
Korreláció – avagy hogyan csökkentsük tovább kockázatunkat? 

A korábban már ismertetett igen szigorú kockázatkezelési szabályok jelentős mértékben 
lecsökkentik a veszteség lehetőségét, de teljes mértékben nem zárják ki azt.  

Ismétlésként fussunk át ezeken: minden pozícióba lépés előtt meghatározzuk a maximális 
darabszámot és árfolyamértéket, amely a pozíció legnagyobb mérete lehet. Ennek nagyságát 
az határozza meg, hogy a veszteség esetén történő kiszálláskor (stop-loss) a teljes saját tőke 
maximum 1%-kal csökkenjen. Nézzünk erre egy példát: 50 000 EUR-val rendelkezünk. Úgy 
gondoljuk az XYZ részvényt érdemes 50 EUR árfolyamon megvásárolni, de amennyiben 
várakozásaink nem igazolódnak be és az árfolyam 45 EUR alá esik (stop-loss szint), le kell 
zárni a pozíciót. Ebben az esetben ( 50 – 45 ) 5 EUR a részvényenként kockáztatott érték. 
Mivel mi deklaráltuk, hogy egy pozíción maximum a tőként 1%-át (50 000 * 1%), vagyis 500 
EUR-t vagyunk hajlandóak kockáztatni, ezért maximum (500 / 5) 100 db részvényt 
vásárolunk, amelynek árfolyamértéke (100 * 50) 5000 EUR.  

Ha nagyon ritkán is, de előfordul, hogy az 1%-os teljes tőkére vetített veszteségnél egy 
pozíción is nagyobb veszteség keletkezik. Ez olyankor következik be, amikor az adott 
részvény a meghatározott stop-loss szint alatt nyit egy adott kereskedési napon. Ebben az 
esetben természetesen kénytelenek vagyunk ennél alacsonyabb árfolyamon lezárni a 
pozíciót, és a meghatározott teljes tőkére vetített 1%-os maximális veszteségnél nagyobbat 
elkönyvelni. Az előző példával élve: ha az XYZ részvény 47 EUR-on zár, majd másnap 43 EUR-
n nyit, akkor ott vagyunk kénytelenek lezárni a pozíciót, és a teljes veszteség ( (50-43) * 100) 
700 EUR lesz, ami a teljes tőke 1,4%-a ( 700 / 50 000). Bár hasonló méretű gap-eknek esélye 
igen kicsi, nem árt ha felkészülünk erre, hiszen minden befektető és spekuláns pályafutása 
során fog ezekkel találkozni, akármennyire is igyekszik óvatos lenni. Hadd emlékeztessek az 
orosz válságra, 1998-ban…  

Ennek kivédésére csak az lehet többé-kevésbé hatékony módszer, ha szigorú részvény 
kiválasztás segítségével igyekszünk kevésbé kockázatos és volatilis papírokat választani, ahol 
a pozíció várható időtartama alatt feltehetően nem kerül fontosabb vállalati hír napvilágra. 
Például az osztalékfizetés vagy eldöntésének időpontja, gyorsjelentés, esetleg valamelyik 
jegybank kamatdöntése, és még sorolhatnám, hiszen a listának csak a fantázia, vagy a sors 
szabhatna határt.  

További kockázatot jelent, hogy több egyidejű és egyirányú (long vagy short) pozíció esetén 
egy hirtelen ellenirányú piaci mozgás több pozíciónkénti 1%-os veszteséget okozhat, ami 
akár 5-10%-os mértékben is érintheti a tőkét rövid idő alatt. Ennek elkerülése érdekében 
portfoliókat diverzifikálni kell, például a teljes tőkére vetítve soha nem vegyünk fel olyan 
pozíciót melynek aránya meghaladná a 20%-ot a teljes portfolión belül, még akkor sem, ha 
egyébként az 1%-os szabály ezt megengedné. Ennél azonban jóval többet is tehetünk, a nagy 
piaci mozgások ellen. Az egyes pozíciókat nem csak különböző instrumentumokban, hanem 
különböző régiók és a cégek piaci értéke (kapitalizációja) alapján elkülönített csoportokban is 
felvehetjük. Természetesen ez a BÉT-en nem valósítható meg, ezért a nemzetközi piacokat 
kell szemügyre vennünk. Az alábbi táblázat jól jelzi, hogy míg az azonos régión belüli indexek 
szinte teljesen azonosan mozogtak az elmúlt 9 évben (pl. CAC 40 a francia, és a DAX 30, a 
német benchmark), addig az EU és az USA főbb indexei már nem korrelálnak annyira 
szorosan (pl. Dow és DAX 30). A különbség (0,03-0,20) elenyészőnek tűnik, de már 



