
Vállalati pénzügyek – Finanszírozás tökéletes
piacon

jatékonyság - tökéletesség - tesztek

egyes mérlegelemek tökéletessége

Modigliani–Miller tételek

Osztalékpolitika tökéletes piacon

Hatékonyság – Tökéletesség – Tesztek

Hatékony piac

mindenki minden infóval rendelkezik, rögtön beépülnek az infók az árba, gyorsan terjednek...

• gyenge értelem: minden múltbéli információ ismert

Skála–Coop papírsorozatokat bocsát ki... ’88: put részvény: a tulajnak eladási joga van
arra, hogy visszaadja 3 év múlva a jegybanki alapkamatokkal növelt értéken

3 év múlva az alapkamatal növelt érétk 18eFt, a normál részvényár 9-11eFt... de nem
tudták, hogy drágábban is lehet...

• közepes értelem: minden nyilvános információval mindenki rendelkezik

a jövőre vonatkozó nyilvános adatokból megszerezhető ismeretek megszerezhetőek min-
denkinek...

pl.: „Fotex=blue chip” felmegy 100-ról ingadozás után 500-ra... bevezetik New Yorkra...
ott aztán probléma: átláthatatlan: holding miatt nehezen követhető pénzmozgások, illetve
túl kevés a kistulajok hatalma...

Magyar piacnak ez újdonság volt, utána esett is az árfolyam...

• erős értelem: minden információ ismert

nincs bennfentes információ...

nyilvános cégnek tájékoztatási kötelessége van a befektetők felé a pozíciójukat illetően...
Novotrade vajh bennfentesen kezel infót?

50%–át a forgalomnak egy ember vitte keresztül... Aki véletlenül a vezérigazgató víkend-
szomszédja volt.

végül 200-200 t pénzbírság lett a dologból.

Tesztek

• ’90-es évek közepéig: a gyenge hatékonyság teljesül?

• teszt: sorozat-korrelációk

• egymás utáni napok záró-árfolyamváltozásai

+++++++– – – – – – – – – – – + +: ez nem túl hatékony... erős pozitív autokorreláció

++– – ++–+—++-+——-++-+: ez az... mert nem tudjuk, mi jönne...
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+-+-+-+-+-+-+- -+-: negatív autokorreláció

Durbin-Watson teszt... várható érték az előjelsorok gyakoriságára

Közepes hatékonyság

• hírhatások elezése

• event study – események hatásvizsgálata

• T. nap eseményeinek hatása

vegyünk egyes eseményeket az árfolyamelemzésnél.. A cég számára egyértelműen + vagy -
híreket... Milyen hatása van a hírnek az árfolyamra...?

a különbség az Abnormal Return

Hatékony piac

LSE (London Stock Exchange), 1987-95

800 egyértelmű hír...

nullhipotézis: rögtön beépül...

T–10. napon beindul a pozitív ármozgás (� bennfentes kereskedés... és ez nem Magya-
rország, ez London!)

gyk. folyamatosan emelkedik az árfolyam...� pozitív abnormális hozam...

T. napon áresés: a piac túlreagálta a dolgot... a szereplőnek információ előnye volt, az elve-
szett, ezért kiugrik, míg nincs új infó...

Tökéletes piac

• hatékony

• nincsenek adók

• nincs állam, se támogatás, sem externália...

• nincs tranzakciós ktg...

• mindenki árelfogadó, egy személy nem tudja befolyásolni a piacot

Tesztek?

nincs tökéletes piac....

értelme inkább, mint kiindulási alap van... elfogadjuk, mert egyszerű erre modellt építeni

Egyes mérlegelemek tökéletessége

• pl.: MOL vs. Telekom

• termék – részvény – kötvény

• melyik piac tökéletesebb?
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tranzakciós költségek: kötvénynél egyszerű, emrt nagy cégek... részvények: nagyon likvid... de ha
telefont vettünk, a vétel után már 50%-ot esik az ár...

terméknél könnyű szegregálni: ez a kocsi a sportos családapáké...

viszont kötvényt nem azért veszünk, mer tkék, és az olyan megnyugtató...

ármeghatározás: kötvénynél kell futamidő, cf, hozam... részvénynél, eszköz, forrás, miegyéb...
fizikai egységeknél a legrosszabb... � a kötvénynél a legkönynebben meghatározás... részvényá-
razáshoz látn kell a vállalati ciklusokat...

