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A VAR modellek ipari felhasználásának alapját elsősorban az épített modellel történő előrejelzés 
motiválja, illetve, hogy a különböző exogén sokkok hatása könnyebben definiálható legyen. 

Lépések 

 Modell-specifikáció  
o változók (szakirodalomban fellelhető modellek, egyéni preferenciákkal kiegészítve) 
o determinisztikus komponensek (konstans, exogén sokkokat, rezsimváltásokat 

reprezentáló dummyk vagy trendek) 
o késeltetés szám - lags (AIC, BIC információs kritériumok alapján becsülve) 

 ökölszabály: negyedéves adatoknál először 4 negyedévvel késleltetünk és 
onnan lépdelünk felfelé, ha szükséges 

 Modell becslése historikus idősoron 
o A historikus idősor 80%-át kitevő almintát késztünk (tanuló minta), majd a modellt 

erre illesztjük. A fennmaradó 20% a tesztelésre kell majd. 
o m darab OLS egyenlet, amelyeket a hibatagok korrelációja és a változók késleltetett 

értékei kötnek össze 
 Diagnosztika 

o hibatagok fehér-zaj folyamat mentén épülnek fel (nem autokorrelált, 
homoszkedasztikus) 

 Többváltozós LM teszt az autokorrelálatlanság, White teszt a 
homoszkedaszticitás megállapítására 

o Chow teszt a strukturális törés elemzésére (ld. még: I. 3. c. ii. alfejezet). 
 Előrejelzés25 

o Ez egy iterált folyamat: 𝑦 -nél kezd, majd 𝑦 --nél folytatja és 𝑦 -ig halad. 
o Az empirikus idősor fennmaradó 20%-án (gyakorló-, vagy teszt-minta) tudjuk 

tesztelni az illeszkedés jóságát. 
 Ideális esetben olyan hosszú, mint maga a tényleges előrejelzési horizont. 

Előrejelzés jósága 

 Illeszkedés: 
o Nem biztos, hogy a legjobban illeszkedő modell fog a legjobban előre jelezni 
o A tökéletes illeszkedés a megfelelő számú paramétertől függ. 

                                                           
25 A FED blogbejegyzése a VAR előrejelzésről: https://www.frbatlanta.org/research/publications/economic-
review/1999/q1/vol84no1_vector-autoregressions 
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o A túlillesztés legalább akkora problémát jelent, mintha nem veszünk figyelembe 
strukturális jelenségeket. 

 Az előrejelzés „hibája” (e) a különbség a megfigyelt és az előrejelzés értéke között.  
o 𝑒 = 𝑦 ó, − 𝑦 ó,  

 túlteljesítés: 𝑒 > 0  miután 𝑦 ó, > 𝑦 ó,  
o a hagyományos regressziós hibatagtól (ε) kétféle módon is különböznek: 

 a hibatagokat a tanuló-mintán számítjuk, míg az előrejelzési hibát a 
gyakorlón; 

 a hibatagok egy lépéses becslésen alapulnak, míg az előrejelzési hibák több-
lépcsős becslési eljáráson.  

o az előrejelzés jóságát az előrejelzési hiba összegzésével lehet mérni: 
 skála-függő hibák: az előrejelzési hibák ugyanazon a skálán értelmezhetőek 

mint az adat – azt a modellt keressük, amelynél az alábbi változók a 
legalacsonyabb értékkel bírnak: 

 Átlagos abszolút hiba (Mean Absolute Error, MAE): mean(abs(𝑒 ))  
a medián előrejelezhetősége 

 A négyzetes hiba átlagos értékének a gyöke (Root Mean Squared 
Error: RMSE): sqrt(mean(𝑒 ))  az előrejelezhetőség szórása 

o Különbségek az előrejelzés pontossága (precision) és a torzítottsága (bias) 26 között: 
 A bias a historikus átlagos hibát jelképezi: mennyire becsli túl vagy alá a 

jövőbeli értéket? Azaz a hiba irányát adja meg. 
 𝑏𝑖𝑎𝑠 = ∑𝑒  
 ebben az esetben is azt a modellt keressük, melynek a biasa a 

legalacsonyabb. 
 A pontosság az előrejelzés és az aktuális érték közötti különbséget vizsgálja, 

