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1.ΔΙΑΓΩΓΗ

Οη θίλδπλνη αλάινγα κε ην νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηθφ απνηέιεζκά πνπ
ελδέρεηαη λα επηθέξνπλ κειινληηθά, κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζζνχλ σο θαζαξνί θαη
θεξδνζθνπηθνί, ζηαηηθνί θαη δπλακηθνί, γεληθεπκέλνη θαη εηδηθνί, αληηθεηκεληθνί θαη
ππνθεηκεληθνί. ε αληίζεζε κε ηηο θαηαζηάζεηο αβεβαηφηεηαο, κπνξνχλ λα
πξνβιεθζνχλ θαη ην ζεκαληηθφηεξν, λα κεηξεζνύλ ζηαηηζηηθά.
ε έλα ραξηνθπιάθην ελφο επελδπηή, θπζηθνχ πξνζψπνπ, ρξεκαηννηθνλνκηθνχ
ή άιιεο θχζεσο νξγαληζκνχ, ν ζπλνιηθόο θίλδπλνο αθνξά ηε ζπλνιηθή έθζεζε ηνπ
ραξηνθπιαθίνπ ζε επηθίλδπλνπο ηίηινπο. Ζ βαζηθή έλλνηα ηνπ θηλδύλνπ είλαη ε
πηζαλφηεηα λα κπνξεί λα κεηαβιεζεί ε ηηκή ή ε αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή
ελφο αγαζνχ, ρσξίο λα πξνθχςεη κεγάιε αξλεηηθή επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα ηεο
επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ωο πνιχ ζεκαληηθνί θίλδπλνη αλαθέξνληαη
ραξαθηεξηζηηθά ν Πηζησηηθφο, ν Λεηηνπξγηθφο, ν θίλδπλνο Ρεπζηφηεηαο, θαη ν
θίλδπλνο Αγνξάο, δειαδή ν ζπλαιιαγκαηηθφο, ν επηηνθηαθφο θαη ν θίλδπλνο απφ
κεηνρηθνχο ηίηινπο.
Τπάξρεη έλα αμηνζεκείσην ελδηαθέξνλ ηφζν απφ ζεσξεηηθή φζν θαη απφ
πξαθηηθή ζθνπηά, γηα ηελ πνζνηηθή εθηίκεζε ηνπ θηλδύλνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε κία
ρξεκαηννηθνλνκηθή θπξίσο ζέζε.
Ζ δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ηδηαίηεξα ηνπ Λεηηνπξγηθνχ θαη ηνπ Πηζησηηθνχ,
απνηειεί φπσο δηαπηζηψλνπκε θαζεκεξηλά αιιά θαη κέζα απφ ηελ παξνχζα εξγαζία,
έλα δήηεκα πνπ απαζρνιεί φιν θαη πεξηζζφηεξν ηνπο εξεπλεηέο αιιά θαη ηνπο
επελδπηέο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Κάλνληαο κία αλαζθφπεζε ζην παξειζφλ, ζα
παξαηεξήζνπκε φηη πξηλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ '80 δελ είρε γίλεη θάπνηα νξγαλσκέλε
ζεζκηθή παξέκβαζε, ψζηε λα πξνιεθζνχλ πεξηζηαηηθά θαη θαηαζηάζεηο πνπ
απείιεζαλ θαη απεηινχλ αθφκε θαη ηελ επηβίσζε κεγάισλ θαη κε ρξεκαηνπηζησηηθψλ
νξγαληζκψλ.
Σν γεγνλφο, ην νπνίν άιιαμε ζεκαληηθά ηε λννηξνπία θαη νδήγεζε ζε έλαλ
πξνβιεκαηηζκφ γχξσ απφ ην φιν δήηεκα, απνηειεί ε πεξίπησζε κίαο γεξκαληθήο
1

ηξάπεδαο, ηεο Bankhaus Herstatt , ηεο νπνίαο ε ξεπζηνπνίεζε ζηηο 26 Ηνπλίνπ ηνπ
1974 κεηά απφ ην θιείζηκν ησλ δηαηξαπεδηθψλ ζπζηεκάησλ, νδήγεζε ηνπο
αληηζπκβαιιφκελνχο ηεο ζε ζπλνιηθή δεκία αμίαο 620 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. Σν
πεξηζηαηηθφ απηφ απνηειεί ην δσληαλφ παξάδεηγκα πνπ απνδεηθλχεη φηη ε δηαρείξηζε
ηνπ θηλδχλνπ είλαη απαξαίηεηε, ηδηαίηεξα ζηε ζχγρξνλε παγθνζκηνπνηεκέλε
νηθνλνκία. Με ιίγα ιφγηα, γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ
ζπζηήκαηνο απαηηείηαη ε αχμεζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ ηξαπεδψλ, θαζψο θαη ε
αλάπηπμε ζπζηεκάησλ κέηξεζεο θαη δηαρείξηζήο θηλδύλσλ.
Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, νη θεληξηθέο ηξάπεδεο ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο
Δλσζεο, αλέιαβαλ ην ζπληνληζκφ θαη ηελ πινπνίεζε κίαο εληαίαο ζηξαηεγηθήο γχξσ
απφ ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ, δεκηνπξγψληαο ηελ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο,
(εηδηθή επηηξνπή ηεο Σξάπεδαο ησλ Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ
επνπηεία ησλ ηξαπεδψλ). Σνλ Ηνχιην ηνπ 1988, ε Δπηηξνπή δεκνζίεπζε ην χκθσλν
ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα κε ηίηιν "Γηεζλήο χγθιεζε ηεο
Κεθαιαηαθήο Μέηξεζεο θαη ησλ Κεθαιαηαθψλ Πξνηχπσλ" ή “Basel Ι”. Ζ ζπκθσλία
απηή αθνξνχζε ηε δηεζλή ελαξκφληζε ησλ θαλφλσλ ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ
ηξαπεδψλ , θαζψο θαη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. Ζ βαζηθή ηεο δηάηαμε πξνέβιεπε γηα
ηηο ηξάπεδεο ζπγθεθξηκέλα φηη ην ζχλνιν ησλ θεθαιαίσλ ζα έπξεπε λα αλέξρεηαη
ηνπιάρηζηνλ ζην 8 % ησλ ζηαζκηζκέλσλ σο πξνο ηνλ θίλδπλν ζηνηρείσλ ηνπ
ελεξγεηηθνχ. Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαηαηάζζνληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο,
φπνπ ν ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο ιακβάλεη ηηκέο : 0 %, 20 %, 50 % θαη 100%.
Παξάιιεια, ε πκθσλία αλαθέξεηαη θαη ζηα εμσ-ινγηζηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία θαη
εθείλα θαηαηάζζνληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο θηλδχλνπ κε αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο
ζηάζκηζεο.
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2.ΜΔΣΡΗΗ ΣΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε ραξαθηεξηδφκελε σο απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ
θηλδχλνπ βαζίδεηαη ζε έλα ζχλνιν απφ πνζνηηθά εξγαιεία κέηξεζήο ηνπ, δειαδή
απφ εξγαιεία ππνινγηζκνχ ηεο έθζεζεο ζε κνξθέο θηλδχλσλ. Απηά ζηνρεχνπλ ζηελ
εθηίκεζε ηεο δηαθχκαλζεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηήο, φπσο είλαη ηα θέξδε ή ε
αγνξαία αμία, πνπ έρεη πξνθιεζεί απφ κία ηπραία παξάκεηξν (επηηφθην ή θάπνηα άιιε
παξάκεηξν ηεο αγνξάο).
Δλδεηθηηθνί δείθηεο κέηξεζεο θηλδύλσλ απνηεινχλ ε επαηζζεζία πνπ κεηξάεη
ηελ «αληίδξαζε» κηαο κεηαβιεηήο σο πξνο θάπνην παξάγνληα θηλδχλνπ (π.ρ. ε
ηξνπνπνηεκέλε δηάξθεηα γηα ηίηινπο φπσο νκφινγα θαη ν δείθηεο beta γηα ηηο κεηνρέο
πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ "ζπλδηαθχκαλζε" ηεο απφδνζεο κηαο κεηνρήο κε ηελ απφδνζε
ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνχ δείθηε πνπ ζπκβνιίδεη ηελ θαηάζηαζε ηεο αγνξάο), ε
αζηάζεηα-κεηαβιεηφηεηα ε νπνία κεηξά ηηο απνθιίζεηο κηαο κεηαβιεηήο γχξσ απφ ηε
κέζε ηηκή ηεο (π.ρ. ηππηθή απφθιηζε) θαη ηα ραξαθηεξηδφκελα σο “downside
measures of risk” (Κίλδπλνο πξνο ηα θάησ ή θαζνδηθή απφθιηζε), κέηξα ηα νπνία
εζηηάδνπλ ζηελ αξλεηηθή απφθιηζε ηεο κεηαβιεηήο ζαλ ηε «ρεηξφηεξε ηηκή» πνπ
κπνξεί λα ιάβεη ε κεηαβιεηή-ζηφρνο κε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πηζαλφηεηα. Αλάκεζα
κάιηζηα ζηα ηειεπηαία, βαζηθφ δείθηε-εξγαιείν απνηειεί ε κέζνδνο “Value at Risk”
(VaR) ηεο κέγηζηεο δπλεηηθήο απψιεηαο. ε ζπλδπαζκφ κε ηε κειέηε ηνπ VaR, ην
Marginal VaR κπνξεί θαη απηφ λα απνηειέζεη πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν ζηνλ θιάδν ηεο
δπλακηθήο δηαρείξηζεο θαη κέηξεζεο θηλδχλνπ. Γηα παξάδεηγκα, έζησ φηη ν
δηεπζπληήο ηνπ ηκήκαηνο επελδχζεσλ κηαο ηξάπεδαο απνθαζίδεη λα κεηψζεη φιεο ηηο
ζέζεηο ηνπ θαηά έλα πνζφ x εθαη. Δπξψ. Οη αλαιπηέο ηνπ ηκήκαηνο κεηξνχλ φια ηα
Marginal VaR θαη ηα θαηεγνξηνπνηνχλ. Ζ επέλδπζε κε ην κεγαιχηεξν Marginal VaR
ζα πξνηηκεζεί λα αθαηξεζεί απφ ην ραξηνθπιάθην επελδχζεσλ ηεο ηξάπεδαο ψζηε λα
πξνθχςεη ε θαιχηεξε δπλαηή αληηζηάζκηζε θαη ε ειαρηζηνπνίεζε ελδερφκελσλ
απσιεηψλ.
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- Μαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ θηλδύλνπ

