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Definiálhatóság 
 

Egy sztochasztikus változó esetben az extrém események időben és térben mindig korlátozottan, az 
alapállapothoz képest határozottan alacsonyabb valószínűséggel, de egyediségük és váratlanságuk 
nyomán sokkal komolyabb hatással következnek be (Jentsch és mtsai. 2006). Adatelemzés 
szempontjából a meghatározás hasonló a Jiawei és Micheline (2004) által leírt extrém érték 
fogalmához, melynek értelmében az adathalmaz többi részétől durván eltérő adatelemeket 
sorolhatjuk ide. A kiugró értékekre egyaránt szokás használni az extrém érték és az outlier szavakat.  

A ℍ tőkepiaci hozamokat két, ℕ normális és 𝕏 extrém halmazra kell szétválasztani valamilyen 
szabályszerűség mentén, ahol érvényesül a ℍ = ℕ ∪ 𝕏 összefüggés. Az ℕ normális hozamok 
rendelkeznek mindazon ideális tulajdonságokkal, amelyeket az alapmodell nyomán feltételezhetünk: 
normális eloszlással (vagy legalább a vastagfarkúság hiányáról, azaz háromhoz közeli negyedik 
momentumról beszélhetünk) és az autokorreláltság hiányával (Fama-féle (1970) hatékonyság, pp. 387, 
de ugyanígy Alexander 2008 pp. 213, Ulbert 2007, vagy Greene 2003 pp. 845). Ezzel szemben az 𝕏 
extrém hozamok már a teljes ℍ minta eltérését eredményezik mind a normális eloszlástól. A 
szakirodalmi áttekintés elméleti hátterét felhasználva a továbbiakban lehetőségünk nyílik az 𝕏 extrém 
hozamok megragadására alkalmas módszerek definiálására és tesztelésére is. 

Amennyiben az idősort nem hatékony, hanem oligopolistább10, skála-független komplex rendszer 
módjára felépülő piacot feltételezünk, akkor az hálózat hibatűrő, ellenben kritikus támadások iránti 
sebezhető felépítése11 miatt számtalan statisztikai anomáliával kell számolnunk. Bonanno és mtsai. 
(2001) fogalmazták meg a piacok komplexitásának három fő statisztikai következményét: idősorok 
szintjén elmondható, hogy a piaci hozamok és szórások csak aszimptotikusan stacionerek, miközben a 

                                                           
10 Barabási és Albert (1999) az általuk leírt skálafüggetlen rendszerek alapját a preferenciális kapcsolódásban 
látja. Azaz szemben a teljesen véletlenül kapcso-lódó random hálózattal és a szigorú rendezőelv mentén felépülő 
ráccsal, az új kapcsolatok azon kis számban előforduló elemek (hubok) irányába szeretnek kialakulni (Yamasaki 
és mtsai. 2006), amelyek már most az átlagosnál több kapcsolattal rendelkeznek. 
11 A hálózat egyfelől rendkívül jól tűri az elemek véletlenszerű kikapcsolásából fakadó változásokat, ellenben 
könnyen széteshet, amennyiben a hubokhoz nyúlunk. Grubestic és mtsai. (2008) felhívja a figyelmet arra, hogy 
egy-két hub elvesztése még nem eredményezi feltétlenül a hálózat korábbi formájának szét-hullását, sőt 
éppenséggel tovább növelheti annak hatékonyságát – hosszú távon azonban ettől nő a hálózat sérülékenysége. 
Amennyiben kellő számú és minő-ségű hub esik ki a hálózatból, Yuan – Wang – Li (2007) és Blanchard – Krüger 
(2006) fázisátalakulásról számol be – azaz a hálózat ideiglenesen random for-mát ölt, hogy a preferenciális 
kapcsolódás idővel kitermeljen egy új, stabil, ská-lafüggetlen szerkezetet. Kritikus eseményeknek nevezzük a 
különböző ténye-zők olyan egyidejűségét, amelyek a hálózat működését szélsőséges irányba terelik (Shiller 
2002). 
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hozamok autokorrelációja legalább húsz kereskedési napig elnyújtott monoton csökkenést mutat. 
Másfelől változékony az iparágakon és idősoron belüli keresztkorreláció szorossága, lehetőséget 
nyújtva az esemény-alapú kereskedésre a létrejövő szinkron-hatások miatt. Mindebből fakad a 
harmadik szabály, amely kimondja az extrém események idején megfigyelhető kollektív viselkedés 
jelenségét. A normális eloszlás sérülése, a vastagfarkú eloszlások, a 3 feletti kiugró kurtózis jelensége 
tehát a mögöttes adatgeneráló folyamat (a piac) felépítéséből fakad, így a fellépő válságjelenségek a 
működés természetes velejárói és nem hibaként foghatóak fel (Molnár 2006, Gabaix et al. 2003, 
Clauset et al. 2009, Jentsch et al. 2006, Pagan 1996).  

