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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα διπλωµατική εργασία εξετάζουµε πως η αναµενόµενη
απόδοση και ο αναλαµβανόµενος κίνδυνος διάφορων µετοχών εισηγµένων
στο Χ.Α.Α. µπορούν και συνδέονται γραµµικά µεταξύ τους. Πιο συγκεκριµένα
µελετάµε την εφαρµογή ενός κλασικού γραµµικού υποδείγµατος, το οποίο
δείχνει τον τρόπο µε τον οποίο η αγορά αποτιµά τα διάφορα περιουσιακά
στοιχεία. Το λεγόµενο µοντέλο αποτίµησης κεφαλαιουχικών στοιχείων (capital
asset pricing model,CAPM) όπως διαµορφώθηκε από τους Sharpe (1964),
Lintner (1965), Moss (1966). Χρησιµοποιώντας αυτό το µοντέλο, γίνεται µία
προσπάθεια να προβλέψουµε αν ισχύουν οι υποθέσεις της αποτελεσµατικής
αγοράς µε την εφαρµογή της ανάλυσης γραµµικής παλινδρόµησης έχοντας
ως µεταβλητές έρευνας τις αποδόσεις κάποιων µετοχών και τις αποδόσεις του
Γ.∆., ο οποίος είχε το ρόλο του χαρτοφυλακίου της αγοράς. Το αποτέλεσµα
της παρούσας µελέτης έρχεται σε αντίθεση µε την ισχύ της υπόθεσης της
ισορροπίας της αγοράς, και βλέπουµε ότι υπάρχουν έντονες παραβιάσεις
της, ανάλογα και µε τις κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες που επικρατούν την
περίοδο που εξετάζουµε.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί η ανάγκη ανάπτυξης
υποδειγµάτων µε σκοπό τη καλύτερη πρόβλεψη και αποτίµηση των
αποδόσεων και του κινδύνου διάφορων χρεογράφων. Ένα τέτοιο σηµαντικό
υπόδειγµα είναι το µοντέλο αποτίµησης περιουσιακών στοιχείων (CAPM),
που βοηθάει έναν επενδυτή να οργανώσει τη στρατηγική του σύµφωνα µε τις
προβλέψεις του για την αγορά. Το µοντέλο αυτό προτάθηκε και
διαµορφώθηκε από τους Sharpe (1964), Lintner (1965) και Mossin (1966) και
εξετάστηκε περαιτέρω από τους Brennan (1970), Black (1972), Mayers
(1972), Merton (1973), Ross (1976), Roll and Ross (1986), Fama and French
(1992).
Στην πρώτη ενότητα, που είναι το θεωρητικό µέρος της έρευνας,
έχουµε το κεφάλαιο δύο, όπου γίνεται µία σύντοµη περιγραφή των
χαρακτηριστικών των αποδόσεων και του κινδύνου των µετοχών και των
χαρτοφυλακίων. Στο τρίτο κεφάλαιο δίνεται έµφαση στο µοντέλο CAPM
καθώς και στις ιδιότητες και χαρακτηριστικά του. Γίνεται παρουσίαση των
προβληµάτων που µπορεί να παρουσιάσει το υπόδειγµα και εξετάζουµε
έννοιες βασικές όπως την κατάλληλη οριοθέτηση αποτελεσµατικών
χαρτοφυλακίων, την γραµµή κεφαλαιαγοράς και την γραµµή αγοράς µετοχών.
Επίσης εξετάζεται η σχέση αναµενόµενης απόδοσης- κινδύνου που διέπουν
ένα χαρτοφυλάκιο. Στο κεφάλαιο τέσσερα γίνεται αναφορά στις προεκτάσεις
του µοντέλου που έχουν προταθεί, οι οποίες διαµορφώνουν το µοντέλο πιο
σύνθετο αλλά και πιο αξιόπιστο συγχρόνως.
Η δεύτερη ενότητα, η οποία είναι το πρακτικό µέρος της εργασίας,
περιλαµβάνει το κεφάλαιο πέντε, όπου εξηγείται η ανάλυση των δεδοµένων
της έρευνας, συγκεκριµένα δύο µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α.Α., εξετάζεται
κατά πόσο το µοντέλο CAPM είναι αξιόπιστο για εµπειρική εφαρµογή καθώς
και αν ισχύει στην υπόθεση της αποτελεσµατικής αγοράς. Στη συνέχεια
προτείνονται µέθοδοι βελτίωσης των παραβιάσεων της γραµµικής
παλινδρόµησης και αναλύουµε τη διαφορά µίας µετοχής σε δύο χρονικές
περιόδους ως προς την αποτελεσµατικότητα των υποθέσεων του
υποδείγµατος CAPM. Τέλος, στο κεφάλαιο έξι παρουσιάζονται τα
συµπεράσµατα της έρευνας αλλά και οι περιορισµοί της.
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ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

2.1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΟΧΗΣ
Για να προσδιορίσουµε την απόδοση µιας µετοχής πρέπει να έχουµε τα εξής
στοιχεία:
-την τιµή της µετοχής στην αρχή της περιόδου
-την τιµή της µετοχής στο τέλος της περιόδου
-το µέρισµα που δόθηκε στην υπό εξέταση περίοδο
Θα πρέπει να διακρίνουµε µεταξύ της ιστορικής (απολογιστικής) απόδοσης
και της αναµενόµενης απόδοσης. Με τον πρώτο όρο εννοούµε την απόδοση
που πράγµατι επέτυχε µια µετοχή. Γεια παράδειγµα, ας υποθέσουµε ότι
έχουµε τα ακόλουθα στοιχεία για κάποια µετοχή.
- :απόδοση περιόδου
- :τελική τιµή µετοχής
:αρχική τιµή µετοχής
- :µέρισµα περιόδου
Η απόδοση µιας µετοχής είναι ίση προς τη ποσοστιαία διαφορά µεταξύ της
αρχικής και της τελικής περιουσίας του κατόχου
=

−

+

H απόδοση της µετοχής είναι το άθροισµα της απόδοσης επί του κεφαλαίου
και της µερισµατικής απόδοσης.
2.1.1 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ
Με τον όρο αυτό εννοούµε την απόδοση που αναµένεται από µια
µετοχή στην αρχή της περιόδου. Θεωρητικά η αναµενόµενη απόδοση
αποτελείται από το µέσο όρο όλων των πιθανών αποδόσεων που µπορούν
διαζευκτικά να πραγµατοποιηθούν στο τέλος της χρονικής περιόδου. Για να
υπολογίσουµε την αναµενόµενη απόδοση χρειαζόµαστε στοιχεία, τα οποία
είναι τα εξής:
-Η πορεία της οικονοµίας
-Η πορεία του κλάδου στον οποίο ανήκει η εταιρεία
-Οι οικονοµικές προοπτικές της εταιρείας
Στα ποσά ( ) που ενδεχοµένως να ληφθούν στο τέλος του χρόνου
εµπεριέχονται δυο συστατικά: α)η τιµή της µετοχής και β)το µέρισµα στο τέλος
της χρονικής περιόδου. Το
αντιπροσωπεύει την πιθανότητα που υπάρχει
για να επικρατήσει µια κατάσταση. Με τον όρο πιθανότητα εννοούµε το βαθµό
εµπιστοσύνης που υπάρχει ώστε να συµβεί ένα γεγονός. Όταν είµαστε
σίγουροι ότι µια κατάσταση θα επικρατήσει (όπως τα έσοδα από τα κρατικά
χρεόγραφα) τότε η τιµή της πιθανότητας είναι ίση µε τη µονάδα. Αν είµαστε
βέβαιοι ότι ένα γεγονός δεν θα επικρατήσει η πιθανότητα θα είναι ίση µε το
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µηδέν. Τιµές µεταξύ µηδέν και ένα αντιπροσωπεύουν διάφορους βαθµούς
εµπιστοσύνης για την πραγµατοποίηση ενός γεγονότος. Όλες οι δυνατές
αποδόσεις (έσοδα) µε τις αντίστοιχες πιθανότητες αποτελούν τη λεγόµενη
κατανοµή πιθανοτήτων των ταµειακών εισροών της µετοχής.
Τα
αναµενόµενα
έσοδα
από
χρησιµοποιώντας τον ακόλουθο τύπο:
=∑

τη

µετοχή

υπολογίζονται

όπου:

:είναι η µέση (αναµενόµενη) τιµή των εσόδων από τη µετοχή.
:είναι τα πιθανά έσοδα από την τιµή πώλησης της µετοχής και το µέρισµα
στο τέλος της χρονικής περιόδου.
:είναι η πιθανότητα πραγµατοποίησης των αντίστοιχων εσόδων.
2.1.2 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Εφόσον υπάρχουν περισσότερες από µια δυνατές αποδόσεις θα
πρέπει να προσδιορίσουµε την απόκλιση όλων των δυνατών αποδόσεων από
την αναµενόµενη απόδοση. Η απόκλιση (κίνδυνος) υπολογίζεται
χρησιµοποιώντας τον πιο κάτω τύπο:
=∑ (

− )

Το
είναι η διακύµανση της κατανοµής πιθανοτήτων των εσόδων της
µετοχής. Η τετραγωνική ρίζα σ είναι γνωστή ως µέση απόκλιση τετραγώνου.
Το σ αντιπροσωπεύει το συνολικό κίνδυνο της µετοχής. Με τον όρο κίνδυνο
εννοούµε ότι δεν είµαστε σε θέση να έχουµε ακριβή στοιχεία για την απόδοση
από τη µετοχή. Αυτό οφείλεται στο ότι δεν µπορούµε να εκτιµήσουµε µε
ακρίβεια τη µελλοντική κατάσταση της διεθνούς και εθνικής οικονοµίας, την
προοπτική του κλάδου και την οικονοµική κατάσταση της εταιρείας.
Τα δυο αυτά µέτρα για την αναµενόµενη απόδοση και τον κίνδυνο της
µετοχής µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αξιολόγηση των µετοχών.

2.2 ΕΝΝΟΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
Όταν µια επένδυση εξετάζεται µεµονωµένα η αξιολόγησή της βασίζεται
(1) στον αναµενόµενο βαθµό αποδόσεως και (2) στον κίνδυνο της επένδυσης.
Ο επενδυτής συνεκτιµά και τις δύο διαστάσεις, δηλαδή, απόδοση και κίνδυνο
και αποφασίζει για αποδοχή ή απόρριψη. Ο κίνδυνος µιας µεµονωµένης
επένδυσης µετριέται µε τη διακύµανση ή τη µέση απόκλιση τετραγώνου της
κατανοµής πιθανοτήτων όλων των πιθανών αποδόσεων των αναµενοµένων
από την επένδυση. Τόσο όµως οι επιχειρήσεις (δηµόσιες και ιδιωτικές) όσο
και τα φυσικά πρόσωπα κατανέµουν τα κεφάλαια τους ανάµεσα σε διάφορες
επενδύσεις. Το σύνολο των επενδύσεων που έχει µια επιχείρηση ή ένα άτοµο
ονοµάζεται χαρτοφυλάκιο επενδύσεων. Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζουµε
πώς να υπολογίζουµε την αναµενόµενη απόδοση και τον κίνδυνο του
χαρτοφυλακίου. Επιπλέον είναι απαραίτητο να γνωρίζουµε πώς να
9

αξιολογούµε (1) χαρτοφυλάκια επενδύσεων και (2) µια επένδυση η οποία
προστίθεται σε ένα χαρτοφυλάκιο.
2.2.1 ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
Με τον όρο αναµενόµενη απόδοση αναφερόµαστε στις χρηµατικές
εισροές ή εκροές κεφαλαίου που θα δηµιουργήσει µια επένδυση
(τοποθέτηση). Ο υπολογισµός ή η εκτίµηση των αναµενόµενων εισροών δεν
είναι κάτι εύκολο αφού η αβεβαιότητα είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά
κάθε επένδυσης. Κατά συνέπεια όσο πιο υψηλός είναι ο βαθµός αβεβαιότητας
που εµπερικλείει µια επένδυση τόσο υψηλότερη θα πρέπει να αναµένεται και
η απόδοση της.
Ο αναµενόµενος βαθµός απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου είναι ο
σταθµικός µέσος όρος των αναµενοµένων αποδόσεων από τις επί µέρους
επενδύσεις που αποτελούν το χαρτοφυλάκιο. Ο τύπος για τον προσδιορισµό
της προσδοκώµενης αποδοτικότητας του χαρτοφυλακίου ( !" ) είναι:
(!" ) = ∑$% # ! όπου:
! :είναι η αναµενόµενη αποδοτικότητα του στοιχείου i.
& :είναι το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η αξία της επένδυσης i στη
συνολική αξία του χαρτοφυλακίου.
n :είναι το σύνολο των επενδύσεων που περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο.
Από τον τύπο παρατηρούµε ότι η αναµενόµενη απόδοση του
χαρτοφυλακίου είναι ίση µε το σταθµικό µέσο όρο των επενδυτικών στοιχείων
που
περιλαµβάνονται
στο
χαρτοφυλάκιο.
Επίσης
ο
τύπος:
∑$% # =# +# +3+#$ =1 µας δείχνει ότι το άθροισµα των ποσοστών των επί
µέρους επενδύσεων του χαρτοφυλακίου πρέπει να είναι ίσο µε 1.
2.2.2 ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
Κεντρικός άξονας της θεωρίας του χαρτοφυλακίου είναι η διερεύνηση
και η προσέγγιση του κινδύνου που εµπερικλείει κάθε επένδυση και
παράλληλα η αποτίµηση της αναµενόµενης πρόσθετης αµοιβής για την
ανάληψη του κινδύνου της επένδυσης. Γενικά, κίνδυνος είναι η πιθανότητα
εµφάνισης ενός µη επιθυµητού αποτελέσµατος µιας ενέργειας που έχει
αναληφθεί ή που θα αναληφθεί. Ο κίνδυνος της επένδυσης (τοποθέτησης)
εκφράζεται µε τη µεταβλητότητα των µελλοντικών εισροών, αποδόσεων η
τιµών µιας επένδυσης. Όσο πιο µεγάλος είναι ο αριθµός των αναµενόµενων
αποδόσεων (εισροών) ή τιµών τόσο πιο υψηλός είναι ο κίνδυνος.
Ο κίνδυνος του χαρτοφυλακίου εξαρτάται από τους κινδύνους των επί
µέρους επενδύσεων τα # , και επιπλέον από την αλληλεπίδραση του
κινδύνου ή την συνδιακύµανση µεταξύ των επενδύσεων που αποτελούν το
χαρτοφυλάκιο. Ο γενικός τύπος για τον προσδιορισµό του κινδύνου του
χαρτοφυλακίου είναι:
$
' =∑ %

∑$(%

(

(

όπου:
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'

:είναι η διακύµανση της αποδόσεως του χαρτοφυλακίου
:είναι το ποσοστό που έχει επενδυθεί στο στοιχείο i

)( :είναι το ποσοστό που έχει επενδυθεί στο στοιχείο j
( :είναι

η συνδιακύµανση µεταξύ των αποδόσεων των επενδυτικών στοιχείων

i και j

H συνδιακύµανση µετρά µέχρι ποιού σηµείου οι αναµενόµενες
αποδόσεις των επενδύσεων στο χαρτοφυλάκιο αλληλοεπηρεάζονται ή
αλληλοεξαρτώνται. Αλγεβρικά ο τύπος για την συνδιακύµανση είναι:
(
(

= *+, ( = ∑$% -( -/)
. ( ( - (̅ ) όπου:

= *+, ( είναι η συνδιακύµανση µεταξύ i και j

p :αντιπροσωπεύει την πιθανότητα ότι τα στοιχεία i και j θα έχουν µια
συγκεκριµένη τιµή
:είναι η απόδοση του στοιχείου i
(

:είναι η απόδοση του στοιχείου j

Βασική µέθοδος της µέτρησης της διασποράς ή µεταβλητότητας είναι η
τυπική απόκλιση, η οποία προκύπτει από την τετραγωνική ρίζα της
διακύµανσης: ' =1( ' )

Ένας άλλος δείκτης ο οποίος µετράει την οµοιότητα ή ανοµοιότητα στη
συµπεριφορά των επενδύσεων είναι ο συντελεστής συσχετίσεως. Αλγεβρικά ο
τύπος για το συντελεστή συσχετίσεως είναι:
(=

234

23 24

. O τύπος µπορεί να γραφτεί ως

(

(=

(

O συντελεστής συσχέτισης διαµορφώνεται από -1 έως +1. Θετικός
συντελεστής σηµαίνει ότι οι αποδόσεις δύο τίτλων κινούνται στην ίδια
κατεύθυνση, ενώ αρνητικός σηµαίνει αντίθετη κίνηση. Όταν ο συντελεστής
είναι 0, οι αποδόσεις κινούνται ανεξάρτητα η µία από την άλλη.
Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι ο κίνδυνος του χαρτοφυλακίου
εξαρτάται από (1) τους κινδύνους των επενδύσεων που συµµετέχουν στο
χαρτοφυλάκιο (2) το ποσοστό συµµετοχής κάθε επένδυσης στο συνολικό
χαρτοφυλάκιο και (3) τη συνδιακύµανση µεταξύ των αποδόσεων των
επενδύσεων που υπάρχουν στο χαρτοφυλάκιο.
Αν θεωρήσουµε ότι η επένδυση αφορά χαρτοφυλάκιο µετοχών, ο
επενδυτής που διατηρεί περισσότερες από µία µετοχές δεν ενδιαφέρεται τόσο
για τον κίνδυνο της κάθε µίας µετοχής, όσο για τον κίνδυνο του συνόλου των
µετοχών που διατηρεί, δηλαδή για τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου του. Ο
κίνδυνος και η απόδοση κάθε µετοχής συµβάλλει σε ένα βαθµό στο συνολικό
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κίνδυνο και στη συνολική απόδοση του χαρτοφυλακίου ή στη µεταβλητότητα
του χαρτοφυλακίου.
Με την αγορά και διατήρηση περισσότερων από µιας µετοχών, δηλαδή
µε τη διαµόρφωση ενός χαρτοφυλακίου, εκείνο που ουσιαστικά διασφαλίζεται
είναι η µείωση της µεταβλητότητας της συνολικής απόδοσης. Η διατήρηση
ενός ικανού αριθµού διαφορετικών µετοχών λειτουργεί αποτελεσµατικά στην
µείωση της µεταβλητότητας, επειδή η τιµή µιας µετοχής δεν µεταβάλλεται
ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο και κατά τον ίδιο χρόνο µε την τιµή µιας δεύτερης
µετοχής, η οποία µπορεί να κινείται στην ίδια κατεύθυνση µε διαφορετική
ένταση, να κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση ή να µένει αµετάβλητη.
Μπορούµε εποµένως να καταλήξουµε ότι σε ένα χαρτοφυλάκιο
µετοχών οι διακυµάνσεις κάποιων µετοχών αντισταθµίζονται από τις αντίθετες
διακυµάνσεις άλλων µετοχών. Μπορούµε δηλαδή να διατυπώσουµε την θέση
ότι η µεταβλητότητα της συνολικής απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου είναι
χαµηλότερη από τη µεταβλητότητα της απόδοσης µιας συγκεκριµένης
µετοχής του χαρτοφυλακίου. Κατά συνέπεια, ο κίνδυνος ενός χαρτοφυλακίου
εξαρτάται όχι µόνο από τον κίνδυνο κάθε µετοχής αλλά και από τη σχέση της
απόδοσης της κάθε µετοχής µε την απόδοση των υπολοίπων.