Μαζεκαηηθά ν θίλδπλνο κπνξεί λα ζεσξεζεί, φπσο δηαθξίλνπκε ζε δηάθνξεο
ηζηνξηθέο αλαθνξέο, ζα κηα ηπραία κεηαβιεηή πνπ ζπκβνιίδεη ηε κειινληηθή
θαζαξή ζέζε ελφο επελδπηή. Παξφιν πνπ ζε θάπνηεο αλαθνξέο ζην παξειζφλ, ν
θίλδπλνο έρεη νξηζηεί ζαλ ηηο κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ηίηισλ κεηαμχ δχν δηαθνξεηηθψλ
εκεξνκεληψλ, ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν, λα αξθεζηνχκε ζηνλ νξηζκφ ηνπ ζα κειινληηθέο
ηηκέο, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ζπλδέεηαη κε ηελ πνηθηιφηεηα ηεο κειινληηθήο ηηκήο
κίαο ζέζεο, εμαηηίαο κεηαβνιψλ ζηηο αγνξέο ή γεληθφηεξα αβέβαησλ γεγνλφησλ.
Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα κηα ζπλάξηεζε – αληηζηνίρηζε απφ έλα ζχλνιν G ζην
ζχλνιν ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ R, φπσο ζα δνχκε θαη παξαθάησ

- Αλαθνξά ζην ξόιν ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο

Ρπζκηζηηθφ ξφιν φπσο αλαθέξακε ζηελ πξνζπάζεηα κέηξεζεο θαη δηαρείξηζεο
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ θαηέρεη ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο ε νπνία δελ έρεη
λνκηθή πξνζσπηθφηεηα θαη εδξεχεη ζηελ Σξάπεδα Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ (Bank for
International Settlements) ηεο Βαζηιείαο ηεο Διβεηίαο. Ηδξχζεθε ην 1974 θαη ζηε
ζχλζεζε ηεο ζηε παξνχζα θάζε ζπκκεηέρνπλ 13 ρψξεο (Βέιγην, Καλαδάο, Γαιιία,
Γεξκαλία, Ηηαιία, Ηαπσλία, Λνπμεκβνχξγν, Οιιαλδία, Ηζπαλία, νπεδία, Διβεηία,
Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ΖΠΑ). Σν έξγν ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο απνβιέπεη
θπξίσο ζηε δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχ
ζπζηήκαηνο αιιά θαη ζηε δηακφξθσζε ηζνδχλακσλ φξσλ αληαγσληζκνχ. To 1996
έγηλε κία ηξνπνπνίεζε ρξεζηκνπνηψληαο πξφβιεςε γηα ηνπο θηλδχλνπο αγνξάο
(market risk) ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζπλαιιαγψλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ.
Αλ θαη ε αλαγλψξηζε θαη κφλν ηεο αλαγθαηφηεηαο δηαρείξηζεο θαη κέηξεζεο ηνπ
θηλδχλνπ απνηειεί απφ κφλε ηεο έλα πνιχ ζεηηθφ βήκα, ελ ηνχηνηο νη πξνηάζεηο ηεο
Δπηηξνπήο δεκηνχξγεζαλ νξηζκέλα πξνβιήκαηα. Μία πνιχ αξλεηηθή ζπλέπεηα
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απνηειεί ην γεγνλφο φηη ην ζχζηεκα απηφ ζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ επίπεδν, γηα θάζε
επηρεηξεκαηηθφ δάλεην, πξνβιέπεη ην ίδην χςνο ηδίσλ θεθαιαίσλ, δεκηνπξγψληαο
αληηθίλεηξν ζηελ παξνρή δαλείσλ ζε επηρεηξήζεηο πςειήο πηζηνιεπηηθήο
αμηνπηζηίαο. Δπίζεο, ε παξαδνρή φηη ππάξρεη ηέιεηα ζεηηθή ζπζρέηηζε ησλ
απνδφζεσλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ νπζηαζηηθά ππεξεθηηκά ηνλ
αλαιακβαλφκελν θίλδπλν, απμάλνληαο αληίζηνηρα θαη ην πνζφ ηνπ απαηηνχκελνπ
θεθαιαίνπ. Σαπηφρξνλα, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα έρνπλ αλαπηχμεη δξαζηεξηφηεηεο
γλσζηέο σο RCA (“Regulatory Capital Arbitrage”), κε ηηο νπνίεο κεηψλεηαη ην χςνο
ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ απαηηνχληαη ζεζκηθά, ρσξίο φκσο λα αιιάδεη ε δηάξζξσζε
ηνπ θηλδχλνπ.
Λακβάλνληαο ππφςε φια απηά ηα πξνβιήκαηα, ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο
δεκνζίεπζε ηνλ Απξίιην ηνπ 2003 ην δεχηεξν ζπκβνπιεπηηθφ θείκελν (Consultative
Document). Αξγφηεξα αθνινχζεζε ε αλαζεψξεζε ηνπ πξνυπάξρνληνο πιαηζίνπ κε
ηε δεκνζίεπζε, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2004, ηνπ ηειηθνχ θεηκέλνπ, πνπ νλνκάδνπκε
Βαζηιεία ΗΗ (Basel ΗΗ: International Convergence of Capital Measurement and Capital
Standards: Α Revised Framework).
Ζ Βαζηιεία ΙΙ παξέρεη πεξηζζφηεξεο ελαιιαθηηθέο ζε ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε
ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο, δίλνληαο ζηηο ηξάπεδεο ηελ
απαξαίηεηε επειημία, αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη, κεηψλνληαο
ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ εθαξκνγή ελφο πνιχ ζπγθεθξηκέλνπ
πιαηζίνπ, πνπ δελ είλαη ην αξκφδνλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. Παξάιιεια, θάλεη
πξφβιεςε θαη γηα ην RCA ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, εθαξκφδνληαο νηθνλνκηθά
αθξηβέζηεξνπο ζπληειεζηέο θηλδχλνπ θαη ζεζπίδνληαο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο,
ψζηε λα γίλεη απνδεθηφ φηη θάζε κεηαβηβάδνπζα ηξάπεδα έρεη κεηαθέξεη ηνλ θίλδπλν
θαη δηθαηνχηαη κείσζεο ησλ απαηηνχκελσλ θεθαιαίσλ.
Βέβαηα, έλαο ηνκέαο ζηνλ νπνίν ε ζπκβνιή ηεο Δπηηξνπήο είλαη θαζνξηζηηθφο
είλαη ε δηαρείξηζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ, γηα ηνλ νπνίν ε Βαζηιεία Η δελ είρε
θάλεη θάπνηα πξφβιεςε, ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηάο ηνπ, αιιά θαη ίζσο επεηδή δελ
είρε γίλεη ηφζν θαηαλνεηή ε ηεξάζηηα ζεκαζία ηνπ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο.
Παξάιιεια, ζην δηάζηεκα κεηαμχ ηνπ 1988 (Βαζηιεία Η) θαη ηνπ 2004
(Βαζηιεία ΗΗ), γεγνλφηα φπσο ε θαηάξξεπζε ηεο Barings Bank (1995), Enron (2001),
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ή αθφκα θαη ην ηξνκνθξαηηθφ ρηχπεκα ηεο 11εο επηεκβξίνπ (2001) θαηέδεημαλ ην
πψο πξνβιήκαηα ζηελ νξγάλσζε, ζθάλδαια, ή απξφβιεπηα πεξηζηαηηθά κπνξνχλ λα
επεξεάζνπλ ηελ πνξεία ελφο νξγαληζκνχ, αιιά θαη λα θινλίζνπλ αθφκε θαη ην
επξχηεξν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. Γη' απηφ ην ιφγν θαη ε Βαζηιεία ΗΗ ελέηαμε ζην
εγρείξεκά ηεο θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ.
Ο ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο νξίδεηαη σο ν θίλδπλνο εκθάληζεο δεκηψλ πνπ
νθείινληαη ζε κε απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο, κε απνηειεζκαηηθά ζπζηήκαηα, ηνλ
αλζξψπηλν παξάγνληα θαζψο θαη εμσηεξηθά γεγνλφηα. Σα γεγνλφηα πνπ επηθέξνπλ
ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν κπνξεί λα είλαη κεγάινπ αξηζκνχ αιιά κηθξήο επίδξαζεο ή
κηθξνχ αξηζκνχ αιιά κεγάιεο επίδξαζεο.

Απφ ηνπο θύξηνπο ζηόρνπο κηαο επηρείξεζεο απνηειεί θαη ε αχμεζε
(κεγηζηνπνίεζε) ηεο αμίαο ηεο κεηνρήο ηεο.
Ζ ζσζηή, νινθιεξσκέλε θαη ζηξαηεγηθή δηαρείξηζή ησλ ελδερφκελσλ
θηλδχλσλ, αθνξά ηε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο ην ζχλνιν ησλ θηλδχλσλ πνπ
αλαιακβάλεη κηα επηρείξεζε, αλαγλσξίδεηαη (εληνπίδεηαη), εθηηκάηαη θαη ηειηθά
ειέγρεηαη, δειαδή αληηκεησπίδεηαη θαηάιιεια θαη ζχκθσλα ηφζν κε ηηο αλάγθεο φζν
θαη κε ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο. Ο έιεγρνο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηξεηο
ελαιιαθηηθέο πεξηπηψζεηο: ηε κείσζε, ηελ θξάηεζε ή ηε κεηαθνξά ελφο θηλδχλνπ. Ζ
δηαρείξηζε επνκέλσο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θπξίσο θηλδχλσλ έρεη ζα ζηφρν ηε
δεκηνπξγία αμίαο γηα ηελ εηαηξεία ρξεζηκνπνηψληαο ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία θαη
ηερληθέο πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηεί ηα αλνίγκαηά ηεο ζηνπο δηάθνξνπο θηλδχλνπο.
Βαζηθνχο ζηφρνπο κίαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ απνηεινχλ ε βειηίσζε ηεο ζρέζεο