Az extrémitások meghatározásához tehát szükség van egy, az adathalmazok inkonzisztenciáját 
kimondó rendezőelvre. Jiawei és Micheline (2004) illetve Irad (2010) szerint az extrém értékek 
meghatározása során választhatunk a parametrikus (statisztikai) és a nem-parametrikus 
megközelítések között – utóbbiak tovább bonthatóak távolság- és eltérés-alapú eljárásokra is. A 
statisztikai megközelítés során az adathalmazról valamilyen valószínűségi eloszlást (például normális 
eloszlást) tételezve fel és a szélsőséges 𝕏 értékeket e mentén keressük meg. Ebben az esetben a teljes 
ℍ mintánkat létrehozó adatgeneráló folyamat az elvárt ℕ normális eloszlásból származó adatok mellé 
kisszámú, 𝕏 1, …, 𝕏 k eloszlásokból származó elemeket is beemel majd (Irad 2010). A fenti eljárások 
operacionalizálása során nagyban támaszkodtunk a Reiss és Thomas (2001) munkájára, amelyben az 
extrém értékek diagnosztikájánál kiemelte a parametrikus eloszlások, a kvantilis-kvantilis (Q-Q) plot, a 
trendek, szezonalitások, illetve a klaszterezési eljárások alkalmazhatóságát. 

Típusok12 
 

Additív outlier: egy kiugró érték megjelenése nem hat a soron következő idősorra, semmilyen 
mélyreható strukturális változásról nem beszélhetünk esetükben. (Fox 1972) 

Innovatív outlier: felbukkanása hatással van a soron következő megfigyelésekre az idő előrehaladtával. 
(Fox 1972) 

Szintváltó outlier: a bekövetkezése után mért adatok egy teljesen új szintre lépnek. Például a svájci 
frank hirtelen felértékelődése pár hónap alatt ment végbe és ezt követően a új árfolyam körül 
stabilizálódott. 

Múló változással bíró outlier: ebben az esetben az outlier felbukkanása után megvalósul a szintugrás, 
azonban ez az idő múlásával exponenciálisan veszít az erejéből és idővel visszaáll az eredeti, normális 
szintjére.  

Szezonális additív outlier: rendszeres időközönként felbukkanó kiugró értékek a mintában.  

Helyi trend outlier: egy kezdeti kiugró érték az idősor eltolódását eredményezi, miután további 
outlierek felbukkanása is bekövetkezik. Például tőkepiaci válságok esetén az eszköz-árazás 
bizonytalanságai miatt sokkal nagyobb mennyiségben találni kiugró értékeket a jóval volatilisebb 
piacon. 

 

                                                           
12 
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SS3RA7_15.0.0/com.ibm.spss.modeler.help/ts_outliers_overview.ht
m  
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Regressziós modellekre gyakorolt hatások 
 

Lineáris regressziók (OLS) esetében és a legkisebb négyzetek módszerét használó eljárások 
közismerten érzékenyek az outlierek meglétére, ami a minta méretének csökkenésével egyre jobban 
érvényesül. Előrejelzés esetén a középérték jóságát mérő MAE (Mean-Absolute Error) kevésbé 
érzékeny, míg a szóródást mérő RSME (Root-Mean-Squared Error) se nem megbízható sem megfelelő 
a különböző skálákon értelmezhető idősorok előrejelzésének mérésére. (Brummelhuis and Luo 2019) 

Greene (2003) a kiugró értékek forrásának feltárását emeli ki, amelyeket leginkább dummy változók 
regressziós modellbe illesztésével lehet jól reprezentálni, azonban semmiképpen sem támogatja az 
eltávolításukat. 

i. Mihez lehet velük kezdeni? 
NIST (2012) a dummy-változókkal történő megjelölést emeli ki szintén, Greene (2003) egy esetleges 
eltávolítás esetén a hiányzó adatként történő kezelést emeli ki, a kapcsolódó pótlási eljárások 
használatával. 

A logaritmizált hozamok használatát hagyományosan robusztusnak szokás tekinteni az idősor 
átskálázása miatt, azonban, ha az így létrejövő idősor nem vesz fel normális eloszlást, akkor a technika 
pont, hogy növelni fogja változatosságot (Feng 2014).  

Az információs kritériumok (AIC, BIC) használata is azért célszerű, mert nem függenek az outlierek által 
torzított szignifikancia-szintektől (Kornacki and Bochniak 2015). 

ii. Hagyományos eljárások az outlierek kiszűrésére 
Legkézenfekvőbb az idősor hisztogramja alapján rámutatni az egyértelműen kiugró esetekre: olyan 
hozamokra, amelyből csak egy-kettő létezik. 