2.3 Η ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ: Ο
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Β.
Το βασικό ερώτηµα που συνοδεύει κάθε επιµέρους κρίση του επενδυτή
αναφέρεται στην σχέση που έχουν τα χαρακτηριστικά µίας συγκεκριµένης
µετοχής (ή γενικότερα ενός κεφαλαίου στοιχείων) µε το αντιπροσωπευτικό
χαρτοφυλάκιο της αγοράς. ∆ύο ζητήµατα µπορεί να µας απασχολούν: Ποια
είναι η σχέση αποδόσεων των µέσων αναµενόµενων επενδύσεων της
µετοχής σε σχέση µε την αναµενόµενη απόδοση της αγοράς και ποια είναι η
σχέση επικινδυνότητας της συγκεκριµένης µετοχής µε την επικινδυνότητα του
αντιπροστατευτικού χαρτοφυλακίου της αγοράς.
Η απάντηση στο δεύτερο ερώτηµα, δηλαδή ποια είναι η σχέση της
επικινδυνότητας µίας συγκεκριµένης µετοχής σε σύγκριση µε την
επικινδυνότητα της αγοράς, δε µπορεί παρά να είναι ο ένας λόγος που
εκφράζει την σχέση της συνδιακύµανσης των αποδόσεων της συγκεκριµένης
µετοχής µε αυτήν των αποδόσεων της αγοράς 5 ως προς την διακύµανση
των αποδόσεων της αγοράς. Αυτή η σχέση λέγεται συντελεστής β.
789 (:3, :< ) 23<

6=

9=>(:< )

=

?
2<

Ο παρανοµαστής περιγράφει το εύρος της διασποράς των αποδόσεων
της αγοράς και ο αριθµητής τον βαθµό συνδιακύµανσης του µέρους µε το όλο,
ο λόγος αυτός δείχνει πόσο σηµαντική είναι η κύµανση της συγκεκριµένης
µετοχής σε σύγκριση µε το σύνολο των κυµάνσεων που παρατηρούνται στην
αγορά. Άρα έχουµε µία αξιόπιστη ένδειξη του βαθµού επικινδυνότητας της
συγκεκριµένης µετοχής σε σχετικούς όρους, δηλαδή σε σχέση την συνολική
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αγορά. Ουσιαστικά το 6 µετράει τον συστηµατικό κίνδυνο της µετοχής i
δηλαδή τον κίνδυνο που υπάρχει σε όλη την αγορά και προκαλεί την
διασπορά των αποδόσεων της µετοχής. Κατά συνέπεια το 6 µετράει τον
τρόπο µε τον οποίο ο κίνδυνος της αγοράς επηρεάζει τον βαθµό
επικινδυνότητας της µετοχής i.
Ο συντελεστής β µίας µετοχής θεωρείται ενδεικτικό στοιχείο του
κινδύνου της µετοχής. Συνδυάζει την συσχέτιση της µετοχής µε την αγορά
P(i,m), την µέση απόκλιση της µετοχής ( ) και τέλος την µέση απόκλιση της
αγοράς ( 5 ).
'( ,5)23

β=

2<

O συντελεστής β ενός χαρτοφυλακίου είναι ο σταθµικός µέσος των β
των µετοχών που αποτελούν το χαρτοφυλάκιο.
6@ =∑

6
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
(CAPM)

Tο µοντέλο τιµολόγησης παγίων στοιχείων (CAPM) θεµελιώνει τη σχέση
µεταξύ κινδύνου και απόδοσης. Θεµέλιο του µοντέλου αυτού είναι το γεγονός
ότι ο επενδυτής επιθυµεί να αναλαµβάνει µεγαλύτερο κίνδυνο µόνο όταν
αποζηµιώνεται από υψηλότερη απόδοση. Άρα υπάρχει ένα απαιτούµενο
επίπεδο απόδοσης κεφαλαιακών στοιχείων για το οποίο ο επενδυτής επιθυµεί
να αναλάβει ένα συγκεκριµένο µέγεθος κινδύνου.
3.1 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
1. Είναι ένα υπόδειγµα µίας περιόδου χωρίς προϋπάρχουσες
υποθέσεις µεταξύ κινδύνου και απόδοσης.
2. Η αναµενόµενη απόδοση και η διακύµανσή της περιγράφουν
ικανοποιητικά την απόδοση µίας επένδυσης. Συνεπώς οι αποδόσεις είναι
κανονικά κατανεµηµένες. Όλοι είναι λήπτες τιµών. ∆ε µπορούν δηλαδή να
επηρεάσουν µε τις επιλογές τους τις τιµές.
3. ∆εν επιτρέπεται η πώληση µετοχών που δεν κατέχονται.
4. Υπάρχουν οµοιογενείς προσδοκίες για τις διακυµάνσεις και τις
αποδόσεις από όλους.
5. ∆εν υπάρχει κόστος συναλλαγών και φόροι.
3.2 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ-

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ

∆ιάγραµµα 3.1. Αναµενόµενη απόδοση και κίνδυνος
Σύµφωνα µε τις υποθέσεις αυτές όλα τα σηµεία της καµπύλης
αδιαφορίας A (διάγραµµα 3.1) είναι προτιµότερα των σηµείων της AB για τα
δεδοµένα επίπεδα κινδύνου. Επίσης όλα τα σηµεία της A είναι προτιµότερα
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της AB για τα ίδια επίπεδα αναµενόµενης απόδοσης. Έτσι το Α είναι πάντοτε
προτιµότερο του Β και το Α είναι προτιµότερο του C.
H λογική αυτής της επιλογής µπορεί να µας οδηγήσει στην οριοθέτηση
ενός επιθυµητού συνόλου χαρτοφυλακίου. Έτσι όλα τα χαρτοφυλάκια τα
ευρισκόµενα στην περιοχή που ορίζουν τα διαστήµατα a και b είναι
προτιµότερα του χαρτοφυλακίου Μ και όλα τα χαρτοφυλάκια που ορίζουν τα
διαστήµατα c και d είναι προτιµότερα του Μ΄ (διάγραµµα 3.2).

∆ιάγραµµα 3.2. Οριοθέτηση αποτελεσµατικών χαρτοφυλακίων
Το Μ΄ είναι ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο έχει µικρότερη απόδοση και
κίνδυνο αλλά το Μ έχει την υψηλότερη απόδοση. Στο γραµµοσκιασµένο µέρος
περιλαµβάνονται όλα τα πιθανά χαρτοφυλάκια ενώ η καµπύλη Μ΄Μ ορίζει τα
αποτελεσµατικά χαρτοφυλάκια. Το σηµείο Μ είναι χαρτοφυλάκιο µιας µετοχής
ενώ όλα τα υπόλοιπα χαρτοφυλάκια που βρίσκονται επί της Μ΄Μ
περιλαµβάνουν περισσότερες από µία µετοχές. Η καµπυλότητα της Μ΄Μ (ως
προς τον άξονα κινδύνου) εξαρτάται από τον συντελεστή συσχέτισης των
αποδόσεων των µετοχών που απαρτίζουν τα χαρτοφυλάκια ενώ η κυρτότητα
των αποδόσεων (ως προς τον άξονα των αποδόσεων) οφείλεται στο γεγονός
ότι ο συντελεστής παίρνει τιµή: -1<ρ<+1 .
Για να κατανοήσουµε την κλίση της καµπύλης των αποτελεσµατικών
χαρτοφυλακίων, θα πάρουµε ορισµένες ακραίες και µη (ακραίες) συνθέσεις
χαρτοφυλακίων, για να δούµε τι περίγραµµα δίνει η τοποθέτηση τους στο
διάγραµµα απόδοσης και κινδύνου.
Έστω ότι έχουµε δύο χαρτοφυλάκια το Μ΄ και το Μ που περιλαµβάνουν
δύο µετοχές, την Α και την Β. Οι δύο µετοχές µπορούν να συµµετέχουν στο
ίδιο χαρτοφυλάκιο µε ποσοστά συµµετοχής που ξεκινούν από το 0% και
φθάνουν το 100%. Μπορούµε να διακρίνουµε τρεις περιπτώσεις συσχέτισης
και αποτελεσµάτων των δύο µετοχών: Τέλεια θετική συσχέτιση (ρ= +1), τέλεια
αρνητική συσχέτιση (ρ= -1) και µηδενική συσχέτιση (ρ= 0). Όταν υπάρχει
τέλεια θετική συσχέτιση όλα τα πιθανά χαρτοφυλάκια έχουν συνδυασµούς
κινδύνων-απόδοσης που τοποθετούνται σε µία ευθεία γραµµή µεταξύ των
σηµείων Μ΄ και Μ.
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3.3 ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ

ΚΑΙ

ΤΟ

ΣΥΝΟΛΟ

∆ιάγραµµα 3.3. Βαθµός συσχέτισης αποδόσεων
Το σηµείο Μ΄ περιέχει 100% την µετοχή Α και το σηµείο Μ περιέχει
κατά 100% την µετοχή Β. Στο σηµείο Μ΄ ο κίνδυνος και η απόδοση του
χαρτοφυλακίου προφανώς συµπίπτουν µε αυτή της µετοχής Α. Το αντίστοιχο
συµβαίνει µε το σηµείο Μ και τη µετοχή Β. Η γραµµή είναι ευθεία διότι ισχύει
ότι
̅ και
"̅ = C= =̅ +CD E
F=

Όπου

":

G

G+ E

E

είναι η απόδοση του χαρτοφυλακίου

F:

είναι η τυπική απόκλιση του χαρτοφυλακίου.

Οι σχέσεις που συνδέουν την απόδοση και την τυπική απόκλιση του
χαρτοφυλακίου µε αυτές των µετοχών που επηρεάζουν το χαρτοφυλάκιο είναι
γραµµικές.
Όταν ο συντελεστής συσχέτισης είναι -1, συνεπάγεται ότι κατά τη
διαδροµή της µεταβολής των αναλογιών συµµετοχής των µετοχών στο
χαρτοφυλάκιο υπάρχει µία και µοναδική αναλογία που καθιστά το
χαρτοφυλάκιο άνευ κινδύνου (σ= 0), παρότι οι επί µέρους µετοχές φέρουν
κίνδυνο. Το αποτέλεσµα αυτό προέρχεται από την απόλυτα αντίθετη κίνηση
της απόδοσης των µετοχών, έτσι ώστε τα κέρδη της µίας εξισορροπούνται
από τις ζηµιές της άλλης ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής τους στο
χαρτοφυλάκιο. Όλα τα πιθανά χαρτοφυλάκια ευρίσκονται στην περιοχή
Μ΄ΟΜ.
Είναι εµφανές ότι όλα τα σηµεία της ΟΜ΄ είναι υποδεέστερα εκείνων
της ΟΜ. Κανείς δηλαδή δε θα ήθελε να κινηθεί στην ΟΜ΄ αλλά µόνο στην ΟΜ.
Όλα τα άλλα χαρτοφυλάκια που έχουν ρ µεταξύ -1 και 1, βρίσκονται στον
γεωµετρικό τόπο ΜΟΜ΄.
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Όταν ρ=0, η τυπική απόκλιση τετραγώνου µεταβάλλεται από
σ = 1C=

G

+

E

E

+ 2

σε σ΄= 1

G

G

+

E

E

G

G

E

E

IGE

Έτσι φαίνεται ότι σ΄< σ εάν IGE =0 για όλους τους συνδυασµούς
συµµετοχής Α και Β. ∆ιαπιστώνεται λοιπόν ότι η διαδροµή από το Μ΄ στο Μ
είναι η καµπύλη ως προς τον άξονα του κινδύνου.
Άρα µια τυχαία διαδροµή σύνθεσης χαρτοφυλακίου, όπου ο
συντελεστής συσχέτισης µεταξύ των αποδόσεών τους είναι τυχαίος και
κυµαίνεται µεταξύ -1 και 1, είναι µία καµπύλη κυρτή ως προς τον άξονα των
αποδόσεων και κοίλη ως προς τον άξονα του κινδύνου.
Όταν επιτρέπουµε στον επενδυτή να πουλά µετοχές που δεν έχει,
ουσιαστικά επιτρέπουµε να υπάρχουν αρνητικά ποσοστά συµµετοχής
µετοχών στο χαρτοφυλάκιο µας. Είναι εµφανές ότι υπό παρόµοιες συνθήκες
δηµιουργείται ένα πλήθος επενδυτικών ευκαιριών και µια νέα γραµµή
αποτελεσµάτων χαρτοφυλακίων.
Εάν ο συντελεστής συσχέτισης της µετοχής που έχει αρνητική
συµµετοχή είναι ίσος µε την µονάδα, τότε η νέα τυπική απόκλιση είναι
µικρότερη από αυτή όταν το ποσοστό συµµετοχής της µετοχής είναι θετικό και
αυξάνει και αυξάνει καθώς ο συντελεστής συσχέτισης τείνει προς το -1 ( οι
µεταβολές αυτές µπορούν να παρακολουθήσουν στον αλγεβρικό τύπο της
µέσης απόκλισης τετραγώνων).
Με την έννοια αυτή, οι νέοι συνδυασµοί χαρτοφυλακίου παριστάνονται
επί των διακεκοµµένων γραµµών προέκτασης των αποτελεσµατικών
χαρτοφυλακίων. Έτσι τελικά η γραµµή που παριστά το σύνολο των
αποτελεσµατικών χαρτοφυλακίων έχει τη γενική µορφή του σχήµατος
παρακάτω (διάγραµµα 3.4).

∆ιάγραµµα 3.4. Το σύνολο των αποτελεσµατικών χαρτοφυλακίων
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3.4 ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ
Οι σχέσεις κινδύνου και απαιτούµενης απόδοσης σε ένα χαρτοφυλάκιο
περιγράφονται µε βάση τρεις επιµέρους γραµµικές σχέσεις. Την γραµµή
κεφαλαιαγοράς, την γραµµή αγοράς µετοχών και την χαρακτηριστική γραµµή
µετοχής. Η γραµµή κεφαλαιαγοράς συνδέει κίνδυνο και απαιτούµενη
απόδοση σε χαρτοφυλάκια που αποτελούνται από µετοχές και κεφαλαιακά
στοιχεία χωρίς κίνδυνο (π.χ. κρατικά οµόλογα). Η γραµµή αγοράς µετοχών
συνδέει πάλι απαιτούµενη απόδοση και κίνδυνο, αλλά ο κίνδυνος εκφράζεται
µέσω του συντελεστή β και εφαρµόζεται σε χαρτοφυλάκιο που περιέχει µόνο
µετοχές (δηλαδή κεφαλαιακά στοιχεία µε κίνδυνο).
Τέλος η χαρακτηριστική γραµµή µετοχής συνδέει την απαιτούµενη
απόδοση µίας µετοχής µε τον κίνδυνο που εκφράζεται και πάλι µέσω του
συντελεστή β.
Η απαιτούµενη απόδοση εκφράζεται ως υπερβάλλουσα στη βέβαιη
απόδοσή της σε σύγκριση µε την απόδοση της αγοράς που υπερβάλει την
βέβαιη απόδοση (την απόδοση των κεφαλαιακών στοιχείων που δεν
εµπεριέχουν κίνδυνο).
3.4.1 Η ΓΡΑΜΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Έστω ότι διαθέτουµε ένα κεφαλαιουχικό στοιχείο χωρίς κίνδυνο (π.χ
µία κρατική οµολογία 6 µηνών) µε απόδοση J και ένα χαρτοφυλάκιο µετοχών
που προσφέρεται στην αγορά κεφαλαίων (µε κίνδυνο). Τα χαρακτηριστικά του
τόξου είναι 5 , 5 . Με τον τρόπο αυτό συνδέουµε ένα χαρτοφυλάκιο µε
ακίνδυνα και επικίνδυνα κεφαλαιουχικά στοιχεία (διάγραµµα 3.5).
Τα κεφαλαιουχικά στοιχεία µε κίνδυνο συνθέτουν ένα όριο
αποτελεσµατικών χαρτοφυλακίων ΕΕ. Το τµήµα της ευθείας που εφάπτεται
των ορίων των αποτελεσµατικών χαρτοφυλακίων ΕΕ και διέρχεται από το J
αποτελεί το όριο των αποτελεσµατικών χαρτοφυλακίων των µετοχών. Το
γεγονός ότι ο συντελεστής συσχέτισης των αποδόσεων των ακίνδυνων
κεφαλαιακών στοιχείων και του χαρτοφυλακίου των µετοχών ως συνόλου
είναι µηδέν δικαιολογεί ότι το σύνολο των αποτελεσµατικών χαρτοφυλακίων
(ακίνδυνων κεφαλαιακών στοιχείων και µετοχών) είναι ευθεία γραµµή.
Έτσι είναι εµφανές ότι το σηµείο που θα ισορροπήσει ο κάθε
επενδυτής θα εξαρτηθεί από την σχέση του µε τον κίνδυνο. Ουσιαστικά
δηλαδή θα εξαρτηθεί από το πόσο θα ανταλλάξει κίνδυνο µε απόδοση. Η
σχέση αυτή του κάθε επενδυτή περιγράφεται µε µία καµπύλη αδιαφορίας A
της οποίας η κλίση εκφράζει την σχέση κινδύνου και απόδοσης από πλευράς
προτίµησης του επενδυτή.
Επίσης είναι φανερό ότι η όλη διαδικασία προσδιορισµού του ιδανικού
χαρτοφυλακίου περιλαµβάνει δύο στάδια απόφασης. Το πρώτο περιλαµβάνει
τον σχηµατισµό του χαρτοφυλακίου της αγοράς m (άρα και των σηµείων Μ)
και το δεύτερο τον προσδιορισµό του σηµείου ισορροπίας στην ευθεία J Μ.
Εάν α είναι το ποσοστό του συνολικού χαρτοφυλακίου που επενδύεται στο
χαρτοφυλάκιο αγοράς, τότε:
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"=

(1-α)

"

=

"

=α

J

J+

α 5
̅

+ α [ /-

J

] (1)

Εφόσον ισχύει ότι:
5

(2)

Τότε από τις (1) και (2) συνεπάγεται ότι:
"̅

=

J

+[(5
̅ -

J)

/

5

]

"

(3)

H µαθηµατική αυτή έκφραση περιγράφει τη γραµµή κεφαλαιαγοράς.

