankok anyabankjainak
FXswap-on keresztüli deviza finanszírozása és az MNB FXswap piacra való belépése tudta az egyensúlyt
fenntartani;

Speciális termékek
Átváltható kötvények

•
•
•
•
•

a) a vevı vagy b) eladó döntése alapján
részvényre váltható
kockázatos projektek finanszírozása
M&A ügyletekkel kapcsolatos finanszírozás

Warrant (opciós utalvány)
Kockázatbiztosítási értékpapírok

•
•
•

CDS

Szintetikus termékek

•
•
•

Derivatív termékekbıl elıállított értékpapírok
Egy bizonyos piac vagy jellemzıre szóló pénzmozgást eredményez

Strukturált termékek, értékpapírok

•
•
•
•
•

Cél finanszírozás szerzése, illetve kockázattranszfer
Lejárat, kamatozás, kockázat átcsomagolása
CDO
Sokszor bonyolult, átláthatatlan struktúra, többféle pénzáramlás és
kockázat

CDS (Credit Default Swap)
Egy értékpapír, ami az adós nem teljesítésére nyújt védelmet

•

csıd, nem fizetés
adósság-megtagadás, átütemezés, moratórium
vagyis a nemteljesítés kockázatát méri

•
•
•

védelmet
vevı

CDS díja

védelmet
eladó

CDS megszőnése

•

Hitelesemény – kifizetés
Nincs hitelesemény CDS lejártáig

•
•

Nem garancia vagy biztosítás

•
•
•

bár erre szakosodott biztosítók (monoline - hitelbiztosítók) foglalkoztak vele
nem kell a kárt bizonyítani

•

követelés hiányában is vehetı (Európában ez tavaly betiltásra került, csak a fedezett
értékpapír megléte esetén köthetı)
standardizált kereskedés

•

Mire jó?

•

Kockázatkezelés: nem kell a mögöttes piacon eladni, illetve teríthetı a kockázat

•
•

ezen belül: értékpapír minısítésének erısítésére (kelendıség javítása)

Spekulációra

•
•

Ezen belül: szintetikus adósság elıállítására (biztos értékpapír + CDS eladás)

Hitelminısítés
Nagy nemzetközi intézmények

•
•
•
•

Moody’s
Fitch
S&P

Kategóriák (S&P- besorolás sleng)
Miért fontosak?

•
•
•
•

Szabályozásban betöltött szerepük
Szolgáltatás, amit önállóan nem lehet hatékonyan ellátni

A válság kialakulásában játszott szerepük

•
•
•

rating shopping
conflict of interest

35-40%

Hitelminısítés

CDO (Collateralized Debt Obligation)
Klasszikus strukturált értékpapír

•
•

A bankok vagy az általuk létrehozott speciális pénzügyi vállalkozások a hiteleket lejárat, kamatozás és kockázat
alapján transzformálva adósság típusú értékpapírokat hoztak létre és dobtak piacra

•

Az így létrehozott kötvény kötelezettségeinek teljesítése a hitelek által nyújtott pénzáramlástól függ, biztosítékát pedig
a hitelek fedezetéül szolgáló eszközök, mint például ingatlanok, gépjármővek a mögöttes eszközök adják.

•

Az értékpapírok visszafizetési kockázatának meghatározására matematikai-statisztikai modelleket használva, az
eredeti hitelportfoliót különbözı kockázati besorolású értékpapír sorozatokra osztották, amelyeket a befektetık részére
értékesítettek.

•

A bankoknak nem kellett megvárniuk a hitelek törlesztését, mivel megfelelı profitot tudtak elérni az értékpapírok
létrehozása és értékesítése révén, aminek során likvid eszközökhöz jutottak, amelyek így további hitelnyújtást tettek
lehetıvé számukra.

Az értékpapírosítás fejlıdése azonban az érintett értékpapírok valódi tartalmának, kockázatának és a
tényleges mögöttes fedezetnek az azonosítását jelentısen elhomályosította

•
•

A CDO kockázati sorozatai vízesés elvén mőködnek

•

A mögöttes hitelek nemteljesítése esetén kielégítési sorrend felülrıl lefelé terjed a AAA-sorozattól sorrendben az
alacsonyabb sorozatokig.

•

Az eredeti eladatlan kötvényeket további kötvényekbe csomagolták CDO2 és CDO3 , összevonták más eszközfedezető
hitelekkel, majd következtek a szintettikus CDO-k (biztos befektetés eszközlése + CDO-ra szóló CDS eladás)

A befektetık óvatlanok voltak

•
•

Kapcsolódó múltbeli tapasztalatok a jelzálogpapírokkal (minıség és likviditás)

•

Védelem (pl monopline biztosítás)

•

Értékpapírok minısítési hibája

•

Nyájhatás

A hitelderivatívák megítélése
Mi mozgatja a hitelezést?

•
•

A finanszírozás és kockázatvállalás eltávolodik a gazdasági eseménytıl;

•

A bankok számára olyan ösztönzık jelennek meg, amelyek a hagyományos
tevékenységek minıségét rombolhatják

•

•

Finanszírozásuk függ tıle

•

Hitelkínálatot befolyásolják

35-40%

Új kockázatokhoz új kockázatkezelési módszerek kellenek (új menedzsment is)

A derivatívák a piaci szereplıket is rossz irányba ösztönözhetik

•
•

félreértelmezett kockázatok

•

érdektelenség – empty creditor

A gazdasági szereplık számára volatilis hatással járnak

•
•

forráshoz jutás lehetıségei bıvülnek

•

ugyanakkor a piaci volatilitás befolyásolja gazdasági tevékenységüket

Rendszerkockázat

•
•

A kockázat visszahullik a bankrendszerre, mivel hitelezése, forrásszerzése
és eredményessége is erıteljesen a piachoz köti