Az idősor strukturális törése utalhat outlier adatra: a Chow-teszttel a dátum ismeretében, a Bai-Perron 
teszttel annak hiányában is tudjuk ezt ellenőrizni. Normális eloszlás mellet a Grubbs teszttel egy, 
Tietjen-Moore teszttel előre definiált számú, Generalized Extreme Studentized Deviate (ESD) teszttel 
pedig egy felső limit megadása mellett ismeretlen számú outlier adatot lehet meghatározni (NIST 
2012)13. 

A standardizálás (z-score) hasonlóan hatékony lehet a kiugró értékek kisimításában (Greene 2003), 
majd a 2 szórás feletti értékek sorolhatóak át az extrém tartományba (pp. 879). Mint az látható, a 
kétszeres vagy bizonyos helyeken háromszoros szórás kissé önkényes határ lehet, a később 
bemutatásra kerülő VaR-eljárás inkább az elmozdulás normális eloszlás mentén tapasztalható 
valószínűsége mellett jelöli ki a 1,65-ös (5%) és a 2,326 (1%) szorzókat.  

Tukey (1977) ehelyett a normális eloszlásra nem építő kvantilis-alapú megközelítést helyezi előtérbe, 
ahol a “Tukey-kerítés”-en (Tukey Fences) kívül eső értékeket tekinti outliernek: [𝑄 − 1.5(𝑄 −
𝑄 ), 𝑄 + 1.5(𝑄 − 𝑄 )].  

A recessziós időszakok dummyval történő reprezentációja önmagában megoldást nyújthat a kiugró 
értékék problémájára: tekintettel arra, hogy a tőkepiacok és a makro-idősorok jellemzően recesszióval 
sújtott időszakokban lengenek ki, jó szolgálatot tehet az amerikai NBER14 és az Euro-zónára fókuszáló 
CEPR15 által publikált konjunktúra dummyk. Emellett kiemelhető még az IMF16 által készített adatbázis 

                                                           
13 https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda35h3.htm  
14 http://www.nber.org/cycles.html  
15 http://www.cepr.org/content/euro-area-business-cycle-dating-committee  
16 https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12163.pdf  
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is a világ többi részére. Hasonlóan sikeres lehet, ha egy válság esetén azokat a negyedéveket is dummy 
változókkal reprezentáljuk, ahol az érintett országok IMF vagy ESM hitel felvételéhez folyamodtak. 

Regressziók esetében elsősorban a hibatagok autokorrelációjának a hiányát és normális eloszlását kell 
biztosítani, így az outliereket és egyéb exogén sokkokat reprezentáló dummy változókat egészen addig 
kell hozzáadni a modellhez, amíg sikerrel nem járunk.  

Matlab-script: Tukey-fence 
for j=1:5 
    Q_100=quantile(ret(:,j),100); 
    Q_25=Q_100(1,25); 
    Q_75=Q_100(1,75); 
    also(:,j)=Q_25-1.5*(Q_75-Q_25); 
    felso(:,j)=Q_75+1.5*(Q_75-Q_25); 
    for i=1:length(ret) 
        if ret(i,j)>felso(:,j) 
            TF(i,j)=1; 
            X_TF(i,j)=ret(i,j); 
            N_TF(i,j)=0; 
        elseif ret(i,j)<also(:,j) 
            TF(i,j)=-1; 
            X_TF(i,j)=ret(i,j); 
            N_TF(i,j)=0; 
        else 
            TF(i,j)=0; 
            X_TF(i,j)=0; 
            N_TF(i,j)=ret(i,j); 
        end 
    end 
end 

 

Eviews11-ben elérhető eljárások17 
Az Eviews11-ben amennyiben a változót a saját várható értékére regresszáljuk (variable 
@mean(variable)), akkor a View-menüben elérhetővé válnak az stabilitás diagnosztikák (stability 
diagnostics) között az “Influence” statisztikák. Ebben az esetben a RStudent, DRResid, DFFITS, 
CovRatio, HatMatrix, DFBETAS mutatók közötti konszenzusra és a némelyiküknél található konfidencia-
intervallum megsértésére lehet alapozni. 