∆ιάγραµµα 3.5. Η γραµµή κεφαλαιαγοράς
Εάν το συνολικό χαρτοφυλάκιο διαθέτει µόνο κεφαλαιακά στοιχεία χωρίς
κίνδυνο, τότε η αναµενόµενη απόδοση θα είναι J και το χαρτοφυλάκιο αυτό
παρίσταται δια του J σηµείου. Εάν διαθέτει µόνο κεφαλαιακά στοιχεία µε
κίνδυνο, τότε βρισκόµαστε στο σηµείο Μ µε αναµενόµενη απόδοση 5 και
κίνδυνο
Όλες οι άλλες ενδιάµεσες αναλογίες ακίνδυνων και
5.
αναµενόµενων στοιχείων παρίστανται από τα σηµεία µεταξύ J και Μ τα οποία
συνθέτουν τη γραµµή κεφαλαιαγοράς. Εάν δανειστούµε µε επιτόκιο J
µπορούµε να κινηθούµε δεξιά του σηµείου Μ, οπότε θα αναµένουµε
µεγαλύτερη απόδοση αλλά µε µεγαλύτερο ρίσκο.
Το µέγεθος ανταλλαγής κινδύνου απόδοσης δίνεται από την κλίση της
γραµµής κεφαλαιαγοράς
( 5
̅ - J ) / 5.
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3.4.2 H ΓΡΑΜΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
Η λογική που εµπεριέχεται στη σχέση (3) µας βοηθάει στο πως
αποφασίζουµε να επενδύσουµε σε ένα κεφαλαιακό στοιχείο που περιέχει
κίνδυνο. Με άλλα λόγια για να προσθέσουµε ένα µικρό ποσό σε µια µετοχή,
θα πρέπει να αναλάβουµε τόσο κίνδυνο ώστε να αποζηµιωνόµαστε από την
επιπλέον απόδοση που αναµένουµε. ∆ηλαδή να αναλάβουµε ( 5
̅ - J ) 6
κίνδυνο για την i µετοχή. Συνεπώς η αντίστοιχη παράσταση για την i µετοχή
καθώς και ο κανόνας αγοράς µιας συγκεκριµένης µετοχής γίνεται
=

J

+( 5
̅ -

J

) 6 (4)

Η εξίσωση (4) παριστάνει τη σχέση που υπάρχει µεταξύ της αναµενόµενης
απόδοσης και του β (beta). Έτσι προκύπτει το µοντέλο τιµολόγησης παγίων
στοιχείων (CAPM). Αυτό το µοντέλο υπονοεί ότι η αναµενόµενη απόδοση
ενός ασφαλίστρου είναι γραµµική σε σχέση µε το β. Επειδή η µέση απόδοση
στην αγορά είναι µεγαλύτερη από το µέσο ποσοστό του επιτοκίου χωρίς
κίνδυνο για µεγάλες χρονικές περιόδους, η σχέση !5 -!J είναι θετική. Άρα το
µοντέλο υπονοεί ότι η αναµενόµενη απόδοση ενός στοιχείου είναι θετική ως
προς το β. Μερικές σηµαντικές υποθέσεις παρουσιάζονται παρακάτω
1)Αν β=0 ισχύει ! =!J , αυτό σηµαίνει ότι η αναµενόµενη απόδοση µίας
µετοχής είναι ίση µε το ποσοστό του επιτοκίου χωρίς κίνδυνο. Επειδή µία
µετοχή µε µηδέν β δεν έχει σχετικό κίνδυνο, η αναµενόµενη απόδοση της
ισούται µε επιτόκιο χωρίς κίνδυνο.
2)Αν β=1 ισχύει ! =!5 , αυτό σηµαίνει ότι η αναµενόµενη απόδοση της
µετοχής είναι ίση µε την αναµενόµενη απόδοση της αγοράς. Επίσης το β του
χαρτοφυλακίου της αγοράς είναι 1.

∆ιάγραµµα 3.6. Η γραµµή αγοράς µετοχών (SML)
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Η χαρακτηριστική γραµµή του µοντέλου (διάγραµµα 3.6), ξεκινάει από
το !J και επεκτείνεται µέχρι το !5 όπου το β είναι ίσο µε 1. Αυτή η γραµµή
είναι η χαρακτηριστική γραµµή ασφάλειας της αγοράς (SML). Το !J , δηλαδή
το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο είναι η βάση. Το !5 -!J είναι η κλίση. Επειδή το
χαρτοφυλάκιο της αγοράς κατέχεται από κίνδυνο η απόδοση του είναι
µεγαλύτερη από το ποσοστό του επιτοκίου χωρίς κίνδυνο.
Η γραµµή αγοράς µετοχών παρίσταται στο παραπάνω διάγραµµα,
όπου η κλίση της καµπύλης είναι ο συντελεστής β.

3.4.3 Η ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
Μπορούµε να απεικονίσουµε πληρέστερα τη σχέση που υπάρχει
µεταξύ του τρόπου µε τον οποίο κινείται η τιµή µίας µετοχής και του τρόπου
µε τον οποίο κινείται όλη η αγορά. Ως σηµείο αφετηρίας των κινήσεων αυτών
µπορούµε να ορίσουµε την βέβαιη απόδοση.
Έτσι η υπερβάλλουσα απόδοση (σε σύγκριση µε την βέβαιη απόδοση)
από την επένδυση στο χαρτοφυλάκιο αγοράς µπορεί να συσχετιστεί µε την
υπερβάλλουσα απόδοση (σε σύγκριση µε την βέβαιη απόδοση) της
συγκεκριµένης µετοχής i. To πώς (πόσο) σχετίζονται οι δύο υπερβάλλουσες
αποδόσεις το καθορίζει ο συντελεστής β όπως ορίζει η χαρακτηριστική
γραµµή µετοχής (διάγραµµα 3.7).
(

-

J

)=K +6 (

5

-

J

) (5)

∆ιάγραµµα 3.7. Η χαρακτηριστική γραµµή µετοχών
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η έννοια του συντελεστή α. Ο συντελεστής α
µιας µετοχής είναι η απόδοση της µετοχής, όταν η απόδοση της αγοράς είναι
ίση µε το επιτόκιο του ελεύθερου κινδύνου και συνεπώς η υπερβάλλουσα
απόδοσή της είναι µηδέν. Έτσι το α είναι ένας δείκτης ελαστικότητας
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(υπερτίµησης) κάθε µετοχής. Αυτό συµβαίνει γιατί, ενώ θα περιµέναµε υπό
συνθήκες ισορροπίας, όπου η αγορά κερδίζει µηδενική υπερβάλλουσα
απόδοση το ίδιο να συµβαίνει και µε την συγκεκριµένη µετοχή, ένα θετικό α
δείχνει ότι η µετοχή ξεκινάει από το σηµείο απόδοσης µεγαλύτερο του
µηδενός. Το σταθµικό άθροισµα των α όλων των µετοχών είναι µηδέν.
Η σχέση (5) µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον εµπειρικό προσδιορισµό
των α και β µε τη µέθοδο των ελάχιστων κεφαλαίων. Με την µέθοδο αυτή
µπορούµε να προσδιορίσουµε µια ευθεία στις παρατηρούµενες αποδόσεις
κάθε µετοχής και της αγοράς και έτσι να υπολογίσουµε τα εξής στοιχεία: το β,
το α, τη στατιστική σηµαντικότητα των συντελεστών αυτών καθώς επίσης και
το βαθµό, στον οποίο οι µεταβολές των αποδόσεων της αγοράς ερµηνεύουν
τις µεταβολές των αποδόσεων της µετοχής ( ! ).

3.5 Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ( CAPM )
Στην ισορροπία κάθε οικονοµικό στοιχείο πρέπει να τιµολογηθεί έτσι
ώστε ο ρυθµιζόµενος κίνδυνος και η απαιτούµενη απόδοση να
προσαρµόζονται στη γραµµή αγοράς µετοχών. Οι επενδυτές µπορούν να
διαφοροποιήσουν όλο τον κίνδυνο εκτός της συνδιακύµανσης του παγίου
στοιχείου µε το χαρτοφυλάκιο της αγοράς. Με άλλα λόγια µπορούν να
διαφοροποιήσουν όλο το κίνδυνο εκτός του κινδύνου της οικονοµίας, ο οποίος
είναι µη διαφοροποιήσιµος. Συνεπώς ο µόνος κίνδυνος όπου οι επενδυτές
πληρώνουν ασφάλιστρο για να αποφύγουν είναι ο κίνδυνος της
συνδιακύµανσης. Καθώς σχηµατίζουµε χαρτοφυλάκια όπου περιέχουν
µεγάλο αριθµό από περιουσιακά στοιχεία, τα οποία είναι καλύτερα
διαφοροποιηµένα, η συνδιακύµανση των στοιχείων γίνεται πιο σηµαντική.
Ο συνολικός κίνδυνος ενός µεµονωµένου περιουσιακού στοιχείου
µπορεί να διαχωριστεί σε δύο µέρη. Στον συστηµατικό κίνδυνο όπου µετράει
πως ένα οικονοµικό στοιχείο συνδιακυµαίνεται µε την οικονοµία και στον µη
συστηµατικό κίνδυνο όπου είναι ανεξάρτητος της οικονοµίας:
Συνολικός κίνδυνος= Συστηµατικός κίνδυνος+ µη συστηµατικός κίνδυνος
(κίνδυνος χαρτοφυλακίου)
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(διαφοροποιήσιµος κίνδυνος)

∆ιάγραµµα 3.8. Σχέση της διακύµανσης της απόδοσης του
χαρτοφυλακίου και τον αριθµό των ασφαλίστρων στο χαρτοφυλάκιο
Το παραπάνω διάγραµµα υποθέτει:
α. Όλα τα ασφάλιστρα έχουν σταθερή διακύµανση, var
β. Όλα τα ασφάλιστρα έχουν σταθερή συνδιακύµανση, cov
γ. Όλα τα ασφάλιστρα είναι ίσα σταθµισµένα στο χαρτοφυλάκιο
Η διακύµανση του χαρτοφυλακίου µειώνεται όσο προστίθενται καινούργια
ασφάλιστρα στο χαρτοφυλάκιο, χωρίς να φτάνει ποτέ το µηδέν.
Εµπειρικά η απόδοση κάθε στοιχείου είναι µία γραµµική λειτουργία της
απόδοσης της αγοράς συν ένα τυχαίο λάθος L( το οποίο είναι ανεξάρτητο της
αγοράς:
!( = M( + N( !5 + L(

Η διακύµανση αυτής της σχέσης είναι:

(

=N(

5

+

O
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Η διακύµανση είναι το συνολικό ρίσκο: ∆ιακρίνεται στον συστηµατικό
κίνδυνο, N( 5 και στον µη συστηµατικό κίνδυνο, O . Παρατηρείται ότι N( στην
απλή γραµµική σχέση µεταξύ της απόδοσης ενός µεµονωµένου στοιχείου και
την απόδοση της αγοράς είναι ακριβώς ίδιο µε το N( στο µοντέλο τιµολόγησης
παγίων στοιχείων (CAPM).
∆ε µπορούµε να συγκρίνουµε τη διακύµανση της απόδοσης ενός
µοναδικού στοιχείου µε τη διακύµανση ενός σωστά διαφοροποιηµένου
χαρτοφυλακίου. Η διακύµανση ενός χαρτοφυλακίου είναι πάντα µικρότερη. Το
καταλληλότερο µέτρο µέτρησης του ρίσκου ενός µοναδικού οικονοµικού
στοιχείου είναι ο συντελεστής β, ο οποίος είναι η συνδιακύµανση µε την
αγορά διαιρούµενη µε την διακύµανση της αγοράς. Αυτός ο κίνδυνος είναι µη
διαφοροποιήσιµος και σχετίζεται γραµµικά µε το ποσοστό της απαιτούµενης
απόδοσης του στοιχείου σε κατάσταση ισορροπίας.
Η δεύτερη ιδιότητα του µοντέλου τιµολόγησης παγίων στοιχείων είναι
ότι το µέτρο του κινδύνου για µεµονωµένα στοιχεία είναι ένα γραµµικό
άθροισµα όταν αυτά τα στοιχεία συνδυάζονται σε χαρτοφυλάκια. Εάν
τοποθετήσουµε a% της περιουσίας µας σε ένα στοιχείο Χ και b% της
περιουσίας µας στο στοιχείο Υ, τότε ο συντελεστής β του χαρτοφυλακίου είναι
ο σταθµισµένος µέσος των συντελεστών β των µεµονωµένων οικονοµικών
στοιχείων:
6" = K 6P + b 6Q
Ο σωστός ορισµός του κινδύνου ενός µεµονωµένου στοιχείου είναι η
συνεισφορά του στο κίνδυνο του χαρτοφυλακίου. Γνωρίζουµε ότι η
διακύµανση των αποδόσεων ενός χαρτοφυλακίου, που διαθέτει διάφορα
στοιχεία είναι:
VAR (!' ) =

(!' ) = ∑R% ∑R
(% # #(

(

Αυτό µπορεί να γραφτεί ως:
( !" ) = ∑R% (∑R
(% #(

()

= ∑R% # COV ( ! , !" )

Αλλιώς:
# COV (! , !" )
Όπου είναι ο κίνδυνος του στοιχείου i στο χαρτοφυλάκιο p. Όµως οριακά η
αλλαγή της συνεισφοράς του στοιχείου i στο κίνδυνο του χαρτοφυλακίου είναι:
COV ( ! , !" ).
Άρα η συνδιακύµανση του κινδύνου είναι ο ενδεδειγµένος τρόπος της
µέτρησης του κινδύνου καθώς µετράει την αλλαγή του κινδύνου στο
χαρτοφυλάκιο, καθώς αλλάζουµε την στάθµιση ενός µεµονωµένου
περιουσιακού στοιχείου στο χαρτοφυλάκιο.
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3.6 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ( CAPM ) ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Επειδή παρέχει ποσοτικοποιηµένη µέτρηση του κινδύνου για
µεµονωµένα στοιχεία, το µοντέλο CAPM είναι ένα δηµοφιλές εργαλείο για να
αξιολογούνται αυτά τα στοιχεία. Υποθέτουµε ότι έχουµε µία µοναδική χρονική
περίοδο. Θέλουµε να αξιολογήσουµε ένα οικονοµικό στοιχείο του οποίου η
τιµή στο τέλος της περιόδου είναι S . Αυτή η τιµή αντιπροσωπεύει το κέρδος
κεφαλαίου µίας κοινής µετοχής ή το κέρδος κεφαλαίου συν ένα µέρισµα. Η
προσδοκώµενη απόδοση από την επένδυση ενός στοιχείου καθορίζεται από
την τιµή που είµαστε διατεθειµένοι να πληρώσουµε στην αρχή της περιόδου
για το δικαίωµα του κέρδους αυτού του στοιχείου στο τέλος της περιόδου. Εάν
B είναι η τιµή που πληρώνουµε σήµερα, η απόδοση του στοιχείου που είναι
κάτω από κίνδυνο θα είναι:
!( =

'T 'U
'U

Tο µοντέλο τιµολόγησης παγίων στοιχείων µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να
καθορίσει την τρέχουσα αξία ( B ) του στοιχείου. To µοντέλο (CAPM) είναι:
E (!( ) = !J + [ E (!5 - !J ]

789 (>4, >< )
9=> (>V )

, (1)

Το οποίο µπορεί να ξαναγραφτεί σαν:
W(>< ) >X
9=>(>< )

Ε (!( ) = !J + λcov(!(, !5 ), όπου λ=

. (2)

To λ µπορεί να θεωρηθεί σαν την τιµή της αγοράς σε µονάδες του κινδύνου.
Από την (1) και (2) προκύπτει:
W('T ) 'U
'U

= !J + λcov(!(, !5 ).

Μπορούµε να ερµηνεύσουµε το
στοιχείου. Άρα προκύπτει:
B

=

B

σαν την τιµή της αγοράς του επενδυτικού

Z('T )

. (3)

[>X [\]^_(>4, >< )

Το οποίο συχνά αναφέρεται ως προσαρµοσµένος κίνδυνος του ποσοστού της
απόδοσης του µοντέλου αξιολόγησης. Ο αριθµητής είναι η προσδοκόµενη
τιµή του στοιχείου στο τέλος της περιόδου και ο παρανοµαστής µπορεί να
θεωρηθεί ως το προεξοφλητικό επιτόκιο. Εάν το στοιχείο δεν έχει καθόλου
κίνδυνο τότε η συνδιακύµανση του µε την αγορά είναι µηδέν και το κατάλληλο
προεξοφλητικό επιτόκιο µίας περιόδου είναι (1+!J ). Για στοιχεία µε θετικό
συστηµατικό κίνδυνο, το ασφάλιστρο κινδύνου, λcov(!(, !5 ), προστίθεται στο
επιτόκιο µηδενικού κινδύνου έτσι ώστε το προεξοφλητικό επιτόκιο είναι
προσαρµοσµένος κίνδυνος.
Η ισοδύναµη προσέγγιση στην αξιολόγηση είναι να αφαιρέσει ένα
ασφάλιστρο κινδύνου από E( S ) στον αριθµητή, τότε προεξοφλεί στο (1+!J ).
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Η συνδιακύµανση µεταξύ του στοιχείου και της αγοράς µπορεί να ξαναγραφτεί
ως:
Cov(!(, !5 ) = cov [
= E[(
=

'U

=

'U

'T 'U
'U

,!5 ]

–

Z('T ) 'U
'U

)(!5 − a(!5 ))]

S, !5 ).

cov(

Αντικαθιστώντας αυτό στον
απόδοσης της εξίσωσης, (3)
B

'T` 'U

προσαρµοσµένο

Z('T )

κίνδυνο

του

ποσοστού

,

d

[>X [\ce f789('T, >< )
U

Μπορούµε να πάρουµε τον ισοδύναµο τύπο αποτίµησης από:
B

=

Z('T ) \]^_('T, >< )
[>X

, (4)

O προσαρµοσµένος κίνδυνος του ποσοστού της απόδοσης και ο
τύπος αποτίµησης (4) είναι ισοδύναµες για µία περίοδο αξιολόγησης
µοντέλων. Είναι σηµαντικό να καταλάβουµε ότι κ στις δύο περιπτώσεις η αξία
δεν εξαρτάται από τις προτιµήσεις χρησιµότητας των ατόµων. Αυτό που
χρειαζόµαστε να γνωρίζουµε για να προσδιορίσουµε την αξία είναι η
προσδοκόµενη πληρωµή στο τέλος της περιόδου, η ποσότητα του κινδύνου
του στοιχείου, το επιτόκιο µηδενικού κινδύνου. Εποµένως, τα άτοµα που
αντιλαµβάνονται την ίδια διανοµή των πληρωµών για ένα στοιχείο, η τιµή θα
είναι ακριβώς ίδια ανεξάρτητα των επιµέρους χρησιµοτήτων.