θηλδχλνπ απφδνζεο θαη ε εμαζθάιηζε φηη ν νξγαληζκφο δελ ζα ππνζηεί απαξάδεθηεο
δεκηέο.
Πξηλ φκσο ηελ ιήςε απφθαζεο ελφο επελδπηή, κηαο επηρείξεζεο ή ελφο
πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, γηα ην πψο ζα ζηαζεί ελάληηα ζε έλαλ επηθείκελν θίλδπλν,
δίλεηαη κεγάιν βάξνο ζηελ εθηίκεζε θαη ζηε ζσζηή κέηξεζή ηνπ, δειαδή ηελ φζν ην
δπλαηφλ πιεξέζηεξε θαη πην νξζή απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ίζσο
επέιζνπλ, κέζσ ζπρλά αληίζηνηρσλ εηδηθψλ κνληέισλ.
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Ο θίλδπλνο ελόο ραξηνθπιαθίνπ, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε κεηαβιεηφηεηα
ηεο ζπλνιηθήο ηνπ απφδνζήο, εμαξηάηαη άκεζα απφ ηνλ θίλδπλν ησλ επηκέξνπο
αμηφγξαθσλ, πνπ ην απνηεινχλ, ην βαζκφ δηαθνξνπνίεζήο ηνπ, αιιά θαη ηε ζχλζεζή
ηνπ. Δίλαη ζθφπηκν λα ζπγθξνηνχληαη ραξηνθπιάθηα επαξθώο δηαθνξνπνηεκέλα
(δειαδή κε πνιιψλ εηδψλ ηίηινπο) θαη κε κεηνρέο "κηθξνχ θηλδχλνπ", ηδίσο ζε επνρέο
αβέβαηεο πνπ είλαη θαη δχζθνιν λα πξνβιεθζνχλ θαη λα κεηξεζνχλ.
Πνιχ δχζθνιε ζεσξείηαη ε πνζνηηθνπνίεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ, ν νπνίνο
πιένλ ζηνπο θαλφλεο ηεο Βαζηιείαο (Βαζηιεία ΗΗ) θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε. Ζ έιιεηςε
ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη ε θχζε ηνπ, θαζηζηνχλ ζπρλά ηε κέηξεζε ηνπ
ηδηαίηεξα δχζθνιε. Σν λέν πιαίζην ηεο Βαζηιείαο παξέρεη ελαιιαθηηθέο
πξνζεγγηζηηθέο κεζόδνπο πνπ ζηεξίδνληαη ζηνλ φγθν δξαζηεξηνπνίεζεο θαη ζηελ
επηθηλδπλφηεηα δηαθφξσλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο ηξάπεδαο. Ο ηξφπνο
ππνινγηζκνχ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ αλαιχεηαη δηεμνδηθά ζηνλ Ππιψλα I ηνπ
λένπ πιαηζίνπ ηεο επηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο. Δπίζεο, ζεκαληηθή θαηλνηνκία
ραξαθηεξίδεηαη ε δηαδηθαζία επνπηηθήο αμηνιφγεζεο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνλ Ππιψλα
ΗΗ. Κάζε ηξάπεδα αλαπηχζζεη ζχζηεκα αλαγλψξηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη κέηξεζεο
ησλ θηλδχλσλ πνπ δελ θαιχπηνληαη ηθαλνπνηεηηθά ζηνλ Ππιψλα Η (π.ρ. θίλδπλνο
ζπγθέληξσζεο) ή θαζφινπ ζηνλ Ππιψλα Η (π.ρ. ν θίλδπλνο επηηνθίνπ ηνπ επελδπηηθνχ
ραξηνθπιαθίνπ). Οη επνπηηθέο αξρέο ειέγρνπλ ηηο εθηηκήζεηο θαη αλάινγα κε ηα
απνηειέζκαηα πξνβαίλνπλ ζε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ κπνξεί λα
είλαη θαη ε αχμεζε ησλ απαηηνχκελσλ θεθαιαίσλ. Σέινο, ν Ππιψλαο ΗΗΗ εζηηάδεηαη
ζηελ πεηζαξρία ζηηο δπλάκεηο ηεο αγνξάο, ε νπνία επηηπγράλεηαη κε ηε
δεκνζηνπνίεζε ζηνηρείσλ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά θηλδχλνπ ησλ ηξαπεδψλ.
Αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά φηη ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο πξνηείλεη νπζηαζηηθά
δύν ελαιιαθηηθέο κεζόδνπο ππνινγηζκνύ ησλ επνπηηθώλ θεθαιαίσλ γηα ηηο
Σξάπεδεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ειάρηζησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ:


ηελ ηππνπνηεκέλε πξνζέγγηζε (standardized approach) θαη



ηελ πξνζέγγηζε ηεο εζσηεξηθήο δηαβάζκηζεο (internal ratings based (IRB)
approach) – εζσηεξηθά ζπζηήκαηα δηαβαζκίζεσλ.
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Ζ ηειεπηαία παξέρεη ζηηο ηξάπεδεο δχν ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο ππνινγηζκνχ,
αλάινγα κε ην βαζκφ εμέιημεο ησλ εζσηεξηθψλ ηνπο ζπζηεκάησλ δηαβάζκηζεο
θηλδχλνπ:


ηε ζεκειηψδε κέζνδν (foundation approach)



ηελ πξνεγκέλε κέζνδν (advanced approach)

Πιένλ δίλεηαη κεγάιε έκθαζε ζηελ πνζνηηθνπνίεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ ελδερφκελσλ
απσιεηψλ. Σα εξγαιεία κέηξεζεο θηλδχλσλ έρνπλ ζηφρν λα εθηηκήζνπλ ηε κεηαβνιή κηαο
κεηαβιεηήο ζηφρνπ, π.ρ. ησλ θεξδψλ, πνπ νθείιεηαη ζηηο κεηαβνιέο θάπνησλ παξαγφλησλ,
π.ρ. ησλ επηηνθίσλ, ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ, ηεο
πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο θιπ. Ζ αλάγθε απηή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαδήηεζε ησλ
πιεξέζηεξσλ κνληέισλ θαη ηερληθψλ κέηξεζεο ηνπ θηλδχλνπ, καο νδεγεί ζηε κειέηε κίαο
ηάμεο ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ θηλδχλνπ πνπ ζεσξνχληαη ηα ηδαληθφηεξα ζηε ζπλνιηθφηεξε
κειέηε ησλ δηαθφξσλ θηλδχλσλ θαζψο πιεξνχλ ηέζζεξηο βαζηθέο ηδηφηεηεο: ηηο ηδηφηεηεο
ζπλέπεηαο. Παξαθάησ αλαιχνπκε ηηο ηδηφηεηεο απηέο θαη εμεγνχκε γηαηί ην VaR ζα κέηξν
θηλδχλνπ πνπ δελ ηθαλνπνηεί θάπνηα απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηεο, δελ κπνξεί ηειηθά λα
ραξαθηεξίδεηαη ηφζν αμηφπηζην.

- Οξηζκόο κέηξσλ θηλδύλνπ

Αο ζεσξήζνπκε έλα ρψξν πηζαλνηήησλ (Ω, F, P) θαη έλα ρξνληθφ νξίδνληα Γ.
Δπίζεο, ζεσξνχκε θαη έλα ζχλνιν ηπραίσλ ηηκψλ Μ ζην ρψξν (Ω,F) πνπ είλαη θαιά
νξηζκέλεο. Σν ζχλνιν Μ απνηειεί ρψξν απσιεηψλ ηνπ επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξνληθνχ νξίδνληα Γ. Τπνζέηνπκε φηη ην Μ είλαη έλα θπξηφ
ζχλνιν (θπξηφο θψλνο) .
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Οξίδνπκε ζα κέηξν θηλδύλνπ p(L), κία ζπλάξηεζε ξ απφ ην Μ ζην ζχλνιν ησλ
πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ R, πνπ ηθαλνπνηεί ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηεο, φπσο ζα δνχκε ζηε
ζπλέρεηα.
αλ έλλνηα, έλα κέηξν θηλδχλνπ, ζπλδέεηαη κε έλα ζχλνιν απνδνρήο. Γνζέληνο
ελφο ζπλνιηθνχ ξπζκνχ απφδνζεο r ηνπ ππνθείκελνπ ηίηινπ, ην κέηξν θηλδχλνπ
ζρεηίδεηαη κε έλα ζχλνιν απνδνρήο Α θαη νξίδεηαη ζα κία αληηζηνίρηζε ησλ ζηνηρείσλ
ελφο ζπλφινπ M ζην ζχλνιν ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ R έρνληαο ηελ παξαθάησ
κνξθή:
ξΑ,r (X)= inf {m│ (m*r+X)