A Markow-switching modellek szintén a változóban végbemenő rezsimváltásra épülnek, így bizonyos 
szempontból őket is használhatjuk outlier állapotok detektálására.   

a) Napi és heti idősorok: Matlabban elérhető eljárások 
A már bemutatott elméleti alapok Matlabban történő operacionalizálása során nagyban 
támaszkodtunk a Reiss és Thomas (2001) munkájára, amelyben az extrém értékek diagnosztikájánál 
kiemelte a parametrikus eloszlások, a kvantilis-kvantilis (Q-Q) plot, a trendek, szezonalitások, illetve a 
klaszterezési eljárások alkalmazhatóságát. 

i. Nem-parametrikus módszer 
A nem-parametrikus módszerek közül a távolság-alapú eljárások egyik csoportját jelentik a 
hierarchikus klaszterelemzésen alapuló technikák, ahol jellegzetes fa-diagramjában (dendrogram) 
megjelenő, elenyésző elemszámú csoportokat keressük. Mindez azt jelenti, hogy kiszámítjuk a p 
elemszámú ℎ ∈ ℍ minta elemek euklideszi távolságát (1). 

                                                           
17 http://www.eviews.com/help/helpintro.html#page/content/testing-Stability_Diagnostics.html  
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𝑑(𝑖, 𝑗) = ℎ − ℎ + ℎ − ℎ + ⋯ + ℎ − ℎ ,     (1) 

Ezt követően az adatelemeket egy klaszterekből álló fába csoportosítjuk, hogy azon 𝑥 ∈ 𝕏 elemeket 
keressük, amelyeknek nincs elegendő szomszédjuk. Az eltérés-alapú eljárások alkalmazása ehelyett az 
egyes elemek főbb jellemzőit vizsgálja meg, és azokat sorolja be a szélsőséges értékek halmazába, 
amelyek „eltérnek” a minta fő jellemzőitől (Jiawei és Micheline 2004). Az 𝒓𝕏𝒌𝒍 outlier hozamok egy 
olyan kis elemszámú számú 𝕆 klaszter tagjai, amelyek a teljes ℍ minta kiugró (3 feletti) csúcsosságáért 
felelősek (35). Az outlier hozamokat a minta szisztematikus hierarchikus klaszterezésével (Euklidészi 
távolságok mentén), a klaszterszám növelésével (darabolásával) kaphatjuk meg oly módon, hogy addig 
növeljük a klaszterszámot, amíg a legnagyobb klaszter negyedik momentuma 3 nem lesz.    

𝑟𝕏 ∈ 𝕆  és ℍ = 𝕆 ∪ ℕ ahol 𝐸ℍ[(𝑟 − 𝜇) ] ≫ 3 és 𝐸ℕ[(𝑟 − 𝜇) ] ≈ 3    (2) 

A fenti (2) képletben ℍ jelöli a teljes mintát, 𝕆 jelöli az rkl outlier hozamok halmazát, míg ℕ a 𝑟  normál 
hozamok halmazát. A vizsgálat során a mintát hierarchikus klaszterezési eljárással 2-től z klaszterig 
bontottuk fel annak érdekében, hogy megtalálható legyen az a legkevesebb klaszterezéssel járó esetet, 
ahol a legnagyobb klaszterbe eső elemek csúcsossága már 3-nál kisebb értéket vesz fel (a vizsgált 
idősor hosszával z méretét is növelni kell). A klaszterek számának intervallumok közé szorítását sajnos 
csak a z értékének 100 és 2000 közötti próbáival lehet megvizsgálni, egyszerre figyelve arra, hogy a 
legnagyobb klaszter csúcsossága 3 alá csökkenjen és a számítási idő még elfogadható maradjon (magas 
z esetében játszatunk a lépésközök növelésével is). Semmi nem zárja ki azonban, hogy a legnagyobb 
elemszámú klaszter még az előtt felbomlik, hogy a csúcsossága a kis elemszámú klaszterek leválogatása 
nyomán elérné a 3-as értéket. Ebben az esetben az alkalmazott algoritmus a legkevesebb 
klaszterezéssel a 3-hoz legközelebbi csúcsosságú esetet emeli ki. Ki kell emelni emellett még az eljárás 
mintanagyság növelése a számítási időigény hatványozott növekedését eredményezi.  

Matlab-script: nem-parametrikus módszer 
Matlabban történő algoritmizálás során az alábbiakat kell megoldani: klaszterekre bontás, legnagyobb 
elemszámú klaszter (feltételezett ℕ) megtalálása és kurtózisának megmérése, majd ki kell választani 
azt a legkisebb klaszterszámot, ahol a legnagyobb elemszámú klaszter először esik be 3 alá, vagy 
legjobban megközelíti azt. 