3.7 ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (CAPM)
Γνωρίζουµε ότι τα χαρτοφυλάκια µε περισσότερο ρίσκο (τα σωστά
διαφοροποιηµένα) έχουν µεγαλύτερη απόδοση για µεγαλύτερες περιόδους.
Γεωµετρικά οι αποδόσεις ενός χαρτοφυλακίου είναι:
g

= [∏i1 +

"

/R

k

-1 (1)

Aριθµητικά οι αποδόσεις για το ίδιο χαρτοφυλάκιο είναι:
m

= 1/N[∑(1 +

"

)]-1 (2)

To CAPM είναι ένα γραµµικό µοντέλο όπου εκφράζεται σε όρους
προσδοκώµενων αποδόσεων και κινδύνου. Στην αρχική µορφή είναι:
Ε(!( ) = !J +[E(!5 )-!J ] 6( (3)
To πρώτο βήµα για να εφαρµόσουµε εµπειρικά το θεωρητικό κοµµάτι του
CAPM, είναι να το µετατρέψουµε από την αρχική µορφή σε µία µορφή που
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χρησιµοποιεί παρατηρήσιµα στοιχεία. Αυτό µπορεί να γίνει αν υποθέσουµε ότι
ο µέσος όρος του ποσοστού της απόδοσης ενός οικονοµικού στοιχείου είναι
ίδιος µε το προσδοκώµενο ποσοστό της απόδοσης. Άρα έχουµε:
!( = E(!( )+6( n5 +L( , (4) όπου
n5 = !5 - E(!5 ),
E(n5 )=0,
L( = ένα τυχαίο λάθος
Ε(L( )=0
Cov(L( , n5 )=0,
6( = cov(!( , !5 )/var(!5 )
(4) E(!( )=E(!( ).
Aντικαθιστώντας τo E(!( ) από το CAPM στην (4), προκύπτει
!( = !J +[E(!5 )-!J ] 6( +6( [!5 -E(!5 )]+L(
= !J +(!5 -!J ) 6( +L( .
Aφαιρώντας το !J και από τις δύο πλευρές έχουµε
!( -!J = (!5 -!J ) 6( +L( ,
όπου είναι η µετέπειτα µορφή του CAPM. Aυτή προέκυψε υποθέτοντας ότι οι
αποδόσεις κατανέµονται κανονικά και ότι οι αγορές είναι ικανές. Έτσι
προκύπτει µία εµπειρική µορφή του CAPM όπου εκφράζεται σε όρους
µετέπειτα παρατηρήσεων της απόδοσης αντί για αρχικές προσδοκίες οι
οποίες δε µπορούν να µετρηθούν.

α)

β)

∆ιάγραµµα 3.9. α) αρχική µορφή CAPM, β) µετέπειτα µορφή του CAPM
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Μία σηµαντική διαφορά µεταξύ των δύο µοντέλων (διάγραµµα 3.9)
είναι ότι το µετέπειτα εµπειρικό µοντέλο µπορεί να χει αρνητική κλίση, ενώ το
αρχικό θεωρητικό µοντέλο δε µπορεί. Όταν εξετάζουµε εµπειρικά το CAPM
γράφεται στην παρακάτω µορφή:
!" = oB+o 6" +L" , (5) όπου
o =!5 -!J ,
!" = η υπερβάλλουσα απόδοση του χαρτοφυλακίου p,
(!" !J )
Οι προβλέψεις ακολουθούν τα παρακάτω κριτήρια:
1. Η βάση oB δεν πρέπει να είναι διαφορετική από µηδέν. Αν δεν είναι µηδέν
σηµαίνει ότι το µοντέλο CAPM κάτι δεν έχει λάβει υπόψιν κατά την εµπειρική
εκτίµηση της βάσης.
2. Το β πρέπει να είναι ο µόνος παράγοντας όπου εξηγεί το ποσοστό της
απόδοσης του οικονοµικού στοιχείου. Άλλοι όροι όπως η υπολειµµατική
διακύµανση, η µερισµατική απόδοση, οι αναλογίες τιµών, το µέγεθος της
επιχείρησης, δεν έχουν επεξηγηµατική επίδραση.
3. Η σχέση πρέπει να είναι γραµµική στο β.
4. Ο συντελεστής του β, o πρέπει να είναι ίσος µε (!5 -!J ).
5. Όταν η εξίσωση εκτιµάται σε πολλές περιόδους του χρόνου, το ποσοστό της
απόδοσης του χαρτοφυλακίου στην αγορά πρέπει να είναι µεγαλύτερο του
επιτοκίου χωρίς κίνδυνο. Επειδή το χαρτοφυλάκιο της αγοράς είναι πιο
επικίνδυνο, κατά µέσο όρο πρέπει να έχει µεγαλύτερο ποσοστό απόδοσης.
Με µερικές εξαιρέσεις οι εµπειρικές µελέτες (Fama and French 1992)
συµφωνούν στα ακόλουθα συµπεράσµατα.
1. Η βάση oB είναι στατιστικά διαφορετική από το µηδέν. Η κλίση o είναι
µικρότερη από τη διαφορά µεταξύ της απόδοσης του χαρτοφυλακίου της
αγοράς πλην του επιτοκίου µηδενικού κινδύνου.
2. Εκδοχές του µοντέλου όπου περιλαµβάνουν ένα τετραγωνισµένο β η µη
συστηµατικό κίνδυνο, χρησιµοποιούνται αυτοί οι επεξηγηµατικοί όροι σε ένα
µικρό αριθµό χρονικών περιόδων. Το β κυριαρχεί αυτών των όρων σαν µέτρο
µέτρησης του κινδύνου.
3. Το απλό γραµµικό εµπειρικό µοντέλο της εξίσωσης !" =oB+o 6" +L" ταιριάζει
καλύτερα στα δεδοµένα. Είναι γραµµική στο β. Ακόµη σε µεγάλες χρονικές
περιόδους το ποσοστό της απόδοσης του χαρτοφυλακίου της αγοράς είναι
µεγαλύτερο από το ποσοστό του επιτοκίου χωρίς κίνδυνο.
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4. Άλλοι παράγοντες εκτός του β εξηγούν αποτελεσµατικά µερίδες των
αποδόσεων των ασφαλίστρων όπου το β αδυνατεί να επεξηγήσει. Αυτοί οι
παράγοντες είναι η µερισµατική απόδοση, η τιµή και τα κέρδη των
χαρτοφυλακίων και το µέγεθος της επιχείρησης.
3.8 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ- Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ROLL
Ο Roll [1977] δε λαµβάνει υπόψιν, του την ανωµαλία που µπορεί να
παρουσιάζει η διατοµή της γραµµής της αγοράς και γενικά τις εµπειρικές
εφαρµογές του µοντέλου (CAPM) και καταλήγει στα εξής συµπεράσµατα.
1. Η µόνη θεµιτή εφαρµογή του CAPM είναι εάν το χαρτοφυλάκιο της αγοράς
έχει µέσο κίνδυνο αποτελεσµατικό.
2. Εάν η επίδοση µετριέται σχετικά µε έναν δείκτη όπου είναι εκ των υστέρων
αποτελεσµατικός, τότε κανένα στοιχείο δε θα χει ανώµαλη συµπεριφορά όταν
µετριέται σαν απόκλιση από τη γραµµή της ασφάλειας της αγοράς (διάγραµµα
3.10).

∆ιάγραµµα 3.10. Μη φυσιολογική απόδοση
3. Εάν η απόδοση µετριέται σε σχέση µε έναν εκ των υστέρων δείκτη, όπου
είναι αναποτελεσµατικός, τότε κάθε κατάταξη της απόδοσης του
χαρτοφυλακίου είναι πιθανή, ανάλογα ποιος µη αποτελεσµατικός δείκτης
χρησιµοποιείται.
Το τελευταίο υπονοεί ότι εάν οι αγορές είναι αποτελεσµατικές και το
CAPM είναι έγκυρο, τότε η διατοµή της γραµµής της ασφάλειας της αγοράς δε
µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν µία τεχνική µέτρησης της εκ των υστέρων
απόδοσης του χαρτοφυλακίου. Επίσης, η αποτελεσµατικότητα του
χαρτοφυλακίου της αγοράς κ η εγκυρότητα του CAPM κατέχονται από
υποθέσεις οι οποίες είναι σχεδόν απίθανο να ελεγχθούν, λόγω της δυσκολίας
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να µετρήσουµε το πραγµατικό χαρτοφυλάκιο της αγοράς. Γνωρίζουµε ότι αν
έχουµε στοιχείο χωρίς κίνδυνο, είναι πιθανό να γράψουµε την γραµµή
ασφάλειας της αγοράς σαν συνδυασµό του χαρτοφυλακίου της αγοράς και
ενός χαρτοφυλακίου µε µηδενικό β, το οποίο είναι ασυσχέτιστο µε το δείκτη
της αγοράς. Έτσι η αναµενόµενη απόδοση µπορεί να γραφτεί ως υπόδειγµα
δύο παραγόντων:
E(! ) = E(!p )+[E(!5 )-E(!p )]6
O Roll επισηµαίνει ότι δεν υπάρχει τίποτα µοναδικό στο χαρτοφυλάκιο της
αγοράς. Είναι πιθανό να µπορείς να διαλέξεις οποιοδήποτε αποτελεσµατικό
χαρτοφυλάκιο σαν δείκτη, ύστερα βρίσκεις τον ελάχιστο κίνδυνο του
χαρτοφυλακίου ο οποίος είναι ασυσχέτιστος µε τον επιλεγµένο
αποτελεσµατικό δείκτη. Άρα προκύπτει η παρακάτω εξίσωση:
Ε(! ) = E(!q,r )+[E(!r )-E(!q,r )]6 ,r
Παρατηρούµε ότι το χαρτοφυλάκιο της αγοράς, !5 , έχει αντικατασταθεί από
έναν αποτελεσµατικό δείκτη,!r , και ο β µετριέται σύµφωνα µε τον επιλεγµένο
δείκτη, 6 ,r . Επίσης το χαρτοφυλάκιο µε µηδενικό β µετριέται σύµφωνα µε το
δείκτη !q,r . Επειδή η αναµενόµενη απόδοση κάθε στοιχείου µπορεί να γραφτεί
σαν µία γραµµική λειτουργία του β του, το οποίο µετριέται σε σχέση µε κάθε
αποτελεσµατικό δείκτη, δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζουµε το δείκτη της
αγοράς. Το µόνο που χρειάζεται να γνωρίζουµε είναι τη σύνθεση του
αποτελεσµατικού δείκτη για να γράψουµε την εξίσωση την παραπάνω.
Επιπλέον, εάν ο δείκτης καταλήγει να είναι εκ των υστέρων αποτελεσµατικός,
τότε κάθε στοιχείο συµπίπτει ακριβώς στη γραµµή της ασφάλειας της αγοράς.
∆ε θα υπάρχουν ανώµαλες αποδόσεις. Εάν υπάρχουν συστηµατικά
ανώµαλες αποδόσεις, αυτό σηµαίνει ότι ο δείκτης όπου έχει επιλεχθεί δεν
είναι εκ των υστέρων αποτελεσµατικός.
Η κριτική του Roll δεν υπονοεί ότι το CAPM είναι µη έγκυρη θεωρία. Όµως
αυτό δε σηµαίνει ότι οι εφαρµογές του CAPM πρέπει να ερµηνευτούν µε
απόλυτη προσοχή. Το γεγονός ότι τα κατάλοιπα του χαρτοφυλακίου
παρουσιάζουν µη σηµαντικές αποκλίσεις από τη γραµµικότητα, σηµαίνει ότι ο
δείκτης της αγοράς που έχει επιλεχθεί (συνήθως ένας σταθµισµένος δείκτης
όλων των καταγεγραµµένων µερισµάτων των κοινών µετοχών) είναι εκ των
υστέρων αποτελεσµατικός. Στην πραγµατικότητα ο µόνος τρόπος να
εφαρµόσουµε το CAPM κατευθείαν είναι εάν κατά πόσο το πραγµατικό
χαρτοφυλάκιο της αγοράς είναι εκ των υστέρων αποτελεσµατικό. ∆υστυχώς,
επειδή το χαρτοφυλάκιο της αγοράς συµπεριλαµβάνει όλα τα στοιχεία
(εµπορεύσιµα και µη εµπορεύσιµα, όπως ανθρώπινο κεφάλαιο, νοµίσµατα,
σπίτια, οµόλογα, µετοχές, παράγωγα, γη) είναι αδύνατον να το
παρατηρήσουµε.
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∆ιάγραµµα 3.11. ∆ύο δείκτες χαρτοφυλακίων µε τα αντίστοιχα
ορθολογικά χαρτοφυλάκιά τους

3.9 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (CAPM)
Το µοντέλο CAPM στηρίζεται στην απλή γραµµική παλινδρόµηση. Όταν
παραβιάζονται οι υποθέσεις της απλής γραµµικής παλινδρόµησης τότε
δηµιουργούνται προβλήµατα στις εκτιµήσεις και την αξιολόγηση του CAPM.
Τέσσερα είναι τα προβλήµατα που µπορούν παρουσιάζονται κατά την
εκτίµηση του µοντέλου.
Α) Το πρόβληµα της αυτοσυσχέτισης. ∆ηµιουργείται όταν η διακύµανση του
διαταρακτικού όρου δεν είναι σταθερή και η συνδιακύµανση όλων των
διαταρακτικών όρων δεν ισούται µε το µηδέν.
Β) Το πρόβληµα της κανονικότητας. Με τον όρο κανονικότητα εννοούµαι ότι
κατά την εκτίµηση του 6 , η εξαρτηµένη µεταβλητή
κατανέµεται κανονικά,
όπως και οι εκτιµητές των συντελεστών της παλινδρόµησης. ∆ιαφορετικά
δηµιουργείται το πρόβληµα της µη κανονικότητας.
Γ) Το πρόβληµα της ετεροσκεδαστικότητας. Μία βασική υπόθεση του απλού
γραµµικού υποδείγµατος είναι ότι όλα τα σφάλµατα είναι οµοσκεδαστικά µε
διακύµανση var(L )= . Στην πραγµατικότητα οι διαταρακτικοί όροι δεν έχουν
την ίδια διακύµανση αλλά µεταβάλλονται µεταξύ των διάφορων χρονικών
περιόδων.
∆) Το πρόβληµα της εξειδίκευσης. Με τον όρο εξειδίκευση του υποδείγµατος
εννοούµε την περιγραφή των ερµηνευτικών µεταβλητών και την διατύπωση
του διαταρακτικού όρου. Πρόβληµα δηµιουργείται όταν το µοντέλο προς
ανάλυση δεν είναι το κατάλληλο για αξιολόγηση η έχουµε παράλειψη µίας
σηµαντικής ερµηνευτικής µεταβλητής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΚΑΙ
ΤΟ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΑΡΜΠΙΤΡΑΖ (APT)

Είναι γνωστό ότι οι υποθέσεις του µοντέλου CAPM παραβιάζονται
εύκολα στο πραγµατικό κόσµο. Άρα γεννιέται το ερώτηµα, κατά πόσο είναι
πιθανόν να επεκτείνουµε το µοντέλο έτσι ώστε οι µη ρεαλιστικές υποθέσεις να
µη δηµιουργούν πρόβληµα χωρίς το µοντέλο να αλλάξει δραστικά.
4.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΚΙΝ∆ΥΝΟ
Πολλές φορές είναι πιθανόν οι επενδυτές να µη µπορούν να δανείσουν
η να δανειστούν µε επιτόκιο χωρίς κίνδυνο. ∆ηλαδή το CAPM επηρεάζεται αν
δεν έχουµε ενεργητικό στοιχείο χωρίς κίνδυνο, όπου έχει σταθερές
αποδόσεις. Το πρόβληµα αυτό το έλυσε ο Black [1972]. To επιχείρηµά του
βασίστηκε στην υπόθεση ότι το χαρτοφυλάκιο Μ αναγνωρίζεται από τους
επενδυτές σαν το χαρτοφυλάκιο της αγοράς όπου είναι αποτελεσµατικό.
Υποθέτει, ότι µπορούµε να αναγνωρίσουµε όλα τα χαρτοφυλάκια όπου είναι
ασυσχέτιστα µε το πραγµατικό χαρτοφυλάκιο της αγοράς. Αυτό σηµαίνει ότι οι
αποδόσεις τους έχουν µηδενική συνδιακύµανση µε το χαρτοφυλάκιο της
αγοράς και έχουν τον ίδιο συστηµατικό κίνδυνο (έχουν µηδενικό β). Επειδή
έχουν τον ίδιο συστηµατικό κίνδυνο, το καθένα χαρτοφυλάκιο πρέπει να έχει
την ίδια αναµενόµενη απόδοση. Έστω δύο χαρτοφυλάκια Α και Β (διάγραµµα
4.1), όπου είναι ασυσχέτιστα µε το χαρτοφυλάκιο της αγοράς Μ και έχουν την
ίδια αναµενόµενη απόδοση Ε(!q ). Όµως, µόνο ένα από τα δύο χαρτοφυλάκια,
ας πούµε το χαρτοφυλάκιο Β έχει το µικρότερο κίνδυνο µε β χαρτοφυλακίου
µηδενικό και είναι µοναδικό. Το χαρτοφυλάκιο Α επίσης έχει β µηδενικό , αλλά
έχει υψηλότερο κίνδυνο, εποµένως δεν έχει το µικρότερο κίνδυνο
χαρτοφυλακίου.