- Δξκελεία κέηξνπ θηλδύλνπ

Θεσξνχκε φηη p(L) είλαη πνζφ ελφο θεθαιαίνπ πνπ ζα έπξεπε λα πξνζηεζεί ζε
κία θαηάζηαζε κε δνζείζα απψιεηα L, έηζη ψζηε ε θαηάζηαζε λα ραξαθηεξηζζεί
απνδεθηή απφ έλα εμσηεξηθφ ή εζσηεξηθφ ειεγθηή-δηαρεηξηζηή θηλδχλσλ (risk
manager). Καηαζηάζεηο ή ζέζεηο κε p(L) ≤ 0 γίλνληαη απνδεθηέο ρσξίο λα ρξεηαζηεί
πξφζζεην θεθάιαην. ε πεξηπηψζεηο φπνπ p(L)<0, θεθάιαην ελδέρεηαη λα ρξεηαζζεί
λα απνζπξζεί.
Έλα κέηξν θηλδχλνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνζδηνξίζεη θεθαιαηαθέο
απαηηήζεηο, κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ ην θεθάιαην πνπ πξέπεη λα πξνζηεζεί ζε κία
ζέζε ψζηε λα θαηαζηήζεη ηνλ ελδερφκελν θίλδπλν απνδεθηφ ζηνπο αληίζηνηρνπο
δηαρεηξηζηέο. Οη ηδηόηεηεο ζπλέπεηαο ραξαθηεξίδνπλ φπσο ζα δνχκε παξαθάησ έλα
κέηξν θηλδχλνπ ηδηαίηεξα αμηφπηζην.
ε νξηζκέλεο αλαθνξέο φπσο ζπγθεθξηκέλα ησλ Artzner, Delbaen, Eber &
Heath ην 1999, ππάξρεη δηαθνξεηηθή εξκελεία γηα ηε κεηαβιεηή L πνπ αλαθέξνπκε
πην πάλσ σο ηελ πθηζηάκελε ή κειινληηθή απψιεηα. πγθεθξηκέλα, ε ηπραία
κεηαβιεηή L αλήθεη κελ ζην ζχλνιν M, ζεσξείηαη φκσο ε κειινληηθή ηηκή απφ κία
πθηζηάκελε θαηάζηαζε ή ζέζε, ζε αληίζεζε κε παξαπάλσ φπνπ αλαθέξεηαη σο
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ελδερφκελε απψιεηα. ηε ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ν θίλδπλνο απνηειεί ηπραία
κεηαβιεηή θαη ζπκβνιίδεη κφλν ηε κειινληηθή θαζαξή ζέζε απφ κία επέλδπζε,
θαζψο ζρεηίδεηαη κε ηελ πνηθηιφηεηα ηεο κειινληηθήο αμίαο κηαο ζέζεο, εμαηηίαο
κεηαβνιψλ ζηελ αγνξά θαη γεληθφηεξα αβέβαησλ γεγνλφησλ.
Οη ζπγθεθξηκέλνη εξεπλεηέο, δελ ππνζέηνπλ πιεξφηεηα ησλ αγνξψλ θαη
ζεσξνχλ φηη ηα κέηξα θηλδχλνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ επηπιένλ
θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ψζηε λα ξπζκίζνπλ ηνλ θίλδπλν πνπ εθηηκάηαη απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά, ηνπο εκπφξνπο θαη ηνπο αζθαιηζηέο, φπσο επίζεο θαη ηε
ζσζηή θαηαλνκή ηνπ ππάξρνληνο θεθαιαίνπ. Αλαπηχζζνπλ θαη εθείλνη κε ηε ζεηξά
ηνπο θαη παξνπζηάδνπλ ηηο εθαξκνδφκελεο κεζφδνπο κέηξεζεο θηλδχλσλ αγνξάο θαη
κε, φπσο θαη αλαθέξνληαη ζε ζπλεπή κέηξα θηλδχλνπ θαη ζηελ αμία ησλ αληίζηνηρσλ
ηδηνηήησλ ζηελ θαηαζθεπή ηδαληθψλ εξγαιείσλ κέηξεζεο θηλδχλνπ.
Γηα ιφγνπο απιφηεηαο ζεσξείηαη κία κφλν πεξίνδνο αβεβαηφηεηαο (0,Σ) κεηαμχ
δχν εκεξνκεληψλ 0 θαη Σ. Ζ πεξίνδνο πνπ επηιέγεηαη ζε απηή ηελ αλαθνξά κπνξεί λα
ζεσξεζεί ζαλ ηε πεξίνδν κεηαμχ κίαο αξρηθήο αληηζηάζκηζεο θαη κίαο δεχηεξεο, ζαλ
έλα ζηαζεξφ δηάζηεκα έζησ δχν εβδνκάδσλ, ηελ πεξίνδν ξεπζηνπνίεζεο κίαο ζέζεο
ή ζαλ ην δηάζηεκα θάιπςεο απφ έλα αζθαιηζηηθφ ζπκβφιαην. Δπίζεο, γηα ράξε
απινπνίεζεο, ζεσξείηαη φηη ηα νλνκαζηηθά επηηφθηα ηζνχληαη κε ην 0 ψζηε λα κελ
ππάξρεη πξνεμφθιεζε.
θνπφ ηεο κέηξεζεο θηλδχλσλ θαη ζηηο κειέηεο πνπ κφιηο αλαθέξζεθαλ,
απνηειεί νπζηαζηηθά ε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ δηαζηεκάησλ φπνπ έλαο θίλδπλνο
κπνξεί λα ζεσξεζεί απνδεθηφο γηα κία θαηάζηαζε-επέλδπζε. Σν ζύλνιν απνδνρήο
έζησ Αp, γηα έλαλ θίλδπλν, νξίδεηαη σο ην ζχλνιν γηα ην νπνίν:
Ap= {Υ Δ G│p(X) ≤ 0}
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Δθαξκνδόκελα κέηξα θηλδύλνπ

Γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε θηλδχλσλ θαη ηε κέηξεζε θπξίσο ηνπ Κηλδχλνπ Αγνξάο,
ρξεζηκνπνηνχληαη κέζνδνη φπσο ε κέζνδνο δηαζπνξάο-ζπλδηαζπνξάο (the variancequantile" method of value-at-risk (VaR)), ε κέζνδνο Margin System SPAN (Standard
Portfolio Analysis of Risk) πνπ έρεη αλαπηπρζεί απφ ην Υξεκαηηζηήξην Chicago
Mercantile θαη νη Καλφλεο Πεξηζσξίνπ (the margin rules) πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηελ
Δπηηξνπή “Securities and Exchanges Commission” (SEC/NASD rules), θαη
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ εζληθφ νξγαληζκφ δηαρεηξηζηψλ αζθαιίζεσλ (National
Association of Securities Dealers (NASD))

- Αλαθνξά ζηε κέγηζηε δπλεηηθή απώιεηα

Σν κέηξν θηλδχλνπ Value at Risk (VaR) νξίδεηαη σο ην κέγηζην πνζφ δεκίαο
πνπ κπνξεί λα ππνζηεί κηα ζέζε ή έλα ραξηνθπιάθην πνπ έρνπλ απνηηκεζεί γηα έλα
δεδνκέλν επίπεδν εκπηζηνζχλεο θαη γηα θαζνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν.
Με άιια ιφγηα είλαη ζαλ λα αλαθέξνπκε φηη «έρνπκε x ηνηο εθαηφ βεβαηφηεηα
φηη δε ζα ράζνπκε πεξηζζφηεξα απφ V ρξήκαηα ηηο επφκελεο Ν κέξεο» φπνπ V ην
VaR , x ην επίπεδν εκπηζηνζχλεο θαη Ν ν ρξνληθφο νξίδνληαο.
Σν VaR εμ’ νξηζκνχ είλαη ζπλάξηεζε ηνπ επηπέδνπ εκπηζηνζχλεο θαη ηνπ
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε επηινγή ηνπο απνηειεί εμαηξεηηθά επαίζζεην
ζεκείν θαη επεξεάδεη ηελ αθξίβεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ απνηειέζκαηνο .
Απφ ηνλ νξηζκφ ηνπ VaR είδακε φηη είλαη ην πνζνζηηαίν ζεκείν ηεο
θαηαλνκήο ησλ απσιεηψλ, δειαδή έλα κέξνο ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηέηνην ψζηε
ε πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη δεμηά ηνπ λα αληηπξνζσπεχεη κηα νξηζκέλε πηζαλφηεηα c:

1  c  P  X  VaR
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Γηα c=95% είκαζηε 95% ζίγνπξνη φηη δε ζα έρνπκε απψιεηεο κεγαιχηεξεο ηνπ
VaR. Γειαδή ην VaR καο δείρλεη ηε κεγαιχηεξε δεκηά πνπ δελ μεπεξλάεη φκσο ην
95% ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαηεξήζεσλ ηεο θαηαλνκήο.
ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη ε ηηκή ηνπ φηαλ ην Υ (απφδνζε)
θαηαλέκεηαη θαλνληθά.

Διαγραμματική παρουςίαςη του VAR.

Σν επίπεδν εκπηζηνζχλεο , θαζνξίδεη πνηα είλαη ε πηζαλφηεηα, ε επέλδπζή καο
λα έρεη απφδνζε ρεηξφηεξε ηνπ VaR. πλήζσο ιακβάλεηαη ζα δηάζηεκα
εκπηζηνζχλεο ην 95% ή ην 99%, δειαδή νη ζρεηηθνί ππνινγηζκνί γίλνληαη ζε επίπεδν
ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 5% ή 1% αληίζηνηρα.
Σν ηδαληθφ επίπεδν εκπηζηνζχλεο είλαη 99,99%. Όκσο γη’ απηφ ην επίπεδν ν
πξνζδηνξηζκφο ηεο θαηαλνκήο ζηα άθξα δελ ζα ήηαλ αθξηβήο.
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Σφγκριςη των τιμών του VaR για διάφορα επίπεδα εμπιςτοςφνησ.

Παξαηεξνχκε φηη γηα κεγάια επίπεδα εκπηζηνζχλεο παίξλνπκε κεγαιχηεξε
εθηίκεζε γηα ην VaR απ’ φηη γηα κηθξφηεξα, θαζψο ην επίπεδν εκπηζηνζχλεο
επεξεάδεη ηελ εθηίκεζε ηνπ VaR.