T=size(hozam) 
tic %számításhoz szükséges idő mérése 
for j=1:T(1,2) %1. klaszterezés 25-ös lépésközzel 

max_klaszter=50; 
klaszterszam=[1:50]*25; 
for cutoff=klaszterszam 

TT(:,cutoff/25) = clusterdata(hozam(:,j),cutoff); 
end 

end 
for j=1:T(1,2) %2. legnagyobb elemszámú klaszter azonosítása 

for cutoff=1:max_klaszter 
nagy{j}(:,cutoff)=mode(TT(:,cutoff)); 

end 
end 
for j=1:T(1,2) %3. legnagyobb elemszámú klaszter kurtózisa 

XXX{j}=zeros((T(1,1)-1),max_klaszter); 
for cutoff=1:max_klaszter  

for i=1:(T(1,1)-1) 
if TT (i,cutoff)==nagy{j}(1,cutoff) 

XXX{j}(i,cutoff)= hozam(i,j);  
end 

end 
XXX_kurt{j}(1,cutoff)=kurtosis(XXX{j}(:,cutoff)); 
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end 
end 
for j=1:T(1,2) %4. legnagyobb elemszámú jó klaszter elemeinek kigyűjtése 

for cutoff=1:max_klaszter 
if XXX_kurt{j}(1,cutoff)<3 

jo(1,cutoff)=1; 
elseif min(XXX_kurt{j})>3 & XXX_kurt{j}(1,cutoff)==min(XXX_kurt{j}) 

jo(1,cutoff)=1; 
nem_lett_harom{j}(1,j)=1; 

else  
jo(1,cutoff)=0; 

end 
ennyi_klaszter_kell{j}=min(find(jo==1)); 

end 
Normal{j}=(XXX{j}(:,ennyi_klaszter_kell{j})) 

end 
ido_igeny=toc 

 

ii. Value-at-Risk (VaR) 
A Value-at-Risk (VaR) mellett elvethető 𝒓𝕏𝑽𝒂𝑹 hozamnak (36) a normális eloszlás feltételezése mellett 
5 százalék alatti valószínűséggel rendelkező logaritmikus árfolyam elmozdulásokat nevezem. Ebben az 
esetben csak azok a hozamok tekinthetjük extrémnek, amelyek 95% valószínűség mellett 1,65 
szórásnyinál messzebb vannak a zérusnak feltételezett várható értéktől (Madura 2008). Feltételezve, 
hogy az extrém hozamok csak az eloszlás szélein helyezkednek el, míg az eloszlás „testét” jelentő 
komolyabb valószínűséggel rendelkező területeken nem, így a módszer a gyakorlatban a normális 
eloszlású hozamok farkainál feltételezetthez képest nagyobb számban jelezhet extrém 
elmozdulásokat. 

 

𝑃(𝑟𝕏 ) < 5% és 𝑟𝕏 ≪ 𝑟ℕ ≪ 𝑟𝕏   

azaz 𝑟𝕏 > 𝜇 + 1,65 ∗ 𝜎  és 𝑟𝕏 < 𝜇 − 1,65 ∗ 𝜎 , feltételezve, hogy 𝜇 ≅ 0  (36) 

 

Ez a módszertani technika a Value-at-Risk eljárás logikáját követve vizsgálja meg a logaritmikus 
differenciáltakat annak tükrében, hogy kívül esnek-e a 95 százalékos konfidencia-intervallumoknak 
megfelelő 1,65 szórásnyi sávból. Ugyanígy, a 99 százalékos konfidencia-intervallum egy 2,326 szórásnyi 
sávot jelöl ki. 

Matlab-script: Value-at-Risk (VaR) 
A VaR által definiált intervallumból történő kilépés könnyen paraméterezhető a vizsgált oszlopvektor 
minden sorának vizsgálatával. 

T=size(hozam); 
for j=1:T(1,2) 

for i=1:T(1,1) 
felso_VaR(i,j)=1.65.*std(hozam(:,j)); % felső határ 
also_VaR(i,j)=-1.65.*std(hozam(:,j)); % alsó határ  
if hozam(i,j)>felso_VaR(i,j) 

X_VaR(i,j)=1; 
X_VaR_poz(i,j)=hozam(i,j); 

elseif hozam(i,j)<also_VaR(i,j) 
X_VaR(i,j)=-1; 
X_VaR_neg(i,j)=hozam(i,j); 

else 
X_VaR(i,j)=0; 
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X_VaR_norm(i,j)=hozam(i,j); 
end 

end 
end 

iii. Kvantilis alapú megközelítés: vastagfarkú (fat-tailed) hozam 
A 𝒓𝕏𝒇𝒂𝒕 vastagfarkú (fat-tailed) hozamok meghatározása a tapasztalati eloszlás és az elméleti normális 
eloszlás farkain jelentkező eltérésből fakad, ami jellegzetes, QQ ploton ábrázolva, „S” alakú eloszlást 
mutat (Clauset 2007, Gabaix és mtsai. 2003) (37). Amennyiben a vizsgált idősorra normális eloszlást 
illesztve meghatározzuk az 𝑟  értékeket, Jiawei és Micheline (2004) alapján statisztikai alapú 
becslést adhatunk annak feltételezésével, hogy adott kis 𝑝  valószínűségek mentén a tapasztalati 
elmozdulásunk meghaladja az elméletben várt szintet:    