∆ιάγραµµα 4.1. Η γραµµή κεφαλαιαγοράς µε ποσοστό κινδύνου
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Μπορούµε να σχηµατίσουµε την κλίση της γραµµής Ε(!q )M
δηµιουργώντας ένα χαρτοφυλάκιο επενδύοντας α% στο χαρτοφυλάκιο της
αγοράς και (1-α%) επενδύοντας στο χαρτοφυλάκιο µε τον ελάχιστο κίνδυνο
και β µηδενικό. Η αναµενόµενη τιµή και η τυπική απόκλιση αυτού του
χαρτοφυλακίου µπορεί να γραφτεί όπως παρακάτω:
Ε(!' ) = α Ε(!5 )+(1-α)Ε(!q ),
σ (!' ) = [M

5 +(1

− K)

p +2α(1-α) p5 p 5 ]

/

.

Eπειδή η συσχέτιση, p5 , µεταξύ του χαρτοφυλακίου µε µηδενικό β και του
χαρτοφυλακίου της αγοράς είναι µηδέν, ο τελευταίος όρος βγαίνει έξω. Η
κλίση της γραµµής εφαπτόµενη στο σηµείο Μ , όπου 100% των επενδυτών
επενδύει στο χαρτοφυλάκιο της αγοράς, µπορεί να υπολογιστεί µε τις µερικές
παραγώγους των παραπάνω εξισώσεων και εκτιµώντας τις εξισώσεις αυτές
για α=1. Η µερική παράγωγος της µέσης απόδοσης κ της τυπικής απόκλισης
είναι:
sW(>e )
tu

s2(>e )
tu

= Ε(!5 ) – E(!q ),
= [K

5+

(1 − K)

/

p]

[2α

5-

2

p+

2α

p ].

Παίρνοντας την αναλογία της µερικής παραγώγου και αντικαθιστώντας όπου
α=1, προκύπτει η κλίση Ε(!q )M:
tW(>e )/tu
s2(>e )/tu

=

W(>< ) Z(>v )
2<

.

Επειδή η γραµµή περνάει από το σηµείο [Ε(!5 ),σ(!5 )], η βάση της
εφαπτόµενης γραµµής είναι Ε(!q ). Συνεπώς, η εξίσωση της γραµµής είναι:
Ε(!' )=E(!q ) + [

Z(>< ) Z(>v )
2<

]

".

Bλέπουµε ότι η αναµενόµενη απόδοση σε κάθε στοιχείο, ανεξάρτητα αν είναι
αποτελεσµατικό, πρέπει να είναι γραµµικός συνδυασµός του ποσοστού της
απόδοσης του χαρτοφυλακίου µε µηδενικό β και του χαρτοφυλακίου της
αγοράς. Στην ισορροπία η κλίση της γραµµής που εφάπτεται στο
χαρτοφυλάκιο όπου αποτελείται από το χαρτοφυλάκιο της αγοράς και κάθε
άλλο ενεργητικό στοιχείο ισχύει η εξίσωση:
sW(>e )/tu
s2(>e )/tu

=

W(>3 ) Z(>< )

? )/2
(23<` 2<
<

.

Eξισώνοντας τους δύο ορισµούς της κλίσης της γραµµής στο εφαπτόµενο
σηµείο Μ προκύπτει:
W(>< ) Z(>v ) [Z(>3 ) Z(>< )]2<
=
.
?
2<
23< 2<
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Λύνοντας ως προς την αναµενόµενη απόδοση του στοιχείου i προκύπτει:
Ε(! )=(1−6 )E(!p )+ 6 E(!5 ), όπου
6=

5/ 5=

cov (! ,!5 )/

5

Η αναµενόµενη απόδοση κάθε στοιχείου µπορεί να γραφτεί σαν γραµµικός
συνδυασµός της αναµενόµενης απόδοσης δύο στοιχείων, του χαρτοφυλακίου
της αγοράς και του χαρτοφυλακίου µε τη µικρότερη διακύµανση µε µηδενικό
β. Έτσι προκύπτει µία εξίσωση ίδια µε το CAPM µε τη διαφορά ότι η
αναµενόµενη απόδοση του χαρτοφυλακίου µε µηδενικό β έχει αντικαταστήσει
την αναµενόµενη απόδοση του στοιχείου µε µηδενικό κίνδυνο.
Ε(! )= E(!p )+ [E(!5 ) – E(!p )]6 .
Tα αποτελέσµατα του CAPM δεν απαιτούν την ύπαρξη ενός στοιχείου χωρίς
κίνδυνο. Το β εξακολουθεί να είναι το κατάλληλο µέτρο του συστηµατικού
κινδύνου ενός στοιχείου και η γραµµικότητα του µοντέλου ακόµη διατηρείται.
Η παραπάνω εξίσωση ονοµάζεται υπόδειγµα δύο παραγόντων (two-factor
model).
4.2 H ΥΠΑΡΞΗ ΜΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Υποθέτουµε ότι το κόστος της συναλλαγής σε ένα στοιχείο είναι άπειρο
ή αυτό το στοιχείο είναι µη εµπορεύσιµο. Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι το
ανθρώπινο κεφάλαιο. Μπορείς να πουλήσεις τις ικανότητες σου έναντι ενός
ποσού αλλά δε µπορείς να πουλήσεις τον εαυτόν σου η να αγοράσεις
κάποιον. Έτσι προκύπτει το αποτέλεσµα να έχεις σε ένα χαρτοφυλάκιο ένα µη
διαφοροποιήσιµο στοιχείο, το ανθρώπινο κεφάλαιο. Επειδή δε µπορείς να
διαχωρίσεις τις ικανότητες σου και να τις πουλήσεις σε διάφορους επενδυτές,
είσαι αναγκασµένος να πάρεις αποφάσεις σε ένα χαρτοφυλάκιο, κρατώντας
ένα µεγάλο ρίσκο της περιουσίας σου. Αυτή η περιουσία είναι σε µορφή
ανθρώπινου κεφαλαίου. Είδαµε προηγουµένως ότι κάθε επενδυτής επενδύει
σε ένα χαρτοφυλάκιο αποτελούµενο από το στοιχείο χωρίς κίνδυνο και το
χαρτοφυλάκιο της αγοράς. Εµπειρικά αυτό είναι δύσκολο να συµβεί και στην
πραγµατικότητα κάθε επενδυτής διαθέτει διαφορετικά χαρτοφυλάκια µε
διαφορετικά στοιχεία κάτω από κίνδυνο. Ο Mayers [1972] έδειξε ότι όταν οι
επενδυτές είναι υποχρεωµένοι να διαθέτουν µη εµπορεύσιµα στοιχεία όπου
έχουν επικίνδυνη απόδοση, !x , το CAPM παίρνει την ακόλουθη µορφή:
Ε(!( )= !J + λ [y5 COV(!( ,!5 )+COV(!( ,!x )],
Όπου
λ=

W(>< ) >X
,
?
_< 2< [789(>< ,>z )

y5 = η τρέχουσα αξία της αγοράς όλων των
εµπορεύσιµων στοιχείων,
!x = η συνολική απόδοση όλων των µη εµπορεύσιµων
στοιχείων.
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Σε αυτήν την εκδοχή του µοντέλου, το λ µπορεί να ερµηνευτεί ως η τιµή
της αγοράς σε µονάδες κινδύνου, όπου ο κίνδυνος συµπεριλαµβάνει όχι µόνο
τη διακύµανση της αγοράς, 5 , αλλά και τη συνδιακύµανση µεταξύ του
ποσοστού απόδοσης σε στοιχεία της αγοράς και τα συνολική απόδοση µη
εµπορεύσιµων στοιχείων. Αυτό το αποτέλεσµα προκύπτει αντλώντας από ένα
άτοµο τις καµπύλες ζήτησης για να κρατήσουµε τα εµπορεύσιµα στοιχεία,
ύστερα τα συναθροίζω ώστε να προκύψει η εξίσωση
Ε(! )=E(!q )+[E(!5 )-E(!q )]6 ,
η οποία είναι η απόδοση ενός εµπορεύσιµου ενεργητικού στοιχείου κάτω από
την ισορροπία της αγοράς.
Υπάρχουν τρεις σηµαντικές επιπτώσεις. Πρώτον, όλα τα άτοµα
κρατούν διαφορετικά χαρτοφυλάκια αποτελούµενα από στοιχεία µε κίνδυνο
επειδή το ανθρώπινο κεφάλαιο τους έχει διαφορετικές ποσότητες κινδύνου.
∆εύτερον, η τιµή της ισορροπίας της αγοράς ενός στοιχείου σε κίνδυνο είναι
ανεξάρτητο της µορφής των καµπυλών αδιαφορίας των ατόµων. Άρα υπάρχει
µία καθορισµένη τιµή του κινδύνου της αγοράς όπου είναι ανεξάρτητη της
συµπεριφοράς των ατόµων µπροστά στον κίνδυνο. Η τιµή του κινδύνου και η
ποσότητα του κινδύνου, εξαρτώνται µόνο από τις ιδιότητες του j στοιχείου, το
χαρτοφυλάκιο όλων των εµπορεύσιµων στοιχείων και το χαρτοφυλάκιο των
συνολικών µη εµπορεύσιµων στοιχείων. Τρίτον, το κατάλληλο µέτρο του
κινδύνου είναι ακόµη η συνδιακύµανση, αλλά τώρα πρέπει να λάβουµε
υπόψιν τη συνδιακύµανση µεταξύ του j στοιχείου σε κίνδυνο και δύο
χαρτοφυλακίων, το ένα το οποίο είναι εµπορεύσιµο και το άλλο που
αποτελείται από µη εµπορεύσιµα οικονοµικά στοιχεία.
4.3 ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΕ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ
Ο Merton [1973] εισήγαγε µία εκδοχή του CAPM όπου υποθέτει µεταξύ
άλλων ότι το εµπόριο λαµβάνει µέρος σε συνεχή χρόνο και οι αποδόσεις του
στοιχείου κατανέµονται λογαριθµικά. Εάν το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο είναι µη
στοχαστικό στο χρόνο, τότε (ανεξάρτητα τις προτιµήσεις των ατόµων, τη
κατανοµή της περιουσίας των ατόµων, η το χρονικό ορίζοντα τους) οι
αποδόσεις στην ισορροπία ικανοποιούν την παρακάτω εξίσωση:
Ε(! )= J + [E(!5 )- J ] 6 .
H εξίσωση αυτή είναι συνεχής, χρονικά ανάλογη στο CAPM. Στην
πραγµατικότητα είναι ακριβώς ίδια εκτός του ότι οι στιγµιαίες αποδόσεις έχουν
αντικαταστήσει τις αποδόσεις σε διακριτά διαστήµατα του χρόνου, τέλος η
κατανοµή των αποδόσεων είναι κανονική λογαριθµική αντί για κανονική.
Εάν το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο είναι στοχαστικό, οι επενδυτές είναι
εκτεθειµένοι σε ένα άλλο είδος κινδύνου, ονοµαζόµενο, κίνδυνο δυσµενών
αλλαγών στο σύνολο των επενδυτικών ευκαιριών. Ο Merton έδειξε ότι οι
επενδυτές έχουν στην κατοχή τους χαρτοφυλάκια από τρία κεφάλαια: στοιχείο
χωρίς κίνδυνο, το χαρτοφυλάκιο της αγοράς, το χαρτοφυλάκιο όπου οι
αποδόσεις του είναι αρνητικά συσχετιζόµενες µε το στοιχείο χωρίς κίνδυνο.
Αυτό το µοντέλο περιλαµβάνει τρεις διαχωρισµούς κεφαλαίων. Το τρίτο
κεφάλαιο είναι απαραίτητο για να αντισταθµίσουµε µη προβλεπόµενες
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αλλαγές στο µέλλον του επιτοκίου χωρίς κίνδυνο. Η απαιτούµενη απόδοση
του στοιχείου j είναι:
Ε(!( )= J +o [Ε(!5 )- J ]+o [Ε(!R )- J ], όπου
!R = η στιγµιαία απόδοση του χαρτοφυλακίου όπου έχει
αρνητική συσχέτιση µε το στοιχείο χωρίς κίνδυνο,
{4< {4| {|<

o=

?
F}<

,

o =

{4~ {4< {}<
?
F}<

,

IR5 = η συσχέτιση µεταξύ του χαρτοφυλακίου Ν και του
της αγοράς, Μ.
789(>3 ,>€ )

6 •=

2•?

χαρτοφυλακίου

.

O Merton υποστηρίζει ότι το o θα είναι αρνητικό για στοιχεία µε υψηλό β και
θετικό για στοιχεία µε χαµηλό β.
4.4 Η ΥΠΑΡΞΗ ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ
Eάν οι επενδυτές δεν έχουν την ίδια πληροφόρηση σχετικά µε την
κατανοµή των µελλοντικών αποδόσεων, αντιλαµβάνονται διαφορετικές
επενδυτικές ευκαιρίες και εποµένως διαλέγουν διαφορετικά χαρτοφυλάκια. Ο
Lintner [1969] έδειξε ότι η ύπαρξη ετερογενών προσδοκιών δεν έρχεται σε
αντίθεση µε το CAPM, απλά οι απαιτούµενες αποδόσεις και οι
συνδιακυµάνσεις εκφράζονται σαν ένα σύνολο σταθµισµένων µέσων των
προσδοκιών των επενδυτών. Όµως αν οι επενδυτές έχουν ετερογενείς
προσδοκίες, το χαρτοφυλάκιο της αγοράς δε σηµαίνει ότι είναι
αποτελεσµατικό. Αυτό καθιστά το CAPM µη εφαρµόσιµο.
Ο Brennan [1970] ερεύνησε την επιρροή των διαφορικών φορολογικών
συντελεστών πάνω στα κέρδη κεφαλαίου και στα µερίσµατα. Υποστηρίζει ότι
το β είναι το κατάλληλο µέτρο για να µετρήσουµε το κίνδυνο, το µοντέλο του
όµως περιλαµβάνει ένα παραπάνω όρο που προκαλεί η απαιτούµενη
απόδοση ενός στοιχείου και εξαρτάται από την µερισµατική απόδοση, όπως
και από τον συστηµατικό κίνδυνο:
Ε(!( )=o !J +o 6( +o‚Dƒ( , όπου
Dƒ( =η µερισµατική απόδοση του στοιχείου j
Το µοντέλο του Brennan προβλέπει ότι υψηλότερες αποδόσεις θα
έχουµε για στοιχεία µε υψηλότερες µερισµατικές αποδόσεις. Με άλλα λόγια οι
επενδυτές δεν προτιµούν µερίσµατα επειδή πρέπει να πληρώσουν
φορολογικούς συντελεστές εισοδήµατος επί των µερισµάτων.
4.5 ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΡΙΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (FAMA-FRENCH)
Γνωρίζουµε ότι το µοντέλο CAPM, χρησιµοποιεί µία µεταβλητή το
β(beta) για να περιγράψει τις αποδόσεις ενός χαρτοφυλακίου η µίας µετοχής
µε τις αποδόσεις της αγοράς σαν σύνολο. Αντίθετα, η Eugene Fama και ο
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Kenneth French πρότειναν ένα µοντέλο που χρησιµοποιεί τρεις µεταβλητές.
∆ηλαδή πρόσθεσαν άλλους δύο παράγοντες στο κλασικό CAPM όπου
αντικατοπτρίζουν την έκθεση του χαρτοφυλακίου στις νέες τάξεις της µετοχής.
Αυτές οι δύο τάξεις των µετοχών είναι 1) η µικρή κεφαλαιοποίηση και 2)
µετοχές µε υψηλό βιβλίο ως προς την αναλογία της αγοράς. Το µοντέλο έχει
την εξής µορφή:
r=!J +6‚(„5 -!J )+N… SMB+N† HML+α, όπου
r=η αναµενόµενη απόδοση του χαρτοφυλακίου
!J =το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο
„5 =η απόδοση ολόκληρης της µετοχής της αγοράς
SMB=µετράει τις ιστορικές υπερβάλλουσες αποδόσεις
των µικρών κεφαλαιοποιήσεων έναντι των µεγάλων
HML=µετράει τις ιστορικές υπερβάλλουσες αποδόσεις
της αξίας των µετοχών έναντι της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου
Το β σε αυτό το µοντέλο είναι ανάλογο µε το κλασικό, µόνο που δεν είναι ίσο
µε του CAPM καθώς υπάρχουν άλλοι δύο παράγοντες που φροντίζουν για
ένα µέρος αυτής της δουλειάς. Οι συντελεστές των SMB και HML, N… και N†
προσδιορίζονται µε γραµµική παλινδρόµηση και µπορούν να πάρουν είτε
θετικές είτε αρνητικές τιµές. Το µοντέλο των Fama and French εξηγεί το 90%
των αποδόσεων των διαφοροποιηµένων χαρτοφυλακίων, συγκρινόµενο µε το
70% του µέσου όρου που εξηγεί το CAPM. Οι ενδείξεις των συντελεστών
προτείνουν ότι χαρτοφυλάκια µικρής κεφαλαιοποίησης και αξίας έχουν
υψηλότερες αναµενόµενες αποδόσεις, εποµένως κ υψηλότερο αναµενόµενο
κίνδυνο από χαρτοφυλάκια µεγάλης κεφαλαιοποίησης και ανάπτυξης.
4.6 ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ APT (ARBITRAGE PRICING THEORY)
Το µοντέλο APT υποθέτει ότι η απόδοση κάθε ασφαλίστρου είναι µία
γραµµική λειτουργία κ συντελεστών όπως φαίνεται και παρακάτω:
! =E(! )+N ‡ +3N • ‡• +L όπου
! =η τυχαία απόδοση του i στοιχείου
Ε(! )=η απαιτούµενη απόδοση του i στοιχείου
N • =η ευαισθησία της απόδοσης του στοιχείου i στον παράγοντα κ
‡• =η µέση τιµή µηδέν του κ παράγοντα κοινή µε τις αποδόσεις όλων των
στοιχείων υπό εξέταση
L =µία τυχαία µέση τιµή ενός ταραχώδη όρου από το i στοιχείο
Το µοντέλο CAPM είναι µία ειδική περίπτωση του APT όταν η απόδοση
της αγοράς υποτίθεται ότι είναι ο µοναδικός σηµαντικός παράγοντας. Η
θεωρία απαιτεί ότι ο αριθµός των στοιχείων n, είναι µεγαλύτερος των αριθµών
των παραγόντων κ, και ο ταραχώδης όρος είναι µη συστηµατικός κίνδυνος,
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µέρος του i στοιχείου. Πρέπει να είναι ανεξάρτητο όλων των παραγόντων και
όλων των όρων των σφαλµάτων για τα άλλα στοιχεία.
Σύµφωνα µε το APT, στην ισορροπία, όλα τα χαρτοφυλάκια όπου
διαλέγονται ανάµεσα σε πολλά στοιχεία υπό εξέταση ικανοποιούν τις
συνθήκες α) µη χρησιµοποίηση πλούτου β)µη ύπαρξη κινδύνου, δεν
κερδίζουµε καµία απόδοση κατά µέσο όρο. Αυτά τα χαρτοφυλάκια
ονοµάζονται arbitrage χαρτοφυλάκια.
Yποθέτουµε ότι & είναι η αλλαγή του ποσοστού που επενδύεται στο i
στοιχείο σαν ποσοστό κάθε πλούτου που επενδύεται από διάφορα άτοµα. Για
να φτιάξουµε ένα arbitrage χαρτοφυλάκιο όπου απαιτεί µη αλλαγή του
πλούτου, η συνήθης τακτική είναι να πουλήσουµε µερικά στοιχεία και τα
έσοδα να τα χρησιµοποιήσουµε για να αγοράσουµε άλλα:
∑$ & =0
Εάν υπάρχουν n στοιχεία σε ένα χαρτοφυλάκιο (arbitrage), τότε το
επιπρόσθετο χαρτοφυλάκιο έχει κερδισµένη απόδοση:
!" =∑$% & ! =∑$% & E(! )+∑$% & N ‡ +3+∑$% & N • ‡• +∑$% & L
Για να αποκτήσεις ένα χαρτοφυλάκιο χωρίς κίνδυνο (arbitrage
χαρτοφυλάκιο) είναι απαραίτητο να εξαλείψεις τον διαφοροποιήσιµο και τον
µη διαφοροποιήσιµο κίνδυνο. Αυτό συµβαίνει µε τρείς συνθήκες:
1. Επιλέγοντας τις ποσοστιαίες µεταβολές των δεικτών των επενδύσεων όπου
είναι µικρές.
2. ∆ιαφοροποιώντας ένα µεγάλο αριθµό στοιχείων.
3. ∆ιαλέγοντας αλλαγές, & , έτσι ώστε για κάθε παράγοντα, κ, το σταθµισµένο
άθροισµα του συστηµατικού κινδύνου των στοιχείων, N• είναι µηδέν:
& =1/n, το n είναι πολύ µεγάλο,
∑$% & N • =0, για κάθε παράγοντα.
Επειδή οι όροι των λαθών, L , είναι ανεξάρτητοι του νόµου των
µεγάλων αριθµών εγγυούνται ότι ο σταθµισµένος µέσος όρος πολλών από
αυτών θα προσεγγίσουν το µηδέν στο όριο καθώς το n µεγαλώνει. Με άλλα
λόγια, ανέξοδη διαφοροποίηση εξαλείφει τον τελευταίο όρο. Έτσι προκύπτει:
!" = ∑$% & ! =∑$% & E(! )+∑$% & N ‡ +3+∑$% & N • ‡•
Αφού έχουµε διαλέξει το σταθµισµένο µέσο του συστηµατικού κινδύνου
των στοιχείων για κάθε παράγοντα να είναι ίσο µε µηδέν, εξαλείφουµε όλο τον
συστηµατικό κίνδυνο. Συνεπώς η απόδοση στο χαρτοφυλάκιο γίνεται
σταθερή. ∆ιορθώνοντας την επιλογή των σταθµισµένων έχουµε εξαλείψει την
αβεβαιότητα, έτσι ώστε η απόδοση να µην είναι τυχαία µεταβλητή πλέον. Έτσι
προκύπτει:
!" =∑$% & E(! )
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To χαρτοφυλάκιο (χαρτοφυλάκιο arbitrage) δεν έχει κίνδυνο κ δεν
απαιτεί καινούργιο πλούτο. Εάν η απόδοση του χαρτοφυλακίου δεν ήταν
µηδέν (χαρτοφυλάκιο arbitrage), τότε ήταν πιθανόν να επιτύχουµε ένα άπειρο
ποσοστό απόδοσης χωρίς να απαιτείται κεφάλαιο και κίνδυνος. Αλλά αυτό
είναι απίθανο, όταν η αγορά είναι σε ισορροπία. Η απόδοση κάθε
µεµονωµένου στοιχείου και ολόκληρου του χαρτοφυλακίου πρέπει να είναι
µηδέν:
!' =∑$% & E(! )=0
Eπειδή το διάνυσµα των βαρών είναι ορθολογικό στο σταθερό
διάνυσµα και σε κάθε συντελεστή διανυσµάτων, αυτό είναι( ∑$% & )e=0 και
∑$% & N • =0, πρέπει να είναι ορθολογικό στις αναµενόµενες αποδόσεις,
!" =∑$% & E(! )=0
Mία συνέπεια είναι ότι η αναµενόµενη απόδοση του διανύσµατος
πρέπει να είναι γραµµικός συνδυασµός του σταθερού διανύσµατος και των
συντελεστών των διανυσµάτων. Έτσι υπάρχει ένα σετ από κ+1 συντελεστών,
ˆB ,ˆ ,3,ˆ‰ έτσι ώστε
E(! )=ˆB +ˆ N +3+ˆ‰ N •
Το N • είναι οι ευαισθησίες της απόδοσης της i ασφάλειας στο κ
παράγοντα. Εάν υπάρχει ένα στοιχείο χωρίς κίνδυνο µε απόδοση χωρίς
κίνδυνο, !J , τότε το NB• =0 και!J =ˆB . Έτσι προκύπτει:
E(! )-!J =ˆ N +3+ˆ‰ N • .
4.7 Η ΓΡΑΜΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΜΠΙΤΡΑΖ

