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A bankközi piac mozgatórugója: a 
likviditás
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A magyar bankközi piac - szakirodalom
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periféria szerkezetű, 
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A bankközi hitelügyletek általános 
jellemzői

A piac egészét a partnerlimitek vezérlik 
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● Szakirodalom:

● tranzakciós költségek

● aszimmetrikus információ

● likviditáskezelés (a külső likviditási sokkok kezelése)

● A közvetítők segítenek a piaci kudarcok enyhítésében

● Szükség van egyáltalán közvetítőkre?

Miért van szükség közvetítőkre?

Piaci 

kudarcok
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● A bankközi piacokon kimutatható a mag-periféria struktúra (Craig–
von Peter [2014]; Fricke–Lux [2015], Berlinger és szerzőtársai [2017])

● H1:A folytonos mag-periféria modelleknél használt magsági mutatók
módszertani szempontból javíthatók.

Mag-periféria struktúra a magyar 
bankközi piacon



7

Diszkrét mag-periféria modell

𝑨 =
𝑴𝑴 𝑴𝑷
𝑷𝑴 𝑷𝑷

=
𝟏 𝑴𝑷
𝑷𝑴 𝟎

Lip [2011]
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● Boyd et al. [2010]: MINRES módszer

𝑆𝑆(𝑨 − 𝒘𝒘𝑻) =

𝑖



𝑗≠𝑖

𝐴𝑖𝑗 −𝑤𝑖𝑤𝑗
2

● Aszimmetrikus eset: MINRES/SVD (minimum residual singular value decomposition)

𝑆𝑆(𝑨 − 𝒖𝒗𝑻) = 

𝑖



𝑗≠𝑖

𝐴𝑖𝑗 − 𝑢𝑖𝑣𝑗
2

Folytonos (szimmetrikus) mag-periféria 
modell

Bank 

sorszám
wi

1 1,00

2 0,93

3 0,86

4 0,90

5 0,92

6 0,95

7 0,76

8 0,46

9 0,43

10 0,15
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● Boyd et al. [2010]: MINRES módszer

𝑆𝑆(𝑨 − 𝒘𝒘𝑻) =

𝑖



𝑗≠𝑖

𝐴𝑖𝑗 −𝑤𝑖𝑤𝑗
2

● Megoldás: egy S súlyfüggvény bevezetése:



𝑖



𝑗≠𝑖

𝑺𝒊𝒋 𝐴𝑖𝑗 −𝑤𝑖𝑤𝑗
2

𝑺𝒊𝒋 =

1

𝑤𝑖 −𝑤𝑗 + 1

Egy anomália és egy lehetséges 
megoldás

𝑨 =
𝑴𝑴 𝑴𝑷
𝑷𝑴 𝑷𝑷
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