𝑟𝕏 , ≫ 𝑟 ,  vagy 𝑟𝕏 , ≪ 𝑟 , ahol 𝑝 ≪ 𝑝 ( ) (37) 

A Q-Q plot esetében két valószínűségi eloszlást (Φ1 és Φ2) ábrázolunk egymáson az alábbi kérdéssel: 
adott P= Φ1(X) valószínűség mellett milyen Y értéket kell hozzárendelnünk a Φ2 eloszláshoz, hogy 
ugyanazt a P valószínűséget kapjuk meg? Egyszerűbben megfogalmazva: milyen Y-t kell választanunk 
az Φ1(Y)=Φ2(X) egyenlőség létrehozásához? Mindkét X és Y érték a két valószínűségi eloszlás adott P 
valószínűség melletti percentilise – az Y X-re vetítésével definiálhatjuk a Y=f(x) függvényt (38), amely 
alapján: 

f(x)= Φ2
-1(Φ1(X)).       (38) 

Amennyiben két véletlen változóról van szó, a QQ plot egy egyenes vonal, amelynek meredekségét a 
két változó szórásának  hányadosa határozza meg, míg eltolását a 𝜇 − 𝜇 –vel kifejezetett várható 

értékek és a szórások hányada egyaránt meghatározza. A Φ2 valószínűségi eloszlás gyakran valamely 
tapasztalati eloszlást takar és ennek valamely Φ1 elméleti eloszláshoz való illeszkedését vizsgáljuk. 
Ehhez a T számú minta 𝜀  értékeit növekvő sorrendbe kell rendeznünk, majd ennek a rendezett 
sorozatnak minden olyan része, amely kisebb, vagy egyenlő 𝜀( )–el az i/T. Nagy T mintanagyság esetén 
ez az i/T arány jól közelíti az empirikus valószínűségét (39) annak, hogy a véletlen szám kisebb, vagy 
egyenlő 𝜀( )–vel: 

𝜙 𝜀( ) = 𝑃 ≈ 𝑖/𝑇.       (39) 

A tapasztalati és az elméleti eloszlások adott percentilisei (40) így az alábbi módon fejezhetőek ki: 

𝑌 = 𝜙 (𝑃 ) = 𝜀( ), illetve 𝑋 = 𝜙 (𝑃 ) = 𝜙 (𝑖/𝑇) minden i<T-re. (40) 

Standard Φ1=N(0,1) normál eloszlás alkalmazása esetén az 𝑌 = 𝜇 + 𝜎 𝑋  minden i=1,…T-re érvényes 
egyszerűbb alakot kapjuk. (Deutsch 2002, 690-691. oldal)       

A vastag farkú eloszlások esetén a Q-Q ploton ábrázolt tapasztalati eloszlás jellegzetes, „S” alakot vesz 
fel, ami által szembetűnővé válik az elméleti normál és a tapasztalati hatvány eloszlás közötti különbség 
és lehetőségünk nyílik az eloszlás farkainak lehatárolására (Clauset és mtsai. 2009, Quismorio 2009, 
Bródy 2009). 

Matlab-kód: vastagfarkú (fat-tailed) hozam 
A fenti eljárás Matlabban történő algoritmizálása során előbb meg kell határozni a hozamokhoz tartozó 
standard normális eloszlást, majd ebben a térben kell ábrázolni a standardizált hozamokat. Ezt 
követően rendre meg kell határozni azon értékeket, amelyek a meghaladják a hozzájuk rendelt 
standard normális eloszlást, le kell szűrni azokat az eseteket, amelyek az eloszlás farkain találhatóak és 
ki kell gyűjteni őket.  
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T=size(hozam); 
for j=1:T(1,2) 

p=(1:T(1,1))'/(T(1,1)+1); %=valószínűségi mező, '=transzponálás 
y=norminv(p,0,1); %standard normális eloszlás 
e=(hozam(:,j)-(mean(hozam(:,j))))./std(hozam(:,j)); 
abra=[y sort(e) sort(hozam(:,j))]; 
for i=1:T(1,1) 

if abra(i,1)>abra(i,2); 
abra(i,4)=1; 

elseif abra(i,1)<abra(i,2) 
abra(i,4)=-1; 

end 
end 
for i=2:T(1,1) % nem megy át nullába 

abra(i,5)=abra(i,4)-abra(i-1,4); 
end 
for i=1:T(1,1); 

if abra(i,5)<0; 
abra(i,6)=abra(i,3); 

else  
abra(i,6)=0; 