- εκαληηθέο ρξήζεηο θαη εθαξκνγέο ηνπ Value at Risk

Σν VaR ρξεζηκνπνηείηαη σο εξγαιείν αλαθνξάο ζηελ έθζεζε ηνπ
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ. Γηα ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα είλαη πνιχ βνιηθή
ε παζεηηθή ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ, δειαδή ε ρξήζε ηνπ σο θνηλφ κέηξν
θηλδχλνπ, ην νπνίν είλαη θαηαλνεηφ θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ φιε ηελ ηεξαξρία, απφ
ηε δηεχζπλζε κέρξη ηνπο κεηφρνπο .
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξχκαηα ρξεζηκνπνηνχλ ην VaR επίζεο, σο εξγαιείν
ειέγρνπ ηνπ θηλδχλνπ ηνπο δειαδή γηα λα ζέηνπλ ειάρηζηα (minimum) φξηα γηα ηελ
επάξθεηα ησλ θεθαιαίσλ ηνπο ή γηα ηελ απφδνζε ζηνπο ρξεκαηηζηέο. Γεληθά ην VaR
δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ επηρείξεζε λα ειέγρεη άκεζα θαη θαιχηεξα ηα αλνίγκαηα
ηεο.
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Δπηπξφζζεηα, ην VaR ρξεζηκνπνηείηαη σο αληηθεηκεληθφ κέηξν ζχγθξηζεο κεηαμχ
δχν ή πεξηζζφηεξσλ αγνξψλ.
Αλαθέξεηαη ε ελεξγή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ κέζσ ηνπ VaR. Σα
ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα κπνξνχλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα απνθαζίζνπλ
ηνλ βαζκφ ππνθαηάζηαζεο κεηαμχ θηλδχλνπ θαη απφδνζεο. Έηζη κπνξνχλ λα
ππνινγίδνπλ ην κέγηζην θεθάιαην πνπ ζα δεζκεπζεί γηα ηελ απνθπγή ρξενθνπίαο.
Σέινο, ε κέζνδνο Value at Risk απνηειεί ην ηειεπηαίν βήκα σο εξγαιείν γηα ηελ
εθηίκεζε θαη ηελ νξζή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο θαζψο θαη άιισλ θηλδχλσλ,
φπσο ν Πηζησηηθφο θαη ν Λεηηνπξγηθφο. Όπσο είδακε, πξνζδηνξίδεηαη κε ζρεηηθά
απιφ ηξφπν θαη είλαη έλαο αξηζκφο πνπ απνηηκά ην κέγηζην πνζφ πνπ κπνξεί λα ράζεη
έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν γηα έλα δεδνκέλν δηάζηεκα
εκπηζηνζχλεο. Ο ππεχζπλνο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ (Risk Manager) πξνζδηνξίδεη ην
κέγηζην θίλδπλν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηδξχκαηνο γηα θάπνηα
δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή θαη ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο αγνξάο. Με βάζε ζπλεπψο ην
λνχκεξν πνπ δίλεη ην VaR, ππάξρεη (1-c)% ζηγνπξηά φηη ε ηξάπεδα δε ζα ράζεη πάλσ
απφ Υ λνκηζκαηηθέο κνλάδεο ζηηο επφκελεο λ κέξεο (ζπλήζσο ην δηάζηεκα είλαη 10
εξγάζηκεο, ζχκθσλαο κε ηηο νδεγίεο ηεο Βαζηιείαο). Σν ζπγθεθξηκέλν πνζφ (ηηκή ηνπ
VaR) απεπζχλεηαη-γλσζηνπνηείηαη ζηελ αλψηαηε δηνίθεζε ηεο ηξάπεδαο, επνκέλσο
πξέπεη λα είλαη έλαο απινπνηεκέλνο αξηζκφο πνπ λα έρεη θάπνηα βάζε θαη ζχκθσλα
κε θάπνηεο ππνζέζεηο. Δπίζεο, ππεξέρεη έλαληη ζηα άιια κέηξα θηλδχλνπ ρσξίο φκσο
θαη λα ηα ππνθαζηζηά, θαζψο αληηκεησπίδεη κε παξφκνην ηξφπν δηαθνξεηηθά είδε
θηλδχλσλ, θαζηζηψληαο ηνπο έηζη ζπγθξίζηκνπο.
Υξεζηκνπνηψληαο ζπκπεξαζκαηηθά ην VaR, έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα, ζα
κεκνλσκέλε ζηαηηζηηθή εθηίκεζε, κπνξεί λα εθηηκήζεη ηα «αλνίγκαηά ηνπ» ζηηο
εγρψξηεο αιιά θαη ηηο παγθφζκηεο αγνξέο, δειαδή λα ππνινγίζεη πφζν
ρξεκαηννηθνλνκηθά εθηεζεηκέλν είλαη. Σν VaR επηηξέπεη λα θαζνξηζηνχλ πνηεο
δξαζηεξηφηεηεο ή ηνπνζεηήζεηο πξνζθέξνπλ ηηο κεγαιχηεξεο αλακελφκελεο
απνδφζεηο, κε ην κηθξφηεξν φκσο δπλαηφ θίλδπλν. Τπάξρνπλ ηέζζεξηο βαζηθέο
θαηεγνξίεο ππνινγηζκνχ-κέηξεζεο ηνπ κέηξνπ θηλδχλνπ VaR:


Ζ Αλάιπζε Γηαθχκαλζεο-πλδηαθχκαλζεο (Πξνζέγγηζε Risk Metrics, Delta
Normal Πξνζέγγηζε, Delta-Gamma πξνζέγγηζε, Delta-Gamma Normal
πξνζέγγηζε)
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Ζ

θιαζηθή

ηζηνξηθή

πξνζνκνίσζε

θαη

ε

ηζηνξηθή

πξνζνκνίσζε

ηαζκηζκέλεο Μεηαβιεηφηεηαο, Hybrid πξνζέγγηζε.


Ζ Monte Carlo πξνζνκνίσζε



Ζ ζεσξία Αθξαίσλ ηηκψλ (Extreme Value Theory).

Όπνηα κέζνδνο θη αλ ρξεζηκνπνηεζεί, πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα πξνζδηνξηζηνχλ
ην δηάζηεκα ησλ παξαηεξήζεσλ, ην δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο πνπ ζα απνηειέζεη βάζε
ηεο εθηίκεζεο θαη ην κήθνο ηεο ρξνλνινγηθήο ζεηξάο ησλ παξαηεξήζεσλ (30 ρξφληα,
5 εκέξεο θιπ)

εκαληηθφ είλαη λα αλαθέξνπκε ζε απηφ ην ζεκείν, ην CVaR ή Expected
Shortfall ή αιιηψο Expected tail loss (ETL), ζαλ ηελ αλακελφκελε απφδνζε πέξα
απφ ην VaR, δεδνκέλνπ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ επηπέδνπ εκπηζηνζχλεο δειαδή ζαλ ηε
ζηαηηζηηθή

εθηίκεζε

ηεο

κέζεο

δεκίαο.

To

CVaR

ρξεζηκνπνηείηαη

ζηε

ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε θηλδχλνπ, γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο ή
ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ελφο ραξηνθπιαθίνπ. Απνηειεί ελαιιαθηηθφ εξγαιείν πέξα
απφ ην Value at Risk θαη είλαη πην επαίζζεην ζην ζρήκα ηεο θαηαλνκήο απσιεηψλ
ζηηο νπξέο ηεο θαηαλνκήο.
αλ εξγαιείν κέηξεζεο θηλδχλσλ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ε νξηαθή VaR (ΔVaRi) ε νπνία
εθθξάδεη ηελ επαηζζεζία ηεο VaR ελφο ραξηνθπιαθίνπ ζε κηθξέο κεηαβνιέο ηνπ πνζνζηνχ
ζπκκεηνρήο θάζε ζηνηρείνπ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ.

ύληνκε αμηνιόγεζε VaR θαη Expected Shortfall (CVaR)

Σα δχν απηά κέηξα θηλδχλνπ, ζεσξείηαη φηη πξνζθέξνπλ ζαθήλεηα θαη απιφηεηα
ζην λα παίξλνπκε κηα πνζνηηθή εηθφλα ηεο κέγηζηεο δπλεηηθήο απψιεηαο, θαζψο
κέζσ VaR ειέγρεηαη ην ρεηξφηεξν δπλαηφ ζελάξην γηα ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ θφζκνπ.
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Δπίζεο, έρνπλ εθαξκνγή ζε πξντφληα εηεξνγελή θαη ζε νξηζκέλεο αλαπηπγκέλεο
ρψξεο, απνηεινχλ ην ειάρηζην πξναπαηηνχκελν ζηε δηακφξθσζε ησλ ξπζκηζηηθψλ
αξρψλ ηνπο.
Αλαθνξηθά κε ηελ αλακελφκελε απψιεηα ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο q%,
πξφθεηηαη γηα ηελ αλακελφκελε απφδνζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζην ρεηξφηεξν q% ησλ
πεξηπηψζεσλ. α κέηξν θηλδχλνπ, θξίλεηαη πεξηζζφηεξν ζπληεξεηηθφ, θαζψο
επηθεληξψλεηαη ζηα ιηγφηεξν επηθεξδή απνηειέζκαηα κίαο επελδπηηθήο ζέζεο. Γηα
πςειέο ηηκέο ηνπ q (επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο), ε αλακελφκελε απψιεηα αγλνεί ηα
πεξηζζφηεξν επηθεξδή αιιά πην απίζαλα ελδερφκελα, ελψ γηα ρακειέο ηηκέο ηνπ q
επηθεληξψλεηαη ζηηο ρεηξφηεξεο απψιεηεο. Απ’ ηελ άιιε πιεπξά, ζε αληίζεζε κε ηε
πξνεμνθιεκέλε κέγηζηε απψιεηα, αθφκα θαη γηα ρακειέο ηηκέο ηνπ q, ην CVaR δελ
επηθεληξψλεηαη κφλν ζην πην θαηαζηξνθηθφ απνηέιεζκα. πρλά φπνπ q% ζεσξείηαη
πξαθηηθά ην 5%.
Παξάιιεια ζεκεηψλεηαη φηη ην CVaR απνηειεί ζπλεπέο κέηξν θηλδχλνπ θαη
ζπγθεθξηκέλα θαζκαηηθφ κέηξν ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ ραξηνθπιαθίνπ, ζε
αληίζεζε κε ην VaR, φπσο απνδεηθλχεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο.
ε ζπλεζηζκέλεο ζπλζήθεο αγνξάο ηα δχν παξαπάλσ κεγέζε θξίλνληαη
ηθαλνπνηεηηθά. Όκσο, ηφζν ην VaR φζν θαη ην CVaR παξακέλνπλ αλεπαξθή κέηξα
γηα ηηο ζχγρξνλεο επκεηάβιεηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο θαη ην ζεκαληηθφηεξν,
παξνπζηάδνπλ αζηάζεηα ζε θαηλόκελα πςειήο κεηαβιεηόηεηαο. Γε δίλνπλ θακία
πιεξνθνξία γηα απψιεηεο πνπ ζα έρνπκε ζε πεξηφδνπο δχζθνισλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ. Γηα αληίζηνηρεο θαηαζηάζεηο, ζεκεηψλεηαη φηη ρξεζηκνπνηνχληα
ζπκπιεξσκαηηθά, ζελάξηα αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ ησλ
απνδφζεσλ, φπσο ην stress-testing φπνπ κεηξάηαη ε επαηζζεζία ελφο ραξηνθπιαθίνπ
φηαλ ζπκβνχλ δηάθνξα αθξαία γεγνλφηα ή ηερληθέο φπσο ην back-testing φπνπ
πξαγκαηνπνηείηαη κε παξακεηξηθφο έιεγρνο ηνπ ξπζκνχ ησλ απνηπρηψλ (ρξήζε
δησλπκηθήο θαηαλνκήο θαη έιεγρνο Kupiec) θαη ειέγρεηαη αλ ν αξηζκφο ησλ
«παξαβηάζεσλ» είλαη αξθεηά κηθξφο, κέζσ πξνζνκνίσζεο Monte-Carlo.
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Αλαθνξά ζηηο επίζεο εθαξκνδόκελεο κεζόδνπο κέηξεζεο θηλδύλνπ
Ζ αλάιπζε ηνπ πξφηππνπ ραξηνθπιαθίνπ Κηλδχλσλ (SPAN), απνηειεί κηα
εμειηγκέλε κέζνδν ππνινγηζκνχ ησλ απαηηήζεσλ - εγγπήζεσλ θαιήο εθηειέζεσο κε
ηελ αλάιπζε ηεο θχζεο ζρεδφλ θάζε ζελαξίνπ ηεο αγνξάο. Αλαπηχρζεθε θαη
εθαξκφζηεθε ην 1988 απφ ην Chicago Mercantile Exchange (CME) θαη απνηειεί ην
πξψην ζχζηεκα πνπ εθαξκφζζεθε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απαηηήζεσλ εγγχεζεο
θαιήο εθηέιεζεο, απνθιεηζηηθά βάζεη ηνπ ζπλνιηθνχ θηλδχλνπ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ,
ηφζν ζε επίπεδν εθθαζάξηζεο φζν θαη ζε επίπεδν πειαηψλ. ηα ρξφληα απφ ηελ
έλαξμή ηνπ, ην SPAN έρεη γίλεη ην βηνκεραληθφ πξφηππν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ
ζπλνιηθνχ θηλδχλνπ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. Σν ινγηζκηθφ ηνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ έλα
επξχ θάζκα ηειηθψλ ρξεζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπκβνιαίσλ κειινληηθήο
εθπιήξσζεο πξνκεζεηψλ γηα εκπφξνπο (FCMs), επελδπηηθέο ηξάπεδεο, ακνηβαία
θεθάιαηα