középtávon érezhetően javíthatja kockázatkezelési szabályaink hatékonyságát. További előny 
érhető el, ha a különböző kapitalizációjú komponenseket tartalmazó mutatókat vizsgáljuk. 
Például a legnagyobb (főként) technológiai cégeket tömörítő Nasdaq 100 és a kisebb 
vállalatokat tartalmazó Russell 2000 indexeket nézzük, a korreláció mindössze 0,57-es 
értéket vesz fel, így ezek tagjai már jóval kisebb valószínűséggel mozognak azonos irányba. 
Összességében azonban levonható az a következtetés, hogy mindegyik itt vizsgált EU és USA 
index között szignifikáns mértékű kapcsolat áll fent, vagyis nagyobb valószínűséggel 
mozognak egyazon irányba, mint ellenkező irányba. Egy átfogó piaci mozgás alól így jó 
eséllyel egyik sem vonhatja ki magát. Ezzel tehát még nem védtük meg magunkat a nagy 
piaci mozgás kockázata alól.  

 

A fentiek miatt további három megoldást is alkalmazunk a kockázatok csökkentésére. 
Egyrészt ha nincs egyértelmű, minden szektort és piacot érintő trend, felveszünk a többivel 
ellentétes irányú pozíciót egy-egy részvényben, amely túl erősnek (csökkenő piaci mozgás 
esetén), vagy gyengének (emelkedő piaci mozgás esetén) bizonyul.  

Ellentétes irányú pozíciót nemcsak a legerősebb és a leggyengébb részvényekben vehetünk 
fel, hanem a megfelelő indexekben is. Ha bízunk az általunk kiválasztott részvényben, de 
félünk, hogy bedől a piac, akkor a piacot jól reprezentáló index határidős kontraktusát, vagy 
ETF-ét (tőzsdén jegyzett index alap) shortolhatjuk is. Például: úgy véljük, hogy a nagy 
olajcégek emelkedni fognak a magas olajár miatt, de éppen ezért a piac esni fog, akkor 
vehetünk Exxonmobil (XOM) részvényeket, míg eladjuk a SPY-t (SP 500 index ETF-e) hasonló 
értékben.  

További segítség, hogy a diverzifikációt nemcsak régió és kapitalizáció, hanem a már említett 
szektorok és ágazatok szerint is megvalósítjuk. Itt sokkal hatékonyabban használható fel, 
hogy az egyes szektorok között historikusan milyen együttmozgások, és ami még 
lényegesebb: függetlenségek vannak. A zölddel jelölt értékek erős együttmozgást, a pirossal 
jelölt értékek gyakorlatilag teljes függetlenséget jelölnek. Például igen erős összefüggés van 
az energia és ipari szektorok között, mert a nyersanyagárak mozgása hasonlóan befolyásolja 
eredményüket. Nincs összefüggés ugyanakkor például az alapanyagok és a technológia 
szektora között. Az egyes szektorok és ágazatok között fennálló korrelációt és a 
diverzifikációt úgy optimalizáljuk, hogy minél több olyan pozíciót építsünk ki, amelyek 



egymástól függetlenül mozgó piaci szegmensekben találhatóak, így nagy valószínűséggel 
kevésbé érinti őket egy-egy szektort, vagy akár egész piacot átfogó mozgás.  
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Az adatok forrása: Yahoo! Finance, Bridge Wealth Management. A szerző nem vállal 
felelősséget az adatok pontosságért. A cikkben említett kockázatkezelési módszerek bár 
hatékonyan csökkenthetik, teljes mértékben nem zárják ki a veszteséget. Kérjük, minden 
pozícióba lépés előtt tájékozódjon, hogy az adott pénzügyi instrumentum kockázatait tudja-e 
vállalni. A cikk kizárólag a szerző írásos engedélyével publikálható.  

További díjmentes befektetési cikkekért, tanácsokért iratkozzon fel hírlevelünkre: 
regisztráljon ide kattintva! A hírlevél bármikor egyetlen kattintással lemondható. 
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