end 
end 
X_QQ_hatar(1,j)=max(nonzeros(abra(:,6))); % nem nulla érték ide 
X_QQ_hatar(2,j)=min(nonzeros(abra(:,6))); 
X_QQ_poz(:,j)=zeros(T(1,1),1); 
X_QQ_neg(:,j)=zeros(T(1,1),1); 
X_QQ_norm(:,j)=zeros(T(1,1),1); 
%output 
for i=1:T(1,1) 

if hozam(i,j)>X_QQ_hatar(1,j) 
X_QQ(i,j)=1; 
X_QQ_poz(i,j)=hozam(i,j); 

elseif hozam(i,j)<X_QQ_hatar(2,j) 
X_QQ(i,j)=-1; 
X_QQ_neg(i,j)=hozam(i,j); 

else 
X_QQ(i,j)=0; 
X_QQ_norm(i,j)=hozam(i,j); 

end 
end 

end 

iv. Komolyan autokorrelált hozamok 
Az autokorreláció átmeneti megnövekedése (𝜌 , = 𝐶𝑜𝑟𝑟(𝑟 𝑟 ) ≠ 0) az idősorban a gyenge 
hatékonyság sérülésére utal, és egybecseng Bonanno et al. (2001) megfigyelésével, ahol a 20 napot 
meghaladó autokorreláció megjelenéséről írt stresszes piaci körülmények közepette. Ennek 
kiméréséhez egy 30 naposra kalibrált Ljung-Box tesztet hívhatunk segítségül (Lütkepohl and Kratzig 
2004): 

 𝑄∗ = 30717 ∑ 𝜌 , ≈ 𝜒 (30)       (6) 

Az autokorreláció alternatív hipotézisét elfogadhatjuk, ha valamennyi 𝑝 ,   esetre teljesül: 
𝑝 , < 0,05, 𝑝 , < 0,05, 𝑝 , < 0,05, … , 𝑝 , < 0,05, … , 𝑝 , < 0,05 , 
𝑎ℎ𝑜𝑙 (𝑝 , < 0,05), 𝐻 = 1 í𝑔𝑦 𝜌 , : ≠ 0      (7) 
ahol 𝑝 , a Ljung-Box teszt p-értéke a t-edik napra vetítve, k késleltetés mellett (Lütkepohl 2004). 
Ezek alapján extrémen autokorrelált idősorokról akkor beszélhetünk, ha  

𝑟𝕏 = 𝑟 𝜌 , : ≠ 0, 𝑘 < 31, 𝑘 ∈ ℤ  é𝑠 
∑ 𝕏

ℍ
< 0.05       (10) 
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Matlab-script: autokorreláció elhúzódása 
for u=2:30 
    pval=[]; 
    q=[]; 
    zzzz=[]; 
    for i=(u+1):length(hozam) 
        [q, pval(:,i)] = ljungbox(hozam((i-u):i,:),u); 
    end 
    zzzz=(pval)'<0.05; %autokorreláció 
    Ideal=[]; 
    Ideal=tril(ones(u,u)); 
    for i=1:length(zzzz) 
        for z=1:u 
            if zzzz(i,:)==Ideal(z,:) 
               AK(i,u)=z;  
            else 
               AK(i,u)=0;  
            end 
        end 
    end 
end 

v. H-P filterezés 
Az 𝒓𝕏𝑯𝑷 hozamok az idősor trendjétől extrém mértékben eltérő árfolyammozgásokat tartalmazzák. 
A trend számításához egyoldalas Hodrick-Prescott (továbbiakban H-P) filter került használatra, ami a 
standard kétoldalas H-P filtert futtatja rekurzívan, így csak azokat az adatokat veszi figyelembe, 
amelyek az adott időpillanatban rendelkezésre álltak (41). A trend számítása különböző simító 
paraméter értékek (lambda) mellett történt. A H-P filter elsősorban GDP és inflációs idősorok 
simítására, hosszú távú trendjének meghatározására (Mehra, 2004), emellett eszközár és hitelpiaci 
anomáliák detektálására használatos (Gourinchas és mtsai. 2001, Borio és Lowe 2002, Detken és Smets 
2004).   

 

𝐫𝕏𝐇𝐏 = {𝐫𝐭: 𝐫𝐭  ∊  ℍ, 𝐫𝐭 >  𝐫𝐭
∗ +  𝐚, vagy 𝐫𝐭 <  𝐫𝐭

∗ −  𝐛 }    (41) 

 

ahol 𝒓𝒕
∗ a H-P filter által számított trend, 𝒂, 𝒃 pedig az extrém pozitív illetve negatív küszöb.  

Matlab-kód: H-P filterezés 
A H-P filterre alapozó eljárás nehézsége a lambda-paraméter ismeretlen volta, így 10 és 10^10 között 
lépésenként haladva érdemes keresni azt az esetet, ahol az extrémként detektált hozamok súlya a 
teljes mintán belül 10% alá csökkennek.  