∆ιάγραµµα 4.2. Η γραµµή τιµολόγησης του αρµπιτράζ
Η γραµµή αυτή (διάγραµµα 4.2) υποθέτει ότι υπάρχει µόνο ένας
στοχαστικός παράγοντας, κ. Στην ισορροπία, όλα τα στοιχεία πρέπει να
πέφτουν πάνω στη γραµµή τιµολόγησης του αρµπιτράζ. Μία φυσική ερµηνεία
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για το λ είναι ότι ερµηνεύει το ασφάλιστρο κινδύνου (τη τιµή του κινδύνου),
στην ισορροπία, για το κ παράγοντα.
Επειδή η σχέση τιµολόγησης του αρµπιτράζ είναι γραµµική µπορούµε
να χρησιµοποιήσουµε τον ορισµό τοµής κλίση µίας ευθείας γραµµής έτσι
ώστε να προκύψει:
Ε(! )=!J +[n‰ -!J ]N • ,
όπου n‰ είναι η αναµενόµενη απόδοση του χαρτοφυλακίου µε την ευαισθησία
µονάδας στο κ παράγοντα και µηδέν ευαισθησία σε όλους τους άλλους
παράγοντες. Για αυτό το λόγο, το ασφάλιστρο κινδύνου λ είναι ίσο µε τη
διαφορά µεταξύ της προσδοκίας του χαρτοφυλακίου όπου έχει απάντηση σε
επίπεδο µονάδας στο κ παράγοντα και µηδέν απάντηση στους άλλους
παράγοντες και του επιτοκίου χωρίς κίνδυνο:
ˆ‰ =n‰ -!J
Γενικά, η θεωρία τιµολόγησης του αρµπιτράζ µπορεί να ξαναγραφτεί ως:
Ε(! )-!J =[n -!J ]N +3+[n‰ -!J ]N • .
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ΜΕΡΟΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

Στο εµπειρικό κοµµάτι συλλέχθηκαν πληροφορίες δύο µετοχών
εισηγµένες στο ελληνικό χρηµατιστήριο. Πιο συγκεκριµένα εξετάζουµε κατά
πόσο η µετοχή εθνική τράπεζα(ΕΤΕ) και η µετοχή ελληνικά πετρέλαια(ΕΛΠΕ)
πληρούν τις προϋποθέσεις του υποδείγµατος CAPM. H περίοδος που
εξετάζουµε την εφαρµογή του µοντέλου αποτίµησης περιουσιακών στοιχείων,
και εποµένως κατά πόσο ισχύει η υπόθεση της αποτελεσµατικής αγοράς στο
Χ.Α.Α., εκτείνεται από τον Ιανουάριο του 2002 µέχρι τον ∆εκέµβριο του 2011.
Σε όλο αυτό το διάστηµα των δέκα χρόνων χρησιµοποιήσαµε τις µηνιαίες
αποδόσεις του δείκτη ΕΤΕ και του δείκτη ΕΛΠΕ. Επίσης τις µηνιαίες
αποδόσεις του γενικού δείκτη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (Γ∆) τις πήραµε
για την απεικόνιση των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου της αγοράς. Ως
ακίνδυνο επιτόκιο χρησιµοποιήσαµε το Αµερικάνικο επιτόκιο Treasure-Bill
προκειµένου να έχουµε σίγουρη αποπληρωµή των χρηµάτων µας. ∆εδοµένου
και την οικονοµική κρίση που ξέσπασε στην Ελληνική οικονοµία µετά το 2007,
αποφύγαµε να πάρουµε το επιτόκιο του ελληνικού οµολόγου.
Εποµένως η ανάλυση µας περιλαµβάνει δύο ξεχωριστά χαρτοφυλάκια.
Το ένα αποτελείται από την σχέση της αναµενόµενης απόδοσης του δείκτη
ΕΤΕ µε τον κίνδυνο γνωστού ως beta, ο οποίος εκφράζει τον κίνδυνο της
συνδιακύµανσης αυτού του δείκτη µε το χαρτοφυλάκιο της αγοράς. Το άλλο
αποτελείται από την αναµενόµενη απόδοση του δείκτη ΕΛΠΕ και τον κίνδυνο
του µε το χαρτοφυλάκιο της αγοράς. Οι επιλογή των µετοχών έγινε τυχαία, η
εφαρµογή του CAPM και η εξέταση των παραβιάσεων της γραµµικής
παλινδρόµησης έγινε µε τη χρήση EXCEL και το στατιστικό πρόγραµµα
STATA12.
Η γραµµική παλινδρόµηση που εφαρµόσαµε έγινε στο τύπο του
CAPM, που έχει την εξής µορφή: ! =!J +(!5 -!J )N όπου
! = οι µηνιαίες αποδόσεις του δείκτη της µετοχής που
εξετάζουµε, δηλαδή

! =

'3Š '3Š`d
'3Š`d

, όπου

= η τιµή κλεισίµατος της

τελευταίας µέρας του µήνα t του περιουσιακού στοιχείου i και
= η τιµή
κλεισίµατος της τελευταίας µέρας του µήνα t για το περιουσιακό στοιχείο i. To
!J µας είναι το µηνιαίο t-bill και !5 =

'Š 'Š`d
'Š`d

, όπου

= η τιµή κλεισίµατος της

τελευταίας µέρας του γενικού δείκτη το µήνα t και
= η τιµή κλεισίµατος της
τελευταίας µέρας του γενικού δείκτη το µήνα t-1. Τέλος, έχουµε τη σχέση της
επικινδυνότητας της µετοχής µας µε την επικινδυνότητα του χαρτοφυλακίου
της αγοράς N =

789(:3, :< ) 23<
9=>(>< )

=

?
2<

.

Επίσης, εξετάσαµε τις υποθέσεις των παραβιάσεων της απλής
γραµµικής παλινδρόµησης, δηλαδή τα προβλήµατα που δηµιουργούνται στις
εκτιµήσεις κ την αξιολόγηση του CAPM. Πιο συγκεκριµένα τα κριτήρια που
χρησιµοποιήθηκαν για τον σχολιασµό των αποτελεσµάτων µας είναι: α)για
την αυτοσυσχέτιση ο έλεχγος Durbin-Watson d-statistic (1950,1951) στη
σειριακή
συσχέτιση
των
εκτιµηµένων
καταλοίπων
β)για
την
ετεροσκεδαστικότητα ο έλεγχος Βreusch-Pagan test , όπου γίνεται έλεγχος
της παλινδρόµησης των τετραγωνισµένων καταλοίπων στην ανεξάρτητη
42

µεταβλητή γ)για την κανονικότητα ο έλεγχος της ασυµµετρίας και της
κύρτωσης των καταλοίπων (Jarque και Bera, 1980) και δ)για την εξειδίκευση
του υποδείγµατος ο έλεγχος RESET (Ramsey,1969), όπου χρησιµοποιούνται
τα τετράγωνα των εκτιµηµένων τιµών της εξαρτηµένης µεταβλητής.
5.1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

5.1.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ Ε.Τ.Ε.
.generate time=m(2002m01)+_n-1
. format t % tm
. tsset time
time variable: time, 2002m1 to 2011m12
delta: 1 month

Πίνακας 1. Μέση τιµή-Τυπική απόκλιση
. summarize ete ase
Variable |

Obs

Mean Std. Dev.

Min

Max

-------------+-------------------------------------------------------ete |

120 -.0081767 .1293123

-.389

.397

ase |

120 -.0092092 .0796407

-.279

.219

Πίνακας 2. Αποτελέσµατα παλινδρόµησης της µετοχής Ε.Τ.Ε. πάνω στο
Γ.∆.
. regress ete ase
Source |

SS

df

MS

Number of obs =

-------------+-----------------------------------------------------

F( 1, 118) = 291.11

Model | 1.41593962

1

1.41593962

Prob > F

Residual | .573940076

118

.004863899

R-squared

-------------+-----------------------------------------------------Total | 1.98987969

119

.016721678

120

= 0.0000
= 0.7116

Adj R-squared = 0.7091
Root MSE

= .06974

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ete |

Coef.

Std. Err.

t

P>|t|

[95% Conf. Interval]

-------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------ase | 1.369663 .0802756
_cons | .0044368 .0064093

17.06

0.000

1.210695

1.52863

0.69

0.490

-.0082554 .0171289
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Πίνακας 3. Συσχέτιση Ε.Τ.Ε. µε Γ.∆.
. correlate ete ase
(obs=120)
|

ete

ase

-------------+---------------------------ete | 1.0000
ase | 0.8435

1.0000

Πίνακας 4. Έλεγχος αυτοσυσχέτισης Durbin- Watson
. estat dwatson
Durbin-Watson d-statistic( 2, 120) = 2.713432
. predict uhat, resid
. regress uhat L.uhat,noconstant
Source |

SS

df

MS

Number of obs =

-------------+-----------------------------------------------------

F( 1, 118) = 22.44

Model | .091700304

1

.091700304

Prob > F

Residual | .482219906

118

.004086609

R-squared

-------------+-----------------------------------------------------Total | .57392021

119

.004822859

119

= 0.0000
= 0.1598

Adj R-squared = 0.1527
Root MSE

= .06393

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------uhat |

Coef.

Std. Err.

t

P>|t|

[95% Conf. Interval]

-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------uhat |
L1. | -.4125267

.087086

-4.74

0.000

-.5849807 -.2400728

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πίνακας 5. Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας Breusch-Pagan Test
. estat hettest
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity
Ho: Constant variance
Variables: fitted values of ete
chi2(1)

=

4.22

Prob > chi2 = 0.0398
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Πίνακας 6. Έλεγχος κανονικής κατανοµής
. predict res, resid
. su res, detail
Residuals
------------------------------------------------------------------------------------------------------Percentiles

Smallest

1%

-.1873278

-.3962424

5%

-.0740267

-.1873278

10%

-.057475

-.1171806

Obs

25%

-.0303374

-.082475

Sum of Wgt.

50%

.00167

75%

.0325441

.0930464

Largest Std. Dev.

90%

.0594705

.103098

Variance

95%

.082357

.1823745

Skewness

99%

.1823745

.3662306

Kurtosis

Mean

120
120

-1.45e-10
.069448

.004823
-.327543
16.77951

Πίνακας 7. Έλεγχος εξειδίκευσης ovtest
. ovtest
Ramsey RESET test using powers of the fitted values of ete
Ho: model has no omitted variables
F(3, 115) =

4.58

Prob > F =

0.0046

Σε αυτό το κοµµάτι αναλύουµε τα αποτελέσµατα µας ύστερα από την
γραµµική παλινδρόµηση που κάναµε για κάθε µετοχή και τα αποτελέσµατα
από τις παραβιάσεις της ισορροπίας της αγοράς. Όσον αφορά τη µετοχή
Ε.Τ.Ε., στον πίνακα 1 διακρίνουµε την µέση τιµή της, δηλαδή την
αναµενόµενη απόδοση της, όπου είναι m= -0,0082 και τη µέση τιµή του
γενικού δείκτη χρηµατιστηρίου,m= -0,0092.Η διασπορά γύρω από αυτήν την
απόδοση, δηλαδή ο κίνδυνος της µετοχής Ε.Τ.Ε. είναι se=0,1293 και του
γενικού δείκτη se=0,0796. Στον πίνακα 2 ύστερα από την παλινδρόµηση που
κάναµε του δείκτη Ε.Τ.Ε πάνω στο Γ.∆. µε τη µέθοδο των ελαχίστων
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τετραγώνων, το ! =0,7116 µας δείχνει ότι το 71,16% της µεταβλητότητας της
εξαρτηµένης µεταβλητής Ε.Τ.Ε. εξηγείται από το υπόδειγµα. Το ποσοστό είναι
ικανοποιητικό. Όσο πιο µεγάλο το ποσοστό τόσο το καλύτερο για το
υπόδειγµα που εξετάζουµε. Οι παρατηρήσεις µας είναι n=120, όλοι οι
στατιστικοί έλεγχοι γίνονται σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α=5%. Ο
σταθερός όρος είναι 6‹B=0,0044 και ο συντελεστής του Γ.∆. είναι 6‹ =1,3697,
άρα έχουµε µία επιθετική µετοχή καθώς 6‹ >1. Επίσης, άµα αυξηθεί ο Γ.∆.
κατά µία µονάδα, ο δείκτης Ε.Τ.Ε. θα αυξηθεί κατά 1,3697. Όσον αφορά τη
στατιστική σηµαντικότητα του 6B έχουµε ŒB :6B=0 • :6B ≠0 και επειδή
P>/t/=0,490>0,05 δεν απορρίπτω ŒB και εποµένως ο σταθερός µου όρος είναι
στατιστικά µη σηµαντικός όπου αυτό θέλουµε και εµείς, καθώς είναι ένα από
τα βασικά κριτήρια µας για την σωστή εκτίµηση των εµπειρικών εφαρµογών
του CAPM. Το 6 είναι στατιστικά σηµαντικό καθώς ŒB :6 =0 και Œ :6 ≠0 και
επειδή P>/t/=0,000<0,05 απορρίπτω την υπόθεση ŒB. Στον πίνακα 3
βλέπουµε τη συσχέτιση των δύο µεταβλητών Ε.ΤΕ. και Γ.∆. Γνωρίζουµε ότι
corr=