azaz a hibák méretét, de nem az irányát mutatja. 
o Az előrejelzés standard hibája (Std Error):  

 az előrejelzett (közép)érték köré épít konfidencia intervallumot; 
 a tanuló minta standard hibáját használjuk fel a gyakorló minta standard 

hibájának számításához is; 
 a tanuló minta standard hibája a függő változó aktuális értékeinek 

változékonyságát méri a modell előrejelzésének függvényében; 
 a becslés standard hibáját az négyzetes hibák összegének átlagának gyökéből 

lehet meghatározni egy ANOVA-tábla segítségével. 
 Az előrejelzés akkor szignifikáns, ha a standard hibák által jelölt konfidencia 

intervallum sávjai és az előrejelzett érték előjele azonos. 

i. Példa 
 Tételezzük fel, hogy a CZK/HUF árfolyam megfelel a nem fedezett kamatparitás 

követelményeinek és a deviza árfolyam változása leköveti a hosszú távú kötvény-
hozamprémium változását:  

o 𝑑𝑖𝑓𝑓(log(𝐶𝑍𝐾𝐻𝑈𝐹)) ≈ ∆(𝑟 − 𝑟 ) 
o Modell: 𝑉𝐴𝑅(𝑑𝑖𝑓𝑓(log(𝐶𝑍𝐾𝐻𝑈𝐹)), 𝑑𝑖𝑓𝑓(𝑟 − 𝑟 )) 
o idősor hossza: 2006Q2 2019Q4 

 Adattábla előállítása: 
o A VAR-ok alapvetően 100 megfigyelés alatt működnek jól, így a rendelkezésünkre álló 

heti idősort negyedévesre konvertáljuk (ezzel megszabadulunk az autokorreláltság, 
heteroszkedaszticitás egy részétől is): 

 Matlab: 

                                                           
26 https://medium.com/analytics-vidhya/forecast-kpi-rmse-mae-mape-bias-cdc5703d242d  
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q=xlsread(‘currency_interest.xlsx’,’weekly’);  

for i=1:floor(734/(52/4)) 

    q(i,:)=w(i*(52/4),:); 

end 

 
o input-változók előkészítése, deviza árfolyamnál logaritmikus hozam, míg a 

kötvénypiaci prémiumnál sima differenciált számítása: 
 Matlab: 

dl_czkhuf=diff(log(q(:,2))); 

r_prem=diff(q(:,4)-q(:,5)); 

o A dummy-változóknak reprezentálniuk kell az exogén sokkokat (Euro-zóna 
recessziója) és az árfolyampolitikai rezsimváltásokat a CZK esetében: 

 A CZK esetében 2013 novembere és 2007 áprilisa között érvényben volt egy 
árfolyamplafon az euróval szemben (2013 q4 – 2017 q1 =1) 

 Az Euro-zóna recesszióját az EABCN27 adatbázisból kinyert dummykkal 
reprezentáljuk (2008 q2 – 2009 q2 =1; 2011 q4 – 2013 q1 =1) 

 
o Figyelmeztetés: 

 az Excel táblába beírjuk az előrejelzés, 2020q1 és 2020q4 dátumait is;  
 az input változók erre az időszakra hiányoznak; 
 valamennyi dummy-változót nullára írunk (de tudunk tesztelni 1-es értékekre 

az előrejelzés robusztusságának vizsgálata során). 
 Input változók (dummy nem!) stacionaritásának tesztelése: ADF-teszt p<0.05 

Group unit root test: Summary     

Series: DL_CZKHUF, D_R_PREM    

   Cross-    

Method Statistic Prob.** sections Obs   

Null: Unit root (assumes common unit root process)   

Levin, Lin & Chu t* -7.31531  0.0000 2 103   

Null: Unit root (assumes individual unit root process)   

Im, Pesaran and Shin W-stat  -6.25043  0.0000 2 103   

ADF - Fisher Chi-square  44.3437  0.0000 2 103   

                                                           
27 https://eabcn.org/dc/chronology-euro-area-business-cycles 
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PP - Fisher Chi-square  91.8504  0.0000 2 108   
 