Informáltság

a kötvénypiac a legahtákonyabb

• időszakasz hossza

• paraméterek száma

• paraméretek fix értéke

• értékek szóródása

• ex ante hozamok

• fundamentális információk

kevés paraméterre van szükség, ezeknek is fixált jó részük...

részvénynél: osztalék vagy lesz, vagy nem, és ha nem tetszik, majd eladod valamennyiért�
D - E - A

kötelezettségek (dept) - részvények (equities) - eszközök (accessories)

Az eszközoldal tökéletlenebb

Modigliani–Miller tételek

1958: The Cost of Capital, Corporation Finance and Theory of Investment, American Economy
Review

finanszírozással/forrásoldal megváltoztatásával lehet-e többletértéket teremteni?

a vállalat szempontjából � a részvényesek szempontjából

alapértelmezés: 100% sajáttőke

érték: emglévő E növelése

finanszírozási hatások: 100%-tól eltérő, adott finanszírozási helyzet növeli-e a részvényesek
vagyonát?

PV(Finanszírozás)=NPV(Finanszírozás megváltoztatása)

eszközoldal adott, forrásoldalon viszont a 100% sajáttőke mellé részben idegentőke is kerül

tökéletes piacon a finanszírozás érdektelen...

a finanszírozás marketingkérdés
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PV(finanszírozás)=0

minden az eszközoldaltól függ, forrásoldalon nemigen lehet veszteni, emrt tökéletes

I. étel A.

eszközök összértéke a fottások összértéke:

PV(A)=PV(V)=PV(D)+PV(E)

konstans összegű játék, nincs 3. szereplő “válalati torta”

I. tétel B

az eszközök megtermelete CF adott, aten osztozkodnak a forrástulajdonosok

CF(A)=CF(V)=CF(D)+CF(E)

többet kérnek a hitelezők, kevesebb jut a részvényeseknek

I. tétel C

βA = βV = βD ·
D

V
+ βE ·

E

V

eszközök ázl. kockázatát viselok a forrástilajdonosok, finanszarányuknak és kockázatviselési hal-
jandóságuk függvényében

I. tétel D

rA = rV = rD

D

V
+ rE

E

V

piaciadatok alapján is belőhető egy várható hozam

Tőkektg. = rV =A forrástulajdonsosok átlagos elvárt hozama

WACC: Weighted Average Cost of Capital

Hozamok

Kockázat: D < A = V < E

kötvények kockázata kisebb, mer tő van a kielégítési sorban előrébb� elvárt hozamok: rD < rA = rV < rE

rA: átlagos, eszközöktől elvárt piaci hozam.. 100% E-nél: rA = rE

Részvényesek elvárt hozama

• múltbéli adatokból kiinduló: CAPM

• iparági/versenytársak adataiból (rV és rD, valamint
D

E
)

• rE =
(V rV −D rD)

E

• rE = rV +
D

E
· (rV − rD)

Példa:

csavarvas művek 100% saját tőke, rE = 20%, kovckázatmentes kötvényeké 10% (de nincs is köt-
vényük btw...)
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hogy vűáltozik a forrásoldalátlagos elvárt hozama, ha a vállalat egyre jobban eladósodik..

fv: f(
D

V
)� rV

konstans: az átlagos elvárt hozam végig állandó... a kötvényesek & részvényesek hozama vál-
tozik...

ha végig kockázatmentes a hitel, akkor a kötvényeseknek is konstans...

limrE ≖∞, mert a D/E egyre nagyobb...

„Normális” tőkepiacok

a hitel egy ideig kockázatmentes � rE mondoton nő...

egy szint felett D növekedésével rD emelkedik,� rE növekedése rD növekedésétől függ...

Tökéletes piaci modell értelme

sehol sincs tökéletes piac

egyszerű modell � kiindulásnak jó mindig

Osztalékpolitika

rögzített befektetési politika (eszközoldal adott)

rögzített finansízrozási oldal (hitelek és saját tőke aránya adott)� adott a szükséges sajáttőke

Osztalékpolitika relevanciája

alter: nincs osztalék, növekedési elhetőség

• mi a jobb? osztalék vagy növekedés?

◦ osztalékfizetés:

− vagy nincs növekedés (ütközik a rögzített befektetési politikával)

− visszaforgatott eredmény: a vállalat fekteti be

Osztalékpolitika tökéeltes piacon

IRRbefektet= rpiaci=ROE= IRRvallalati

vagy:

PVGO= 0

(ROE= r)
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