789(Z•Z,=•Z)

19(Z•Z)9(=•Z)

B,‘’‚“

=

=0,8435. Επειδή είναι κοντά στο 1, έχουµε θετική

γραµµική σχέση των δύο µεταβλητών. Στον πίνακα 4 µε τις υποθέσεις •” : δεν
έχω αυτοσυσχέτιση, ρ=0 Œ : έχω αυτοσυσχέτιση, ρ≠ 0 το P>/t/=0,000<0,05
προκύπτει ότι απορρίπτω την υπόθεση •B και εποµένως έχω αυτοσυσχέτιση.
Η παλινδρόµηση που πραγµατοποιείται για να εξεταστεί η αυτοσυσχέτιση
γίνεται στα εκτιµηµένα κατάλοιπα και έχει την εξής µορφή:—˜ =ρ—˜
χωρίς
σταθερό όρο µε ρ=-0,4125. H υπόθεση που κάναµε για τον έλεγχο είναι ότι τα
κατάλοιπα είναι στάσιµα και ακολουθούν κανονική κατανοµή µε µέσο µηδέν.
Ο πίνακας 5 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα του Breush-Pagan ελέγχου για
ετεροσκεδαστικότητα. Πιο συγκεκριµένα γίνεται παλινδρόµηση των
τετραγωνισµένων καταλοίπων πάνω στην ανεξάρτητη µεταβλητή Γ.∆.,
δηλαδή στη µορφή —˜ =oB+o ase+u. Έτσι εξετάζεται κατά πόσο τα
τετραγωνισµένα κατάλοιπα εξαρτώνται από την ανεξάρτητη µεταβλητή του
Γ.∆.
Οι
υποθέσεις
που
έχουµε
είναι
ŒB :οµοσκεδαστικότητα
Œ :ετεροσκεδαστικότητα και επειδή Prob>chi2=0,0398<0,05 απορρίπτουµε
την πρώτη υπόθεση, άρα έχουµε ετεροσκεδαστικότητα στο µοντέλο µας. Στο
πίνακα 6 µε τη µέθοδο Jarque and Bera βλέπουµε αν έχουµε κανονική
κατανοµή (στα κατάλοιπα µας). Οι βαθµοί ελευθερίας είναι δύο, ένας της
κύρτωσης και ο άλλος της ασσυµετρίας. Οι κριτική µας τιµή σε επίπεδο
στατιστικής σηµαντικότητας α=5% και για δύο βαθµούς ελευθερίας είναι
$
]: ]m™ =5,99. O τύπος που χρησιµοποιούµε είναι JB= (› +1/4(œ − 3) ).
š

Aντικαθιστώντας τα αποτελέσµατά µας προκύπτει:
JB=

B

š

[(−0,3275) +1/4(16,7795 − 3) ]=951,4952>C]:

]m™

απορρίπτουµε

την υπόθεση ότι τα κατάλοιπα κατανέµονται κανονικά. Τέλος στον πίνακα 7
µε τον έλεγχο Reset, το ovtest βλέπουµε αν το γραµµικό µας µοντέλο έχει
πρόβληµα εξειδίκευσης. ∆ηλαδή αν µη γραµµικοί συνδυασµοί των
επεξηγηµατικών µεταβλητών έχουν κάποια επίδραση στην εξαρτηµένη
µεταβλητή, τότε το µοντέλο µας δεν είναι σωστά ορισµένο και έχουµε
παραλείψει σηµαντικές µεταβλητές στο µοντέλο µας. Οι δύο υποθέσεις µας
είναι ŒB : δεν έχουµε παραλείψει µεταβλητές Œ :έχουµε παραλείψει
µεταβλητές. Στην προκειµένη περίπτωση Prob>F=0,0046<0,05 απορρίπτω
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την υπόθεση ŒB , άρα έχουµε παραλείψει και άλλες µεταβλητές που θα έκαναν
το µοντέλο µας καλύτερο και πιο εξειδικευµένο.
5.1.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ Ε.Λ.Π.Ε.
. generate time=m(2002m01)+_n-1
. format t % tm
. tsset time
time variable: time, 2002m1 to 2011m12
delta: 1 month

Πίνακας 8. Μέση τιµή-Τυπική απόκλιση
. summarize elpe ase
Variable |

Obs

Mean

Std. Dev.

Min

Max

-------------+--------------------------------------------------------------------------------elpe |

120

.00295

.0877323

-.272

.399

ase |

120

-.0092092

.0796407

-.279

.219

Πίνακας 9. Αποτελέσµατα παλινδρόµησης της µετοχής Ε.Λ.Π.Ε. πάνω
στον Γ.∆.
. regress elpe ase
Source |

SS

df

MS

Number of obs =

-------------+-------------------------------------------------------Model | .297348457

1

Residual | .618589243 118

Total | .9159377

119

F( 1, 118) = 56.72

.297348457

Prob > F

.005242282

R-squared

-------------+-------------------------------------------------------.007696955

Coef.

Std. Err.

t

P>|t|

Root MSE

[95% Conf. Interval]

-------------+----------------------------------------------------------------------------------ase | .6276595

.0833396

_cons | .0087302 .0066539

7.53 0.000

.4626244 .7926946

1.31 0.192 -.0044464 .0219068
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= 0.0000
= 0.3246

Adj R-squared = 0.3189

-------------------------------------------------------------------------------------------------elpe |

120

= .0724

Πίνακας 10. Συσχέτιση Ε.Λ.Π.Ε. µε Γ.∆.
. correlate elpe ase
(obs=120)
|

elpe

ase

-------------+-----------------elpe | 1.0000
ase | 0.5698 1.0000

Πίνακας 11. Έλεγχος αυτοσυσχέτισης Durbin-Watson
. estat dwatson
Durbin-Watson d-statistic( 2, 120) = 2.212988
. predict uhat, resid
. regress uhat L.uhat, noconstant
Source |

SS

df

MS

Number of obs =

-------------+-----------------------------------------------Model | .007098472

1

Residual | .610956844 118

Total | .618055316

119

F( 1, 118) = 1.37

.007098472

Prob > F

.0051776

R-squared

-------------+------------------------------ ----------------.005193742

119

= 0.2440
= 0.0115

Adj R-squared = 0.0031
Root MSE

= .07196

-----------------------------------------------------------------------------------------------------uhat |

Coef.

Std. Err.

t

P>|t|

[95% Conf. Interval]

-------------+--------------------------------------------------------------------------------------uhat |
L1. | -.1071417 .0915041 -1.17

0.244 -.2883447 .0740613

------------------------------------------------------------------------------
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Πίνακας 12. Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας Breusch-Pagan

. estat hettest
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity
Ho: Constant variance
Variables: fitted values of elpe
chi2(1)

=

0.96

Prob > chi2 = 0.3261

Πίνακας 13. Έλεγχος κανονικής κατανοµής

. predict res, resid
. su res, detail
Residuals
------------------------------------------------------------Percentiles

Smallest

1% -.1438792

-.1734004

5% -.1149111

-.1438792

10% -.0853632

-.1430813

Obs

120

25% -.0440972

-.1326238

Sum of Wgt.

120

Mean

-1.14e-10

50%

.0017166

75%

.0346262

.1256102

Largest Std. Dev.

90%

.0802325

.1663868

Variance

95%

.1063384

.176323

Skewness

99%

.176323

.3626527

Kurtosis
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.0720987

.0051982
1.001676
7.476461

Πίνακας 14. Έλεγχος εξειδίκευσης ovtest
. ovtest
Ramsey RESET test using powers of the fitted values of elpe
Ho: model has no omitted variables
F(3, 115) =

1.74

Prob > F =

0.1637

Όσον αφορά τη µετοχή Ε.Λ.Π.Ε. και τα στοιχεία που προέκυψαν από τη
γραµµική µας παλινδρόµηση από τον πίνακα 8 παρατηρούµε ότι η µέση τιµή
της µετοχής είναι m=0,0029 και ο κίνδυνος είναι var=0,0877. Από τον πίνακα
9 ύστερα από τη γραµµική µας παλινδρόµηση προέκυψε ότι ο σταθερός όρος
είναι 6‹B=0,0087 και ο συντελεστής του Γ.∆. είναι 6‹ =0,6277, άρα µικρότερος
της µονάδας. Αυτό σηµαίνει ότι η µετοχή Ε.Λ.Π.Ε. είναι αµυντική µετοχή.
Επίσης συµπεραίνουµε ότι αν αυξηθεί ο Γ.∆. κατά µία µονάδα ο δείκτης
Ε.Λ.Π.Ε. θα αυξηθεί κατά 0,6277. Η βάση µας είναι στατιστικά µη σηµαντική
καθώς P>t=0,192>0,05, άρα δεν απορρίπτω την υπόθεση ŒB : 6B = 0.
Εποµένως ισχύει µία από τις βασικές υποθέσεις του CAPM ότι ο σταθερός
όρος πρέπει να είναι όσο πιο κοντά στο µηδέν(στατιστικά µη σηµαντικός). Ο
συντελεστής του Γ.∆. είναι στατιστικά σηµαντικός καθώς P>/t/=0,000<0,05,
άρα απορρίπτουµε την µηδενική υπόθεση και ισχύει Œ : 6 ≠ 0. Το ! =
0,3246 .Άρα µε 32,46% το υπόδειγµα µας δεν έχει υψηλή ερµηνευτικότητα. Ο
πίνακας 10 µας δείχνει ότι η συσχέτιση της µετοχής µας µε το Γ.∆. είναι
µεταξύ καθόλου γραµµικής σχέσης και θετικής καθώς η συσχέτιση τους είναι
και κοντά στο µηδέν και κοντά στη µονάδα, corr=

B,“š£‘

=0,5698. Στον πίνακα

11 επειδή P-Value=0,244>0,05 µε υποθέσεις ŒB :ρ=0 και Œ :ρ≠0 δεν
απορρίπτω την µηδενική υπόθεση, άρα δεν έχουµε αυτοσυσχέτιση µε ρ=0,1071. Στο πίνακα 12 µετά τις υποθέσεις ŒB :οµοσκεδαστικότητα
• :ετεροσκεδαστικότητα και µε δεδοµένο ότι Prob>chi2=0,3261>0,05 δεν
απορρίπτω την πρώτη υπόθεση, άρα έχουµε οµοσκεδαστικό µοντέλο. Στο
πίνακα
13
µε
τον
Jarque
and
bera
έλεγχο
JB=

B

š

[(1,001676) +1/4(7,476461 − 3) ]=120,2622>35,8801 προκύπτει ότι

οι διακυµάνσεις των διαταρακτικών όρων δεν είναι σταθερές, αλλά
µεταβάλλονται µεταξύ χρονικών περιόδων, άρα µη κανονική κατανοµή καθώς
απορρίψαµε την υπόθεση ŒB :τα κατάλοιπα κατανέµονται κανονικά. Τέλος, στο
πίνακα 14 µε τον έλεχγο Reset, δεδοµένο ότι Prob>F=0,1637>0,05 δεν
απορρίπτω την υπόθεση ŒB :δεν έχω παραλειπόµενες µεταβλητές και
συµπεραίνουµε ότι δεν υπάρχει πρόβληµα εξειδίκευσης.
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5.2

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
ΑΓΟΡΑΣ

ΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΤΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ

Πίνακας 15. ∆ιόρθωση αυτοσυσχέτισης µε τη µέθοδο Cochrane-Orcutt
. prais ete ase, corc
Iteration 0: rho = 0.0000
Iteration 1: rho = -0.4125
Iteration 2: rho = -0.4271
Iteration 3: rho = -0.4274
Iteration 4: rho = -0.4274
Iteration 5: rho = -0.4274
Cochrane-Orcutt AR(1) regression -- iterated estimates
Source |

SS

df

MS

Number of obs =

-------------+-------------------------------------------------------------Model | 2.14209251
Residual | .478064984

Total | 2.62015749

F( 1, 117) = 524.25

1

2.14209251

Prob > F

117

.004086026

R-squared

-------------+-------------------------------------------------------------118

.022204725

= 0.0000

Coef.

Std. Err.

t

P>|t|

Root MSE

[95% Conf. Interval]

-------------+---------------------------------------------------------------------------------------ase | 1.43323

.0625961

_cons | .0055244 .0041461

22.90

0.000

1.309262 1.557198

1.33

0.185

-.0026868 .0137357

-------------+-------------------------------------------------------------------------------------rho | -.4273808
---------------------------------------------------------------------------------------------------Durbin-Watson statistic (original) 2.713432
Durbin-Watson statistic (transformed) 1.921226
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= 0.8175

Adj R-squared = 0.8160

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ete |

119

= .06392

Πίνακας 16. ∆ιόρθωση ετεροσκεδαστικότητας-Robust standard errors
. regress ete ase, robust
Linear regression

Number of obs =

120

F( 1, 118) = 197.28
Prob > F

= 0.0000

R-squared

= 0.7116

Root MSE

= .06974

-----------------------------------------------------------------------------------------------|

Robust

ete | Coef.

Std. Err.

t

P>|t|

[95% Conf. Interval]

-------------+--------------------------------------------------------------------------------ase | 1.369663 .0975143 14.05
_cons | .0044368 .0062323

0.71

0.000

1.176558 1.562768

0.478 -.0079048 .0167784

------------------------------------------------------------------------------------------------

Πίνακας 17. Παλινδρόµηση σε µία υποτιθέµενη µορφή
ετεροσκεδαστικότητας
. regress ete ase [aw=1/ase]
(sum of wgt is 6.6281e+03)
Source |

SS

df

MS

Number of obs =

-------------+------------------------------ ---------------Model | .042566865

1

Residual | .143385178 56

Total | .185952044

57

F( 1, 56) = 16.62

.042566865

Prob > F

.00256045

R-squared

-------------+----------------------------------------------.003262317

= 0.0001
= 0.2289

Adj R-squared = 0.2151
Root MSE

= .0506

---------------------------------------------------------------------------------------------------ete |

Coef.

Std. Err.

t

P>|t|

[95% Conf. Interval]

-------------+------------------------------------------------------------------------------------ase | 1.379693

.33838

_cons | .0047724 .0072742

4.08 0.000

.7018361 2.057549

0.66 0.514 -.0097994 .0193443

----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Πίνακας 18. Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας Breusch-Pagan
. estat hettest
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity
Ho: Constant variance
Variables: fitted values of ete
chi2(1)

=

4.83

Prob > chi2 = 0.0280

Σε αυτό το κοµµάτι της ανάλυσης µας, επικεντρωνόµαστε στο πως τα
αποτελέσµατα της προηγούµενης ανάλυσης µας µπορούν να γίνουν
καλύτερα, κυρίως πως το πρόβληµα της αυτοσυσχέτισης και
ετεροσκεδαστικότητας που παρουσιάστηκε στη µετοχή Ε.Τ.Ε. µπορούν να
διορθωθούν. Στον πίνακα 15 µε τη µέθοδο Cochrane-Orcutt AR(1)
παλινδρόµηση, όπου L ~¥. ¥. ¦(0, S ), (L =τα λάθη των καταλοίπων) µε την
πέµπτη επανάληψη της µεθόδου ελαχίστων τετραγώνων πάνω στα
εκτιµηµένα µας κατάλοιπα πετυχαίνουµε ένα καινούργιο ρ που µας βοηθάει
στο να διορθώσουµε την αυτοσυσχέτιση στο µοντέλο µας. Πιο συγκεκριµένα,
η διόρθωση µας γίνεται µε τα εξής βήµατα. A) Η αρχική µας µορφή για τη
µετοχή Ε.Τ.Ε. έχει τη µορφή §¨§ =6B+6 M›§ +— (1). Β) Σε αυτό το βήµα
υστερώ το αρχικό υπόδειγµα κατά µία χρονική περίοδο πίσω και
πολλαπλασιάζω κάθε όρο του υποδείγµατος µας µε το ρ που προέκυψε
ύστερα από τις επαναλήψεις µας. ∆ηλαδή I§¨§ =I6B +ρ6 M›§ +ρ— (2),
όπου ρ=-0.4274. Γ) Τέλος αφαιρώ τη σχέση (1)-(2) και προκύπτει ένα
µετασχηµατισµένο υπόδειγµα απαλλαγµένο από την αυτοσυσχέτιση µε την
εξής µορφή, © =6B(1-ρ)+6
+L , όπου © =§¨§ − I§¨§ , ) =M›§ − IM›§
και L =— − I— . Έτσι πετυχαίνω να µπορώ να κάνω γραµµική
παλινδρόµηση µε τη µέθοδο ελαχίστων τετραγώνων στο µετασχηµατισµένο
υπόδειγµα και αποκτώ εκτιµητή αποτελεσµατικό(BLUE).
Ύστερα γίνεται προσπάθεια να διορθωθεί η ετεροσκεδαστικότητα του
δείκτη Ε.Τ.Ε. καθώς η διακύµανση (var) και το τυπικό σφάλµα (se) έχουν
πρόβληµα, είναι µεροληπτικά και µη συνεπείς. Επίσης τα t-stat είναι
λανθασµένα. Στο πίνακα 16 παρουσιάζονται καινούργια τυπικά σφάλµατα
(robust standard errors),
όπου είναι συνεπείς εκτιµητές της τυπικής
απόκλισης και του κινδύνου(τα στατιστικά t, η πιθανότητα P>/t/, τα τυπικά
κατάλοιπα robust se, το διάστηµα εµπιστοσύνης αλλάζουν, µόνο οι τιµές των
συντελεστών coef. µένουν ίδιες). Σε αυτό το στάδιο δε µε ενδιαφέρει τι είδος
µορφή έχει η ετεροσκεδαστικότητα. Κάνω παλινδρόµηση µε τη µέθοδο των
ελαχίστων τετραγώνων σε ένα µετασχηµατισµένο υπόδειγµα που δεν έχει
όµως τη µικρότερη δυνατή διακύµανση (NOT BLUE). Στο πίνακα 17 µε τη
µέθοδο των σταθµισµένων ελαχίστων τετραγώνων πετυχαίνουµε τη
µικρότερη δυνατή διακύµανση(BLUE) και υποθέτουµε µία συγκεκριµένη
µορφή ετεροσκεδαστικότητας, όπου έχει τη µορφή
= M›§ . ∆ηλαδή τα
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κατάλοιπα έχουν διαφορετική διακύµανση. Όσο πιο µεγάλος ο Γ.∆. τόσο πιο
µεγάλη η διακύµανση. Το διορθωµένο οµοσκεδαστικό υπόδειγµα αποκτάται
αν διαιρέσουµε το αρχικό µας υπόδειγµα µε την τετραγωνική ρίζα του Γ.∆.
∆ηλαδή,

S S3
{
m…S3
†
= U +6
+ 3 .
1m…S3 √m…S 3
1m…S3 1m…S3

Έτσι προκύπτει ένα οµοσκεδαστικό

υπόδειγµα µε τη µορφή §¨§ *=6B*+6 *1M›§ +— *. Τέλος, στο πίνακα 18 γίνεται
εκ νέου έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας στο διορθωµένο µοντέλο µε την
Breush-Pagan µέθοδο και επειδή Prob>chi2=0,028<0,05 απορρίπτω την
αρχική υπόθεση ŒB :οµοσκεδαστικότητα, άρα δέχοµαι την υπόθεση
Œ :ετεροσκεδαστικότητα.
5.3

ΕΞΕΤΑΣΗ ∆ΥΟ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΩΝ ΤΗΣ
ΜΕΤΟΧΗΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ)

Πίνακας 19. Οικονοµετρικά αποτελέσµατα για την µετοχή ΒΙΟΧΑΛΚΟ
(ΚΑ) για την περίοδο 2002-2006
. generate time=m(2002m01)+_n-1
. format t % tm
. tsset time
time variable: time, 2002m1 to 2006m12
delta: 1 month
. summarize bioxk ase
Variable |

Obs

Mean

Std. Dev.