θηλδχλνπ,

εξεπλεηηθψλ

νξγαληζκψλ,

δηαρεηξηζηέο

θηλδχλνπ,

ρξεκαηηζηεξηαθέο εηαηξείεο θαη κεκνλσκέλνπο επελδπηέο ζε φιν ηνλ θφζκν.
Ζ επηηξνπή απνηειεί αλεμάξηεηε ξπζκηζηηθή ππεξεζία πνπ ηδξχζεθε ην 1934 γηα
λα επηβιέπεη ηε δηαρείξηζε ησλ νκνζπνλδηαθψλ λφκσλ. Με πεξηνξηζκέλεο εμαηξέζεηο,
ε Δπηηξνπή έρεη εμνπζία λα ξπζκίδεη ηελ έθδνζε θαη ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ θηλεηψλ
αμηψλ πνπ πξνζθέξνληαη ζην θνηλφ θαη απαηηεί απφ ηνπο εθδφηεο λα παξέρνπλ
επαξθείο πιεξνθνξίεο ζηνπο επελδπηέο λα ιακβάλνπλ ζσζηέο απνθάζεηο. ε γεληθέο
γξακκέο, ν νξγαληζκφο πξνζπαζεί λα πξνζηαηεχζεη ην επελδπηηθφ θνηλφ
πξνιακβάλνληαο ηελ παξαπιάλεζε, ηελ απάηε, ηε ρεηξαγψγεζε θαη άιιεο
θαηαρξήζεηο πνπ ζεκεηψλνληαη ζηηο δηάθνξεο αγνξέο. Οη θαλφλεο πεξηζσξίνπ
απνηεινχλ κέξνο ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ αγνξψλ θαη ειέγρεηαη ε εθαξκνγή
ηνπο.
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- Υξήζε

ήδε ππαξρόλησλ κέηξσλ θηλδύλνπ.

Σα πξνηεηλφκελα θαη ήδε ππάξρνληα κέηξα θηλδχλνπ (π.ρ. VaR), δελ θξίλνληαη
ηθαλά θαη επαξθή λα εθηηκήζνπλ ηνλ θίλδπλν ζε αθξαίεο πεξηπηψζεηο. Βαζίδνληαη
ζηελ ππφζεζε φηη νη απνδφζεηο ησλ ηίηισλ θαη ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ελφο
επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ, θαηαλέκνληαη βάζεη ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο. Απηφ
φκσο δελ ηζρχεη αληίζηνηρα θαη γηα ηελ θαηαλνκή ησλ δεκηψλ ιφγσ π.ρ. θηλδχλσλ
αγνξάο, πηζησηηθνχ ή ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ. Έξεπλεο εκπεηξηθέο δείρλνπλ φηη ηα
VaR-κνληέια πνζνηηθνπνίεζεο θηλδχλσλ δελ πξνβιέπνπλ κε αθξίβεηα θαη ζπλέπεηα
ηηο δεκηέο. Σα ππνδείγκαηα, ζα ήηαλ πην αζθαιέο λα ειέγρνληαη φρη ζε νξίδνληα κφλν
ελφο έηνπο φπσο ζπλεζίδεηαη ζηα ζπγθεθξηκέλα. Ζ δηαθχκαλζε ελδέρεηαη λα
αθνινπζεί θχθινπο θαη ζπλεπψο λα έρεη κεγαιχηεξε δηάξθεηα. Ο ζπληειεζηήο
ζπζρέηηζεο, ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, δελ απνηειεί κέηξν ηεο εμάξηεζεο.
Δπίζεο, νη VaR εθηηκήζεηο έρνπλ κεγάιε δηαθχκαλζε, κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη
γηα ηε κεηαβιεηφηεηα ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ ηξαπεδψλ. Σν άζξνηζκα ηνπ
θηλδχλνπ κεκνλσκέλσλ ζέζεσλ ελφο ραξηνθπιαθίνπ, δελ είλαη κεγαιχηεξν απφ ην
ζπλνιηθφ θίλδπλν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ ζέζεσλ απηψλ εάλ ν θίλδπλνο εθθξάδεηαη
απφ ην Value-at-Risk ζα κέηξν θηλδχλνπ θαη νη απνδφζεηο δελ αθνινπζνχλ
ειιεηπηηθέο θαηαλνκέο (π.ρ. θαλνληθή). Απηή απνηειεί ηελ ηδηφηεηα ηεο
ππνπξνζζεηηθφηεηαο πνπ ε κέγηζηε δπλεηηθή απψιεηα δελ ηθαλνπνηεί φπσο ζα δνχκε
ζηε ζπλέρεηα.
Αλαθνξηθά κε ηε Βαζηιεία ΗΗ, πξνηείλεηαη, γηα ηνλ θίλδπλν αγνξάο ε εθηίκεζε
θηλδχλνπ γηα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε
εθηίκεζε ηεο δεκίαο, αλ βξεζνχκε ζε δεδνκέλν επίπεδν, π.ρ. ζην 5% ησλ
ρακειφηεξσλ επηδφζεσλ (ζην πηζησηηθφ θίλδπλν απηφ ιακβάλεηαη ππφςε κέζσ ηεο
εθηίκεζεο ηνπ Loss Given Default)
ε φ, ηη αθνξά ηνπο Οίθνπο αμηνιόγεζεο ηεο Πηζηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο θαη
ην πψο κεηξάλε εθείλνη ηνλ θίλδπλν, νη αμηνινγήζεηο ηνπο βαζίδνληαη θπξίσο ζε
ινγηζηηθά ζηνηρεία θαη δελ απεηθνλίδνπλ επαξθώο ηνλ ηξέρνληα πηζησηηθό
θίλδπλν. Μέηξα Πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ βαζίδνληαη ζε πιεξνθνξίεο ηεο αγνξάο
ίζσο είλαη αθξηβέζηεξα. Οη εθηηκήζεηο ησλ Οίθσλ αμηνιφγεζεο, δελ είλαη ζπλεπείο
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κεηαμχ ηνπο. Ζ δηαθχκαλζε ησλ αμηνινγήζεσλ ίζσο πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ
ππνινγηζκφ ησλ ζπληειεζηψλ κεηαηξνπήο. Δπηπξφζζεηα, νη κεγάιεο θαη «αζθαιείο»
επηρεηξήζεηο, δελ ππνρξεψλνληαη λα αμηνινγεζνχλ, θαζψο επηβάιιεηαη ρακειφηεξνο
ζπληειεζηήο κεηαηξνπήο ζπγθξηηηθά κε ηηο εηαηξίεο πνπ είλαη αμηνινγεκέλεο
ρακειφηεξα απφ π.ρ. ΒΒ-.

Πξηλ αλαθεξζνχκε ζηα ζπλεπή κέηξα θηλδχλνπ πνπ απνηεινχλ ην βαζηθφ κέξνο
ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ην πιαίζην ηεο Βαζηιείαο ΗΗ δελ
κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε ζπδήηεζεο γηα ηελ εθαξκνγή θαλφλσλ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θξίζεσλ. Ζ δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηνπ
θηλδχλνπ, ζε πεξηφδνπο θξίζεσλ, είλαη ελδνγελήο, ζπλεπψο δελ κπνξεί λα κεηξεζεί κε
ηηο ππάξρνπζεο κεζφδνπο. Οη εθηηκήζεηο ηνπ θηλδχλνπ πξέπεη λα ζπλππνινγίδνπλ
αληηδξάζεηο άιισλ επελδπηψλ. Δπίζεο, ζην βαζκφ πνπ ζπληειεί ζηελ πηνζέηεζε
θνηλψλ ζπζηεκάησλ ππνινγηζκνχ ησλ θηλδχλσλ, ε Βαζηιεία ΗΗ, επηδεηλψλεη ην
πξφβιεκα ηεο νκνηνκνξθίαο ησλ αληηδξάζεσλ ζε πεξηφδνπο θξίζεσλ. Ζ απαίηεζε
δεκνζηνπνίεζεο ζηνηρείσλ (Ππιψλαο ΗΗΗ) κπνξεί λα απαιχλεη αιιά θαη λα
επηδεηλψζεη ην πξφβιεκα.
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3. ΤΝΔΠΗ ΜΔΣΡΑ ΚΙΝΓΤΝΟΤ
(Coherent Measures of Risk)