T=size(data); 
for z=1:T(1,2) % adat mátrix oszlopai 

for j=1:10 % H-P filter lambda-paramétere 
tic 
lambda=10^j; % lambda 
trend=[]; 
cyclic=[]; 
[trend,cycle]=one_sided_hp_filter_serial((data(:,z)),lambda); 
X_HP_data=[]; 
for i=1:length(hozam) 

if data(i,1)-trend(i,1)>0.1; 
X_HP(i,j)=1; 
X_HP_data(i,1)=data(i,z); 
X_HP_hozam(i,1)=hozam(i,1); 
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elseif data(i,1)-trend(i,1)<-0.1; 
X_HP(i,j)=-1; 
X_HP_data(i,2)=data(i,z); 
X_HP_hozam(i,2)=hozam(i,1); 

else 
X_HP(i,j)=0; 
X_HP_data(i,3)=data(i,z); 
X_HP_hozam(i,3)=hozam(i,1); 

end 
end 

V(j,1)=(length(nonzeros(X_HP_data(:,2)))+length(nonzeros(X_HP_data(:,1))))/T(1,1)<0.1 %extrém elmozdulások 
együttes súlya alatta van-e a 10%-nak? 
end 
for j=1:10 
 if V(j,1)==1 & V(j+1,1)==0 
  megfelelő_lambda(z,1)=j; 

end 
end 

vi. Eljárások összehasonlítása 
Az egyes eljárások relevanciájának vizsgálata során az extrémnek tekintett hozamok mintán belüli 
súlyát (mind a pozitív, mind a negatív hozamok esetében is 5% alatti), a normális részhalmaznál a 
negyedik momentum csökkenését (a jelentős elmozdulások valószínűségei közelítik-e a véletlennél 
elvárhatót), illetve az extrém események sűrűsödését célszerű vizsgálni bizonyos nevezetes recessziós 
időszakokban vagy jegybanki döntések n-sugarú környezetében. Előbbiek definiálásában nagy 
segítségre lehet az National Bureau of Economic Research (NBER)18 amerikai, a CEPR19 euro-zónabeli 
idősorokra vonatkoztatva. Emellett kiemelhető még az IMF20 által készített adatbázis is a világ többi 
része esetében. Az egyes eljárások esetében még ki kell emelni a számolási időben megmutatkozó 
különbséget, amely az eddigi tapasztalatok alapján kiugróan magasnak bizonyult a klaszterezési és a 
H-P filterezésen alapuló eljárások esetében – épp az paraméter becslések bizonytalansága miatti 
optimalizációs ciklusok szükségessége miatt.  

Amennyiben például szükségünk van annak megértésére, hogy egy jegybank kamatdöntése hogyan 
hatott az extrém árfolyamváltozások időbeli sűrűsödésére (két extrém elmozdulás között eltelt idő 
nagysága), akkor érdemes lehet a következő eljárást követni. Az extrém hozamokat tartalmazó 
oszlopvektorból (-1: extrém csökkenés, 1: extrém növekedés, 0: normális piac) adott sugárral ki kell 
vágni a számunkra releváns időszakot, majd be kell szorozni a napok koordinátáival (a sugár 
kétszerese). Az extrém jelek ebből ki fogják jelölni azon napok sorszámát, amelynél bekövetkeztek, míg 
a normális kereskedési napok ki lesznek nullázva. A nullák elvételével már csak a számunka érdekes 
napokat látjuk, amelyekből még ki kell vonnunk a sugár nagyságát ahhoz, hogy láthassuk, a döntés 
előtt (negatív számok) és után (pozitív számok) hány kereskedési nap telt el. Amennyiben a piacot 
megnyugtatta az adott döntés, a kisszámú és nagy értékű pozitív számot fogunk találni, míg további 
nyugtalanság esetén az extrém mozgások hasonlóan fognak felbukkanni a korábbi (negatív) 
értékekhez.  

t=1698; % 3 July 2008 kamatemelésnek megfelelő sor száma 
sugar=80; %80 kereskedési nap sugarú környezetben vizsgálódunk 
tartomany=transpose([1:(1+sugar*2)]); 
for j=1:T(1,2) 
eredmeny{j}= nonzeros(abs(X_hozam(t-sugar:t+sugar,j)).*tartomany)-sugar; 
end 

                                                           
18 http://www.nber.org/cycles.html  
19 http://www.cepr.org/content/euro-area-business-cycle-dating-committee  
20 https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12163.pdf  
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1. Milyen változatai vannak a kiugró értékeknek? 
2. Véd-e a logaritmizálás a kiugró értékektől? 
3. Hogyan érdemes kezelni a kiugró értékeket egy regresszióban? 

4. Milyen eljárásokat ismerünk a kiugró értékek kimutatására? 