 Tanuló minta hossza (80%): 
o összesen 55 megfigyelésünk van és 4 előrejelzést szeretnénk tenni; 
o így a tanuló minta 55*0,8=44 megfigyelésből fog állni, azaz 2006q2 2017q1 közé fog 

esni. 
 Késleltetés (Lag) hossza:  

o AIC/BIC információs kritérium alapján is becsülhető 
o negyedéves idősoroknál hagyományosan 4-ből indulunk ki (ez lefed egy évet) 
o de ettől eltérünk, ha a hibatagok statisztikai jellemzői eltérnek a vágyott 

normalitástól és autokorrelálatlanságtól 
 így mi majd végül a 12 mellett döntünk 

EVIEWS11 

 VAR egyenlet diagnosztikái: 
o Hibatagok normális eloszlása: Jarque-Bera teszt p>0.05 

VAR Residual Normality Tests   
Orthogonalization: Cholesky (Lutkepohl)  
Null Hypothesis: Residuals are multivariate normal 
Date: 04/08/20   Time: 12:47   
Sample: 2006Q2 2017Q1   
Included observations: 32   

     
Component Skewness Chi-sq df Prob.* 

     
1  0.444238  1.052520 1  0.3049 
2  0.700065  2.613818 1  0.1059 
     

Joint   3.666338 2  0.1599 
     

Component Kurtosis Chi-sq df Prob. 
     

1  2.860163  0.026072 1  0.8717 
2  3.310018  0.128148 1  0.7204 
     

Joint   0.154221 2  0.9258 
     
     Component Jarque-Bera df Prob.  

     
1  1.078593 2  0.5832  
2  2.741966 2  0.2539  

     
Joint  3.820559 4  0.4308  

     
*Approximate p-values do not account for coefficient 
        estimation   

     
o Hibatagok autokorrelációjának hiánya: LM teszt p>0.05 

VAR Residual Serial Correlation LM Tests   
Date: 04/08/20   Time: 12:49    
Sample: 2006Q2 2017Q1     
Included observations: 32    

       
       Null 

hypothesi
s: No 
serial 

correlatio
n at lag h       

       
       Lag LRE* stat df Prob. Rao F-stat df Prob. 
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       1  2.018429  4  0.7324  0.497333 (4, 4.0)  0.7423 

2  5.478132  4  0.2417  1.991055 (4, 4.0)  0.2606 
3  2.017798  4  0.7325  0.497144 (4, 4.0)  0.7424 
4  7.792004  4  0.0995  3.751217 (4, 4.0)  0.1142 
5  3.588907  4  0.4645  1.049880 (4, 4.0)  0.4818 
6  4.087846  4  0.3942  1.264987 (4, 4.0)  0.4127 
7  6.241826  4  0.1818  2.484642 (4, 4.0)  0.1998 
8  10.36341  4  0.0347  6.946110 (4, 4.0)  0.0435 
9  4.125009  4  0.3894  1.281885 (4, 4.0)  0.4078 

10  0.326414  4  0.9880  0.067461 (4, 4.0)  0.9885 
11  2.588023  4  0.6289  0.678003 (4, 4.0)  0.6422 
12  6.864645  4  0.1432  2.946894 (4, 4.0)  0.1601 
13  2.343644  4  0.6728  0.597962 (4, 4.0)  0.6847 

       
              

Null 
hypothesi

s: No 
serial 

correlatio
n at lags 

1 to h       
       
       Lag LRE* stat df Prob. Rao F-stat df Prob. 
       
       1  2.018429  4  0.7324  0.497333 (4, 4.0)  0.7423 

2  64.29044  8  0.0000  NA (8, NA)  NA 
3  63.28194  12  0.0000  NA (12, NA)  NA 
4  NA  16  NA  NA (16, NA)  NA 
5  NA  20  NA  NA (20, NA)  NA 
6  NA  24  NA  NA (24, NA)  NA 
7  NA  28  NA  NA (28, NA)  NA 
8  NA  32  NA  NA (32, NA)  NA 
9  NA  36  NA  NA (36, NA)  NA 

10  NA  40  NA  NA (40, NA)  NA 
11  NA  44  NA  NA (44, NA)  NA 
12  NA  48  NA  NA (48, NA)  NA 
13  NA  52  NA  NA (52, NA)  NA 

       
       

*Edgeworth expansion corrected likelihood ratio statistic.  
 

o A CZKHUF logaritmikus változásának impulzus-válasz függvénye: 
 Megmutatja, mi történik, ha a deviza árfolyama vagy a modellbe bevont 

változók értéke változik. 
 A szignifikáns eredményhez az impulzusnak és a konfidencia intervallumnak 

azonos előjellel kell rendelkeznie. 
 Eszerint nincs szignifikáns eredményünk: 
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o Variancia dekompozíció: 

 Hogyan lehet az CZKHUF szórását (árazásának bizonytalanságát) magyarázni 
más változók szórásával? 

