
 

 

A KELER KSZF stressz tesztjeinek futtatásával kettős célt szolgál: 

 egyrészt vizsgálja a TEA méretének mindenkori megfelelőségét, 

 másrészt pedig a KELER KSZF egyéb pénzügyi forrásaival szemben támasztott követelmények 

megfelelőségét. 

 

Historikus adatbázist építettünk az általunk elszámolt termékek árfolyamára vonatkozóan és 1998. 

januártól azonosítva azokat az időszakokat, amikor a legnagyobb volatilitás volt tapasztalható. A 

Technikai Sztenderdnek megfelelően 2 napos tartási periódust alkalmaztunk. 

Termékcsoportokat definiáltunk, melyekre egy-egy paramétert határoztunk meg: 

 A részvények (ide értjük a certifikátokat, befektetési jegyeket és hitelpapírokat is egyrészt a 

tulajdonságaik, másrészt az elhanyagolható volumenük miatt) esetében a fő kockázatot az 

árfolyam csökkenésében látjuk, noha az árfolyam növekedés is hordozhat magában 

kockázatot. Eddigi tapasztalataink alapján azonban az árfolyam felfelé történő hirtelen 

elmozdulását általában nagy és ellentétes irányú árfolyammozgás előzi meg, így a pozitív 

korrekciónak már közel sincs akkora kockázata, mint egy normál időszakban bekövetkezett 

hirtelen árfolyamzuhanás. 

 Az állampapírok esetében a mindenkori referenciahozamok százalékpontos változását 

vizsgáltuk, mivel a hozamok emelkedése az állampapírok árfolyamának csökkenését 

eredményezi. 

A termékcsoportokra külön stressz időszakokat különítettünk el a volatilitásuk alapján. 

Az azonosított időszakokra megnéztük minden termékcsoport pontos árváltozásait, így alakítottuk ki 

a teljes termékspektrumra vonatkozó stressz teszt paraméter szettet. 

 

Véleményünk szerint az egész piacot megrázó sokk alapvetően kétféleképpen alakulhat ki: vagy egy 

külföldről indult válság gyűrűzik be hozzánk, vagy kizárólag a hazai tőkepiacot éri egy sokk. Az 

előbbire a historikus forgatókönyvekben több példát is találhatunk, ezért a hipotetikus 

forgatókönyvek meghatározásánál kizárólag a magyar piac összeomlását feltételeztük. 

Az elképzelt forgatókönyv szerint Magyarország leminősítését a CDS felárak ugrásszerű növekedése 

követné, melynek köszönhetően államcsőd közeli helyzetbe jutnánk. Ennek bekövetkezésekor az egyes 

termékcsoportjaink árai közötti korrelációt figyelembe véve elmondhatjuk, hogy a részvények 

árfolyama zuhanna, az állampapírok jelentősen veszítenének az értékükből a hozamemelkedés miatt. 



 

 

A stressz tesztelést naponta, elszámolási entitás szintre (saját, összevont megbízó, egyedileg 

szegregált alklíringtag / megbízó) végezzük el mind a hét forgatókönyv alapján. Az így kapott 

eredményeket klíringtagi, illetve csoport szintre összegezzük, de nem nettózzuk, azaz csak a nyitott 

kockázatokat adjuk össze. Az azonnali piacon a T+2 elszámolási ciklusnak megfelelően 2 napi nyitott 

kockázatot veszünk figyelembe. 

Miután az azonnali piacra meghatároztuk a forgatókönyvek eredményeit, kiválasztjuk 

nagyságrendben az első - vagy a második és harmadik összege közül a nagyobb - nem fedezett 

kockázattal bíró kitettsége(ke)t, mely legrosszabb értéke(ke)t külön-külön viszonyítjuk a multinet 

piac kollektív garancia alapjához és a KELER KSZF pénzügyi forrásaihoz a megfelelőség 

vizsgálatakor. 