Γηα λα ειέγμνπκε απνηειεζκαηηθά ηνλ θίλδπλν απφ κία ζέζε, πξνυπνηίζεηαη ε
ζσζηή κέηξεζή ηνπ φπσο παξαθνινπζήζακε κέζα απφ ηηο αλαθνξέο ζηηο κεζφδνπο
θαη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έσο ηψξα. ηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο, κειεηάκε ηηο ηδηφηεηεο
πνπ έλα ραξαθηεξηδφκελν σο απνηειεζκαηηθφ κέηξν θηλδχλνπ, πξέπεη λα ηθαλνπνηεί.
Σα ζπλεπή κέηξα θηλδύλνπ, αλαπηχρζεθαλ αμησκαηηθά θαη έρνπλ ζπγθξηηηθά
ζεσξεηηθά πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηα ήδε εθαξκνδφκελα κέηξα θηλδχλνπ.
Αλαδεηνχλ θαη πνζνηηθνπνηνχλ ηηο αλακελφκελεο απψιεηεο απφ κία επέλδπζε θαη
εθηηκνχλ ηνλ αζθαιηζηηθφ θαη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. Πξφθεηηαη επνκέλσο γηα κέηξα
θηλδχλνπ πνπ ζπλδένληαη κε έλα ζχλνιν απνδεθηψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζέζεσλ.
Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπο γλψξηζκα απνηειεί ε ζπλέρεηα. Οη ηηκέο ησλ κέηξσλ απηψλ
ζεσξνχληαη σο αζθάιηζηξα ησλ δηαθφξσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζέζεσλ θαη
ζπλδένληαη κε ζχλνιν ζελαξίσλ γηα ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ θφζκνπ. Ζ ρξήζε ηνπο ζαλ
αξρή αζθάιηζεο, είλαη θαη ε ζεκαληηθφηεξε ησλ κέηξσλ απηψλ. Ηδηφηεηά ηνπο
απνηειεί ε ζπλέρεηα θαη βαζηθφ ηνπο γλψξηζκα φηη ππαθνχνπλ ζην ζεψξεκα
αλαπαξάζηαζεο θαη δηαρσξηζκνχ, ε ζεκαζία ηνπ νπνίνπ ηνλίδεηαη ζηε ζπλέρεηα ηεο
παξνχζαο εξγαζίαο.

- Οξηζκόο πλεπνύο Μέηξνπ Κηλδύλνπ:
Δάλ ζεσξήζνπκε ζπλάξηεζε ξ : L∞ (Ω,F,P)  R, ε ζπλάξηεζε απηή ζεσξείηαη
ζπλεπέο κέηξνπ θηλδύλνπ, εθφζνλ ηθαλνπνηεί ηηο παξαθάησ ηδηφηεηεο,

- Βαζηθέο ηδηόηεηεο πλέπεηαο:
Α) Translation invariance
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Γηα φια ηα L πνπ αλήθνπλ ζηνλ θπξηφ ρψξν M θαη γηα θάζε l πνπ αλήθεη ζην
R, ξ(L+l) = ξ(L) + l

Β) Τπν-πξνζζεηηθόηεηα (Sub-additivity)
Γηα φια ηα L1, L2 πνπ αλήθνπλ ζην M, ξ(L1+L2) ≤ ξ(L1) + ξ(L2)

Γ) Θεηηθή νκνηνγέλεηα (Positive homogeneity)
Γηα θάζε L αλήθεη ζην M θαη ι>0, ξ(ι*L) = ι*ξ(L)

Γ) Μνλνηνλία (Monotonicity)
Γηα L1,L2 πνπ αλήθνπλ ζην M η.ψ. L1 ≤ L2 , ξ(L1) ≤ ξ(L2)

Δπίζεο γηα ηα Ε πξέπεη λα ηζρχεη, εάλ Ε≥0, ηφηε ξ(Ε)≤0.
Παξάιιεια γηα έλα ζπλεπέο κέηξν θηλδχλνπ, ηζρχεη ε ηδηφηεηα Fatou ,
ξ (Ε) ≤ lim inf (ξ (Εn) ), γηα θάζε αθνινπζία ζπλαξηήζεσλ (Εn), n≥1 νκνηφκνξθα
θξαγκέλε ζην 1 θαη ζπγθιίλνπζα ζην Ε ζαλ πηζαλφηεηα.
Οη πξψηεο ηδηφηεηεο είλαη ραξαθηεξηζηηθέο εθφζνλ ην κέηξν θηλδχλνπ είλαη ην
θεθάιαην πνπ ρξεηάδεηαη λα πξνζηεζεί ψζηε λα γίλεη ν θίλδπλνο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ
απνδεθηόο. χκθσλα κε ηελ πξψηε ηδηφηεηα, πξνζζέηνληαο ή αθαηξψληαο νξηζκέλε
πνζφηεηα l ζε κία θαηάζηαζε πνπ νδεγεί ζε απψιεηα L, κεηαβάιινπκε ηηο
θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο αθξηβψο θαηά απηήλ ηελ πνζφηεηα. Σνλίδεη επνκέλσο ηελ
επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ εξκελεία ηνπ ξ. ηε ζπλέρεηα, ε ππνπξνζζεηηθφηεηα
αληαλαθιά ηελ ηδέα φηη ν θίλδπλνο κπνξεί λα κεησζεί κέζα απφ δηαθνξνπνίεζε, κία
απφ θαηξνχ θαζηεξσκέλε αξρή ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη απνηειεί δήισζε ζηελ
εξγαζία ησλ P. Artzner-F. Delbaen-J.M. Eber-D. Heath, φηη κία ζπγρψλεπζε δε
δεκηνπξγεί επηπιένλ θίλδπλν, αγλνψληαο βέβαηα πξνβιεκαηηθέο πξαθηηθέο πηπρέο
ηεο ζπγρψλεπζεο. Ζ ηξίηε ζπλζήθε δειψλεη φηη ε δηαθνξνπνίεζε ζε έλα
ραξηνθπιάθην ζπληειεί ζηε κείσζε ησλ θηλδχλσλ. Γηα κεγάιεο ηηκέο ηνπ α, ζα
έπξεπε ζχκθσλα κε ηνπο Artzner et Al. λα ηζρχεη: ξ(αΕ) > αξ(Ε) ψζηε λα ηηκσξείηαη
ε ζπγθέληξσζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ηα πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο πνπ απνξξένπλ. Όηαλ
ζπγθεληξνπνηνχκε δχν θηλδχλνπο, ε ζπληζηακέλε ηνπο ζα έπξεπε ή λα κεηψλεηαη ή λα
παξακέλεη ε ίδηα. Δπίζεο, ε ηδηφηεηα ηεο ππνπξνζζεηηθφηεηαο θαζηζηά δπλαηή ηελ
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απνθέληξσζε ζηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θηλδχλνπ. Σέινο, ε κνλνηνλία απφ
νηθνλνκηθή ζθνπηά είλαη πξνθαλήο, θαζψο θαηαζηάζεηο πνπ νδεγνχλ ζε κεγαιχηεξεο
απψιεηεο ζε θάζε θαηάζηαζε ηνπ θφζκνπ, απαηηνχλ θαη κεγαιχηεξν θεθάιαην γηα λα
αληηζηαζκίζνπλ ηνλ θίλδπλν.
Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε ηελ πεξίπησζε φπνπ έλαο δηαρεηξηζηήο θηλδχλνπ
έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ δχν ηίηινπο πνπ νδεγνχλ ζε απψιεηεο L1 θαη L2 αληίζηνηρα θαη
επηζπκεί λα επηβεβαηψζεη φηη ν θίλδπλνο p(L) ηεο ζπλνιηθήο απψιεηαο (L1+ L2) είλαη
κηθξφηεξνο απφ έλα αξηζκφ M, M αλήθεη R. Δθφζνλ ρξεζηκνπνηήζεη κέηξν θηλδχλνπ
πνπ ηθαλνπνηεί ηελ ππνπξνζζεηηθφηεηα, ζα δηαιέμεη απιά φξηα M1 θαη M2 ηέηνηα
ψζηε M1+M2 ≤ M θαη ζέηεη ηνλ πεξηνξηζκφ γηα θάζε κέηξν ρ (Li) ≤ Mi . Μέζα ινηπφλ
απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ηδηφηεηα, πξνθχπηεη,
ρ (L) ≤ M1+M2 ≤ M
Ζ κέγηζηε δπλεηηθή απψιεηα (VaR) ηθαλνπνηεί ηηο Α), Γ) θαη Γ) ηδηφηεηεο ηεο
ζπλέπεηαο. Παξφια απηά, δελ ηθαλνπνηείηαη πάληνηε ε 2ε ηδηφηεηα, φπσο ζα εμεηαζηεί
θαησηέξσ.
ην ζεκείν απηφ ζεκεηψλεηαη ε ζεκαζία ησλ ζπλεπψλ (coherent) θαη θπξηψλ
(convex) κέηξσλ θηλδχλνπ, πνπ έρεη αλαπηπρζεί ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζηα πιαίζηα
ηεο πξνζπάζεηαο εχξεζεο κεζφδσλ κέηξεζεο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ πνπ
λα μεπεξλνχλ ηηο αδπλακίεο παιαηφηεξσλ θαη ήδε εθαξκνδφκελσλ κεζφδσλ, φπσο ηεο
Value at Risk.