 5 negyedév után a kamatprémium változékonysága hat a deviza árfolyam 
bizonytalanságára. 
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o Dinamikus előrejelzés a 2020Q1 2020Q4 intervallumra 

 A gyakorló idősorral együtt 2017Q2 2020Q4 intervallum 
 A MAE és RMSE értékei csak egy másik, alternatív modellel összevetve 

árulnának el valamit a modell jóságáról. 
 
Forecast Evaluation    
Date: 04/08/20   Time: 12:57    
Sample: 2017Q2 2020Q4    
Included observations: 15    

      
      Variable Inc. obs. RMSE MAE MAPE Theil 
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D_R_PREM 11  0.012310  0.010575  107.1337  0.689673 
DL_CZKHUF 11  0.062635  0.053235  86.71940  0.727828 

      
      RMSE:  Root Mean Square Error   

MAE:  Mean Absolute Error    
MAPE:  Mean Absolute Percentage Error   
Theil:  Theil inequality coefficient   

o Sajnos pont a tervezett 2020-as évre nem sikerült szignifikáns előrejelzést biztosítani, 
mert addigra a standard hibák által jelzett konfidencia intervallum túlságosan 
kitágult. 

o 2017q4, 2018q2, 2018q4-re a modell szignifikánsan a forint gyengülését várta a cseh 
koronával szemben. 
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GRETL 

 A hibatagok eredményei hasonlóak: 
o Durbin-Watson        1,976719 (nem autokorrelált) 
o Doornik-Hansen test p=0,3829 (normális eloszlás) 

 Impulzus-válasz függvény (90% konfidencia-intervallummal): 
o Ebben az esetben szignifikáns eredményt kaptunk az első 9 negyedévre, lassan 

lecsengő oszcillációjú eredménnyel mutatva azt, ahogyan a kamatprémium 
növekedése a deviza árfolyam erősödése irányába hathat, azonban számos sokk 
közbeiktatásával. 
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o  
 Variancia-dekompozíció: 

o Látható, hogy egy éves időtáv fölött a kamatprémium ingadozása egyértelműen 
meghatározza a deviza árfolyam ingadozását.   

o  
 Előrejelzés:  

o Elemzés: 
 Mean Error                        -0,0087376 
 Root Mean Squared Error          0,062635 
 Mean Absolute Error                0,053235 
 Mean Percentage Error             -247,35 
 Mean Absolute Percentage Error    556,71 
 Theil's U                           0,43866 
 Bias proportion, UM                0,01946 
 Regression proportion, UR        0,91208 
 Disturbance proportion, UD     0,068465 

o Megállapítható, hogy az előrejelzés inkább felfelé (a gyengülés irányába) torzít. 
Emellett a MAE és az RMSE egybevág az Eviews-zal mért értékkel, tehát alapvetően 
hasonló eredményre jut a két szoftver. 

o Ez sajnos megjelenik az előrejelzésben is, ahol a standard hibák folyamatos 
növekedése miatt az előrejelzési időszakban már nem kapunk szignifikáns 
eredményt. 
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o  
Források 

 Ghysels, E. and M. Marcellino (2018), Applied Economic Forecasting using Time Series 
Methods, Oxford University Press 

Önellenőrző kérdések 

 

Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai Unió támogatásával. Projekt 
azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
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1. Milyen elvárásaink vannak egy előrejelző VAR hibatagjának autokorrelációját és 
eloszlását illetően? 

2. Hogyan kell beállítani egy előrejelző modell exogén sokkjait tartalmazó változóit? 
3. Hogyan hasonlítjuk össze két előrejelző modell torzításait (bias)? 
4. Hogyan állapíthatjuk meg egy előrejelző modell által nyújtott előrejelzés szignifikáns 

voltát? 
5. Mi a tanuló és mi a tesztelő alminta? 

6. Miért lehet szükséges dummy-változókkal reprezentálni a válságos időszakokat? 