Min

Max

-------------+--------------------------------------------------------------------------bioxk |

60

.0076333

.12324

-.255

.426

ase |

60

.0086333

.0579821

-.138

.152

. regress bioxk ase
Source |

SS

df

MS

Number of obs =

-------------+--------------------------------------------Model | .508809382

1

Residual | .387288551 58

F( 1, 58) = 76.20

.508809382

Prob > F

.006677389

R-squared

-------------+------------------------------ --------------Total |

.896097933 59

60

.015188101
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= 0.0000
= 0.5678

Adj R-squared = 0.5604
Root MSE

= .08172

bioxk |

Coef.

Std. Err.

t

P>|t|

[95% Conf. Interval]

-------------+------------------------------------------------------------------------------------ase | 1.601613

.1834778

8.73 0.000

_cons | -.0061939 .0106677

1.234343 1.968884

-0.58 0.564 -.0275476 .0151597

---------------------------------------------------------------------------------------------------. estat dwatson
Durbin-Watson d-statistic( 2, 60) = 1.974087
. predict uhat, resid
. regress uhat L.uhat, noconstant
Source |

SS

df

MS

Number of obs =

-------------+--------------------------------------------Model | .00004233

F( 1, 58) = 0.01

1

.00004233

Prob > F

Residual | .385784457 58

.006651456

R-squared

-------------+-----------------------------------------------Total | .385826787

59

59

= 0.9367
= 0.0001

Adj R-squared = -0.0171

.006539437

Root MSE

= .08156

--------------------------------------------------------------------------------------------------------uhat | Coef.

Std. Err.

t

P>|t|

[95% Conf. Interval]

-------------+-----------------------------------------------------------------------------------------uhat |
L1. | .0104611 .1311327

0.08 0.937 -.2520295 .2729517

--------------------------------------------------------------------------------------------------------. estat hettest
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity
Ho: Constant variance
Variables: fitted values of bioxk
chi2(1)

=

4.53

Prob > chi2 = 0.0332
. swilk bioxk ase uhat
Shapiro-Wilk W test for normal data
Variable | Obs

W

V

z

Prob>z

-------------+-------------------------------------------------bioxk |

60

0.95397

2.502

1.977

0.02404

ase |

60

0.98460

0.837 -0.383

0.64927

uhat |

60

0.94857

2.796

2.216

55

0.01335

. ovtest
Ramsey RESET test using powers of the fitted values of bioxk
Ho: model has no omitted variables
F(3, 55) =

0.15

Prob > F =

0.9264

Πίνακας 20. Οικονοµετρικά αποτελέσµατα για την µετοχή ΒΙΟΧΑΛΚΟ
(ΚΑ) την περίοδο 2007-2011

. generate time=m(2007m01)+_n-1
. format t % tm
. tsset time
time variable: time, 2007m1 to 2011m12
delta: 1 month
. summarize bioxk ase
Variable |

Obs

Mean

Std. Dev.

Min

Max

-------------+---------------------------------------------------------------------bioxk |
ase |

60
60

-.0109

.1255495

-.294

.346

-.0270517 .0937196

-.279

.219

. regress bioxk ase
Source |

SS

df

MS

Number of obs =

-------------+-----------------------------------------------Model | .363074733

1

F( 1, 58) = 37.14

.363074733

Prob > F

.009774529

R-squared

Residual | .566922667 58

-------------+------------------------------------------------Total | .9299974

59

60

= 0.0000
= 0.3904

Adj R-squared = 0.3799

.015762668

Root MSE

= .09887

------------------------------------------------------------------------------------------------bioxk |

Coef.

Std. Err.

t

P>|t|

[95% Conf. Interval]

-------------+----------------------------------------------------------------------------------ase | .8370307

.1373382

6.09

_cons | .0117431

.0132933

0.88

56

0.000

.5621185 1.111943

0.381 -.0148663 .0383525

. estat dwatson
Durbin-Watson d-statistic( 2, 60) = 2.602007
. predict uhat, resid
. regress uhat L.uhat, noconstant
Source |

SS

df

MS

Number of obs =

-------------+---------------------------------------------------

F( 1, 58) = 6.12

Model | .05387465

1

.05387465

Prob > F

Residual | .510379148

58

.00879964

R-squared

-------------+---------------------------------------------------Total | .564253798

59

.009563624

= 0.0163
= 0.0955

Adj R-squared = 0.0799
Root MSE

= .09381

-----------------------------------------------------------------------------uhat |

Coef.

Std. Err.

t

P>|t|

[95% Conf. Interval]

-------------+---------------------------------------------------------------uhat |
L1. | -.3094328 .1250566 -2.47

0.016

-.5597607 -.0591048

-----------------------------------------------------------------------------. estat hettest
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity
Ho: Constant variance
Variables: fitted values of bioxk
chi2(1)

=

0.02

Prob > chi2 = 0.8807
. swilk bioxk ase uhat
Shapiro-Wilk W test for normal data
Variable | Obs

W

V

z

Prob>z

-------------+-------------------------------------------------bioxk |

60

ase |

60

uhat |

60

0.98534

0.797 -0.489

0.68758

0.98858

0.621 -1.028

0.84803

0.98944

0.574 -1.196

0.88416

57

59

. ovtest
Ramsey RESET test using powers of the fitted values of bioxk
Ho: model has no omitted variables
F(3, 55) =

0.22

Prob > F =

0.8803

Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο της έρευνας µας εξετάζουµε αν ισχύουν
οι υποθέσεις της γραµµικής παλινδρόµησης και εποµένως αν τα βασικά
κριτήρια του CAPM παραβιάζονται και πόσο αλλάζουν κατά τη διάρκεια δύο
πενταετιών για µία µετοχή. Στο παράδειγµα µας εξετάζουµε τη µετοχή
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ). Η διαδικασία που ακολουθούµε είναι ίδια µε παραπάνω και
οι δύο χρονικές περίοδοι που εξετάζουµε είναι µεταξύ 2002-2006 µε 20072011. Τα κριτήρια που εξετάζουµε τις παραβιάσεις της αποτελεσµατικής
αγοράς είναι ίδια µε παραπάνω, µε την µόνη διαφορά ότι αντί για έλεγχο των
καταλοίπων Jarque and Bera, χρησιµοποιούµε τον έλεγχο Shapiro-Wilk W
test for normal data. Αυτό γιατί οι παρατηρήσεις µας στις δύο παλινδροµήσεις
είναι από εξήντα η κάθε µία. Γνωρίζουµε ότι τα αποτελέσµατα του Jarque and
Bera κάτω από εκατό παρατηρήσεις δεν είναι τόσο αξιόπιστα. Από τα
αποτελέσµατα που βλέπουµε στον πίνακα 19 για την περίοδο 2002-2006 και
στον πίνακα 20 για την περίοδο 2007-2011, παρατηρούµε ότι οι διαφορές των
παραβιάσεων της αποτελεσµατικής αγοράς µεταξύ αυτών των χρονικών
περιόδων δεν είναι αισθητά ραγδαίες. Στην πρώτη πενταετία παρατηρείται µία
µορφή
ετεροσκεδαστικότητας
ενώ
στην
δεύτερη
ένας
βαθµός
αυτοσυσχέτισης. ∆ηλαδή και στις δύο περιόδους αντιµετωπίζουµε
προβλήµατα για την ποιοτικότερη πρόβλεψη των αποδόσεων της µετοχής
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) στο Χ.Α.Α. Άρα ενώ περιµέναµε ότι τη δεύτερη πενταετία η
υπόθεση της αποτελεσµατικής αγοράς θα ίσχυε σε µεγαλύτερο βαθµό και θα
ήταν περισσότερο αξιόπιστη, λόγω του ότι όλο και περισσότερα µέσα
πληροφόρησης, µε την πάροδο του χρόνου, ενσωµατώνουν γρηγορότερα και
µε χαµηλότερο κόστος διάφορες πληροφορίες στην τιµή µία µετοχής, εν
τούτοις προφανώς λόγω της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης το 2007 αλλά κ
την κρίση που δηµιουργήθηκε στην Ελλάδα µετά την περίοδο 2009,
δηµιουργούνται προβλήµατα στις προβλέψεις των διάφορων µετοχών. Η
αβεβαιότητα των τιµών της αγοράς και ο φόβος για οικονοµική κατάρρευση,
καθιστούν τις προβλέψεις µας εξαιρετικά αβέβαιες και αναποτελεσµατικές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Στο πρακτικό µέρος της εργασίας, µε την παλινδρόµηση των δύο
µετοχών Ε.Τ.Ε. και Ε.Λ.Π.Ε. πάνω στο Γ.∆., καθώς και τον έλεγχο των
προβληµάτων που δηµιουργούνται από την εφαρµογή του µοντέλου CAPM,
συµπεραίνουµε ότι υπάρχουν παραβιάσεις στην απλή γραµµική που όσο
περισσότερες είναι, τόσο η υπόθεση της αποτελεσµατικής αγοράς καθίσταται
περισσότερο προβληµατική. Η πλειοψηφία των µετοχών παρουσιάζει έστω
και µία παραβίαση των προβληµάτων της απλής γραµµικής. Αντιθέτως ένας
µικρός αριθµός µετοχών να µην παρουσιάζει κανένα εµπόδιο στις υποθέσεις
µας. Η εφαρµογή του υποδείγµατος CAPM στον πραγµατικό κόσµο δεν είναι
ρεαλιστική και παρουσιάζει αρκετά προβλήµατα. Αυτό συµβαίνει γιατί η
πληροφόρηση µπορεί να µην είναι επαρκής για το σύνολο των επενδυτών και
εποµένως υπάρχει τάση για υπερκανονικά κέρδη. Σε αυτό µπορεί να συντελεί
και το γεγονός ότι άλλες ερµηνευτικές µεταβλητές µπορούν να βοηθήσουν
στην πρόβλεψη των αποδόσεων των µετοχών, άρα και σε υπερκανονικά
κέρδη (παραβίαση εξειδίκευσης του υποδείγµατος). Ένας επενδυτής έχει σαν
στόχο να βγάλει ορθολογικά συµπεράσµατα, να πάρει τις βέλτιστες
αποφάσεις προκειµένου να επιτύχει τη µέγιστη αναµενόµενη απόδοση για
δεδοµένο κίνδυνο. Αυτός είναι και ο λόγος που επενδύουν στα χαρτοφυλάκια.
Σε αυτή τη βάση βασίστηκε κ η θεωρία του CAPM. Τα εµπόδια αυτού του
µοντέλου είναι πάρα πολλά. Στον πραγµατικό κόσµο, υποθέσεις όπως το ότι
δεν υπάρχει φορολογία, ο πληθωρισµός θεωρείται µηδενικός, τα επιτόκια και
οι κεφαλαιαγορές βρίσκονται σε ισορροπία και δεν υπάρχει κόστος
συναλλαγών, είναι εξαιρετικά µη ρεαλιστικές και δύσκολο να µην
παραβιαστούν. Εποµένως το µοντέλο περιορίζει την κατάσταση σε µία ακραία
περίπτωση, όπου ο καθένας έχει την ίδια πρόσβαση σε πληροφορίες και
συµφωνούν όλοι στις µελλοντικές προοπτικές των µετοχών. Όλα αυτά
συνιστούν µία αγορά που είναι τέλεια και δεν υπάρχει περιορισµός στις
επενδύσεις. Στην εξέταση των δύο µετοχών, η µετοχή Ε.Τ.Ε. είναι µία
επιθετική µετοχή και η ενδεχόµενη αύξηση του Γ.∆. µπορεί να επιφέρει
µεγαλύτερη αύξηση στον δείκτη Ε.Τ.Ε. από ότι στο δείκτη Ε.Λ.Π.Ε., όπου
είναι µία αµυντική µετοχή. Γενικά είναι πιο ασφαλές να επενδύσουµε στην
µετοχή Ε.Λ.Π.Ε. καθώς σε πτώση του Γ.∆. η αρνητική επίδραση στο
χαρτοφυλάκιο µας είναι µικρότερη από αυτήν στην αγορά. Επίσης, τα
προβλήµατα που παρουσιάζονται µε την εφαρµογή της µεθόδου ελαχίστων
τετραγώνων, είναι περισσότερα στη µετοχή Ε.Τ.Ε. σε σύγκριση µε τη µετοχή
Ε.Λ.Π.Ε., άρα και η παραβίαση της υπόθεσης της αποτελεσµατικής αγοράς
πιο εµφανής.
Ύστερα είδαµε µεθόδους, οι οποίοι καλυτερεύουν τις παραβιάσεις του
CAPM και διορθώνουν τα προβλήµατα των γραµµικών υποδειγµάτων, όπως
το πρόβληµα της αυτοσυσχέτισης (Cochrane-Orcutt AR(1) regression-iterated
estimates), και της ετεροσκεδαστικότητας(White’s SEs). Έτσι αποκτάµε
εκτιµήσεις πιο αξιόπιστες από πριν που οδηγούν σε πιο ορθολογικά
συµπεράσµατα. Επίσης, έχουν προταθεί από διάφορους οικονοµολόγους µη
γραµµικά υποδείγµατα (ARCH,GARCH,EGARCH,SV) που βοηθούν στην
βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των προβλέψεων των µετοχών µε
πολυµεταβλητές χρονολογικές σειρές και µεταβαλλόµενο β (beta). Όλα αυτά
τα βελτιωµένα υποδείγµατα συντελούν στο αναπτύσσουν µία σχέση µεταξύ
αναµενόµενου κινδύνου και απόδοσης, η οποία ξεφεύγει από τη στενή λογική
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της γραµµικής και βοηθάνε τον επενδυτή να αποκτήσει αξιόπιστα εργαλεία για
την σωστή διαχείριση των µετοχών.
Στο τελευταίο µέρος της ανάλυσης µας, από τα αποτελέσµατα
συµπεραίνουµε ότι την περίοδο 2002-2006 η µετοχή ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) όπως
και ο Γ.∆. έχουν µεγαλύτερη µέση αναµενόµενη απόδοση, σε σχέση µε την
περίοδο 2007-20011, όπου οι αναµενόµενη απόδοση για την ίδια µετοχή και
για τον Γ.∆. είναι αρνητική. Αυτό συµβαίνει γιατί η οικονοµική κρίση που
ξεκίνησε από την Αµερική το 2007 και κατέληξε στην Ελλάδα το 2009,
επηρεάζει τις τιµές της µετοχής που εξετάσαµε αλλά και του Γ.∆. Εποµένως ο
αναµενόµενος κίνδυνος των δεικτών µας για την δεύτερη περίοδο είναι
µεγαλύτερος. Την πρώτη περίοδο η µετοχή µας είναι επιθετική, εποµένως και
µία ενδεχόµενη αύξηση του Γ.∆. θα έφερνε µεγαλύτερα αποτελέσµατα στην
απόδοση της µετοχής από ότι θα έφερνε την δεύτερη περίοδο, όπου η µετοχή
µας µετατρέπεται σε αµυντική. Η διεθνής οικονοµική κρίση και η πολιτική
αστάθεια που επηρεάζουν αρνητικά τις τιµές των µετοχών, έχει ως συνέπεια
την αύξηση του συστηµατικού κινδύνου (κίνδυνος της αγοράς) του
χρεογράφου µας εποµένως και του χαρτοφυλακίου µας. Οι επενδυτές σε
αυτήν την περίπτωση επιδιώκουν κάποιο ασφάλιστρο κινδύνου το οποίο τους
καλύπτει απέναντι στον συστηµατικό κίνδυνο. Αντίθετα ο µη συστηµατικός
κίνδυνος, όπου οφείλεται σε παράγοντες που επηρεάζουν ειδικά µία εταιρεία,
εποµένως και τη µετοχής της(καλό µάρκετινγκ, επέκταση της εταιρείας)
µπορεί να αντιµετωπιστεί και να εξαλειφθεί, εάν προσθέσουµε στο
χαρτοφυλάκιο µας περισσότερα χρεόγραφα, των οποίων οι αποδόσεις δεν
σχετίζονται πλήρως θετικά µεταξύ τους (διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου), ή
αγοράζοντας αµοιβαία κεφάλαια. Οι παραβιάσεις των εκτιµήσεων του CAPM,
είναι εµφανείς και στις δύο περιόδους που εξετάσαµε. Ενδεχοµένως να
περιµέναµε καλύτερα αποτελέσµατα όσον αφορά την υπόθεση της
αποτελεσµατικότητας της αγοράς, άρα και µείωση των παραβιάσεων της
γραµµικής παλινδρόµησης στην δεύτερη περίοδο (νέα µέσα πληροφόρησης,
βελτιώσεις στις τεχνικές προβλέψεων των µετοχών). Η οικονοµική και
πολιτική αβεβαιότητα, καθιστούν τις προβλέψεις των µετοχών προβληµατικές
και την σωστή πληροφόρηση µία πολυτέλεια. Εποµένως η στάση των
επενδυτών απέναντι στο Χ.Α.Α. γίνεται επιφυλακτική και συνάµα συντηρητική.
Τέλος, αξίζει να αναφέρουµε και τους περιορισµούς στην ερευνά µας.
Ο µικρός αριθµός των µετοχών προς ανάλυση και η µικρή χρονική περίοδος
εξέτασης των µετοχών µας, συνιστούν τα συµπεράσµατα µας πιο
περιορισµένα.
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