- Ιζηνξηθή αλαθνξά ζηηο πξνζεγγίζεηο ησλ ζπλεπώλ κέηξσλ

Ζ βαζηθή πξνζέγγηζε ζηα ζπλεπή κέηξα πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Artzner ην
1999 ελψ ε εηζαγσγή κε ηερληθά είρε πξνεγεζεί απφ ηνπο Artzner, Albanese ην 1997.
Σν 1999, o Artzner, ζηηο πξψηεο κειέηεο γηα εθαξκνγέο κέηξσλ θηλδχλνπ ζηε
ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε θηλδχλνπ, πξφηεηλε κία ζεηξά ηδηνηήησλ πνπ ζεσξνχζε
φηη ραξαθηεξίδνπλ έλα κέηξν θηλδχλνπ ηθαλνπνηεηηθφ. Υξεζηκνπνηψληαο νηθνλνκηθή
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επηρεηξεκαηνινγία, ζπγθεθξηκελνπνίεζε έλαλ αξηζκφ αμησκάησλ πνπ έλα
επνλνκαδφκελν σο ζπλεπέο κέηξν θηλδχλνπ ζα έπξεπε λα ηθαλνπνηεί. Παξάιιεια
εμέηαζε ηηο ηδηφηεηεο ησλ επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελσλ κέηξσλ φπσο ην VaR ή ε
Αλακελφκελε απψιεηα (CVaR) θαη ραξαθηήξηζε ηα ζπλεπή κέηξα ζηα πιαίζηα ησλ
γεληθεπκέλσλ ζελαξίσλ. Σερληθέο επεθηάζεηο φπσο ν ραξαθηεξηζκφο ησλ ζπλεπψλ
κέηξσλ θηλδχλνπ ζε άπεηξνπο ρψξνπο πηζαλφηεηαο, δίλνληαη ιίγν αξγφηεξα απφ ηνλ
Delbaen (2000,2002). Γηαθνξεηηθέο πθηζηάκελεο έλλνηεο ηεο αλακελφκελεο απψιεηαο
απνηεινχλ αληηθείκελν ζπδήηεζεο θαη κειέηεο ζηελ επαλάγλσζηε εξγαζία ησλ
Acerbi θαη Tasche ην 2002. Ζ αλακελφκελε απψιεηα απαζρφιεζε θαη ηνπο
Rockafellar θαη Uryasev ην 2000, 2002 κε ηελ νλνκαζία ζηε κειέηε, Conditional
VaR (CVaR). πγθεθξηκέλα, νη δεκνζηεχζεηο ηνπο απνδεηθλχνπλ φηη ε αλακελφκελε
απψιεηα κπνξεί λα ιεθζεί ζαλ ηε ηηκή ζε έλα πξφβιεκα βειηηζηνπνίεζεο κε θπξηφ
ρψξν ιχζεο
Ζ κειέηε θπξηψλ κέηξσλ θηλδχλνπ ζηα πιαίζηα ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ θαη
ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ καζεκαηηθψλ, μεθίλεζε ην 2002 απφ ηνπο Follmer θαη
Schied θαζψο θαη ηνλ ίδην ρξφλν, απφ ηνπο Frittelli θαη Rosazza. Σν 2005, ν Cont
παξέρεη έλα ζεκαληηθφ ζχλδεζκν αλάκεζα ζηα θπξηά κέηξα θηλδχλνπ θαη ζε
ππνδείγκαηα θηλδχλνπ ζηελ ηηκνιφγεζε παξαγψγσλ πξντφλησλ. Ζ παξνχζα εξγαζία
πνπ βαζίδεηαη θπξίσο ζηε κειέηε ησλ Artzner et al., πξνζεγγίδεη πνιχ ηε κειέηε ησλ
Frey and Mcneil. ρεηηθά πξνβιήκαηα βειηηζηνπνίεζεο ραξηνθπιαθίνπ έρνπλ
κειεηεζεί απφ ηνπο Basak and Shapiro ην 2001, Krokhmal, Palmquist and Uryasev ην
2002, Weber and Riedel ην 2004 θαη απφ ηνπο Emmer, Kluppelberg and Korn ην
2001. Νσξίηεξα, ην 1998, νη Froot and Stein έδσζαλ κία αλάιπζε δηαρείξηζεο
θηλδχλνπ θαη θαηάξηηζεο ηνπ θεθαιαηαθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα
ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο απφ κία νηθνλνκηθή ζθνπηά. Ήδε απφ ην 1983, νη
Owen and Rabinovitch, Chamberlain and Berk, παξέρνπλ ηηο πξψηεο ζθέςεηο ζηε
ρξήζε ειιεηπηηθψλ θαηαλνκψλ ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ.

- Πεξηπηώζεηο ζπλεπώλ κέηξσλ θηλδύλνπ
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Ζ αλακελφκελε απψιεηα-έιιεηκκα (Expected shortfall-ES), γλσζηή ζαλ
“Conditional VaR” (CVaR) ή ζαλ αλακελφκελε θαηαλνκή νπξψλ (“ETL”), πνπ
γλσξίζακε θαη ζε πξνεγνχκελν ζεκείν, απνηειεί πεξίπησζε ζπλεπνχο κέηξνπ
θηλδχλνπ θαζψο ηθαλνπνηεί ηηο 4 ηδηφηεηεο ζπλέπεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα απνηειεί
θαζκαηηθφ (spectral) κέηξν ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ ραξηνθπιαθίνπ
(ζηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο απνηειεζκάησλ ζπλήζσο ηζνπίζαλσλ, φπνπ ηα αξλεηηθά
απνηειέζκαηα ζηαζκίδνληαη πεξηζζφηεξν). Απαηηεί ζπγθεθξηκέλν επίπεδν
ζεκαληηθφηεηαο x θαη νξίδεηαη ζαλ ηελ αλακελφκελε απψιεηα ελφο ραξηνθπιαθίνπ,
ηηκή πνπ δείρλεη ηελ απψιεηα πνπ πξνθχπηεη θάησ απφ ην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν x.
Οξηζκφο: ESq = E(x | x < κ), φπνπ κ: Prob(x < κ) = q, φπνπ q ζπγθεθξηκέλν φξην. x
απνηειεί ηπραία κεηαβιεηή ε νπνία αλαπαξηζηά ην θέξδνο θαηά ηε δηάξθεηα
πξνθαζνξηζκέλεο πεξηφδνπ (φπσο κηαο εκέξαο, κηαο εβδνκάδαο ή άιιεο επηιεγκέλεο
ρξνληθήο πεξηφδνπ). εκεηψλεηαη φηη κ είλαη ε Value at Risk θαη φπσο γίλεηαη
θαηαλνεηφ, ε ES απνηειεί κέζε ηηκή ηεο VaR.
Πξφθεηηαη γηα έλα κέηξν θηλδχλνπ, ην νπνίν βξίζθεη εθαξκνγή θπξίσο ζηνλ
θιάδν ηεο κέηξεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ θαη αμηνινγεί ηνλ θίλδπλν
αγνξάο ή ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ελφο ραξηνθπιαθίνπ. Δίλαη κία ελαιιαθηηθή κέζνδνο
ζε απηήλ ηεο κέγηζηεο δπλεηηθήο απψιεηαο πνπ φκσο είλαη πην επαίζζεηε ζην ζρήκα
ηεο θαηαλνκήο απσιεηψλ ζηηο νπξέο ηεο θαηαλνκήο. Ζ «αλακελφκελε απψιεηα ζε x%
επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο», είλαη ε αλακελφκελε απφδνζε ελφο ραξηνθπιαθίνπ ζηε
ρεηξφηεξε ησλ x% ησλ πεξηπηψζεσλ.
ES(α)n (X + Y) = - [(

)/w] ≤ -[(

:n + Yi:n)/w] =

ES(α)n (X) + ES(α)n (Y) ,X,Y ηπραίεο κεηαβιεηέο.
Ζ Αλακελφκελε απψιεηα εθηηκά ηελ ηηκή ηνπ θηλδχλνπ κηαο επέλδπζεο κε έλα
ζπληεξεηηθφ ηξφπν, δίλνληαο βάξνο ζε ιηγφηεξν επηθεξδή απνηειέζκαηα. Γηα επίπεδα
ζεκαληηθφηεηαο x% κε πςειφ x, αγλννχληαη νη πην επηθεξδείο αιιά θαη πην απίζαλεο
δπλαηφηεηεο. Γηα κηθξέο ηηκέο ηνπ x, δίλεηαη βάξνο ζηηο ρεηξφηεξεο απψιεηεο. πρλά,
κία ηηκή ηνπ x πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ην x=5%.
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Δπίζεο, ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε ζπλεπνχο κέηξνπ απνηειεί ε αξρή
αζθάιηζεο (premium principle). Ηδηαίηεξα, ζε φ, ηη αθνξά εηαηξίεο αζθαιηζηηθέο πνπ
επηζπκνχλ λα ππνινγίζνπλ αζθάιηζηξα ζε κία ζπλεπή βάζε, ρσξίο λα παξεθθιίλνπλ
πνιχ απφ φ, ηη εθαξκφδεηαη ζηνλ ηππηθφ αλαινγηζηηθφ θιάδν.

Όπσο πξναλαθέξακε, νη ηδηφηεηεο ηεο ζπλέπεηαο, ραξαθηεξίδνπλ έλα κέηξν
θηλδχλνπ είηε αμηφπηζην είηε φρη ηφζν ηθαλφ λα πνζνηηθνπνηήζεη ηνλ θίλδπλν απφ κία
επέλδπζε ελδερνκέλσο. Θα εμεηάζνπκε ζηε ζπλέρεηα κε πνην ηξφπν ζπλδένληαη κε ην
γξακκηθφ πξνγξακκαηηζκφ θαζψο θαη κε ηε καζεκαηηθή ηδηφηεηα ηεο θπξηφηεηαο
αιιά θαη πψο κπνξνχκε λα πξνζνκνηψζνπκε θαη λα θαηαζθεπάζνπκε ζπλεπή θαη
αμηφπηζηα κέηξα θηλδχλνπ.
Αο ζεκεηψζνπκε κε P έζησ έλα ζχλνιν κέηξσλ πηζαλνηήησλ ζηνλ ππνθείκελν
κεηξήζηκν ρψξν (Ω, F) θαη έζησ ην ζχλνιν Mp := {L: EQ( │L│ ) < ∞}, για κάθε Q ᴱ
P. Σν κέηξν θηλδχλνπ πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ γεληθεπκέλσλ ζελαξίσλ
P, είλαη ε αληηζηνίρηζε ρp : Mp  R ηέηνηα ψζηε, ρp (L) := sup { EQ( L ) : Q ᴱ P }.
Ο παξαπάλσ νξηζκφο είλαη πνπ ζπλδέεη ηα εξγαιεία κέηξεζεο θηλδχλσλ θαη δε ηα
ζπλεπή κε ηε ρξήζε γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηελ πξνζνκνίσζε πηζαλψλ
θαηαζηάζεσλ κέζσ ελδερφκελα Matlab, φπσο ζα εθαξκφζνπκε ζηελ παξνχζα
εξγαζία. Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη θάζε ζχλνιν αληίζηνηρν P ζην ρψξν (Ω, F)
απνηειείηαη απφ ζπλεπή κέηξα θηλδχλνπ ρp ζην ζχλνιν Mp θαη επίζεο, εάλ
ππνζέζνπκε φηη Ω απνηειεί νξηζκέλν ζχλνιν (σ1, σ2, …, σd) θαη M = {L :Ω R },
γηα θάζε ζπλεπέο κέηξν θηλδχλνπ ξ ζην M, ππάξρεη ζχλνιν P κέηξσλ πηζαλφηεηαο
έηζη ψζηε ρ= ρP

- Σν VaR δελ απνηειεί πεξίπησζε ζπλεπνύο κέηξνπ θηλδύλνπ.

Σν VaR, ην κέηξν θηλδχλνπ πνπ ζεσξήζεθε σο ε βέιηηζηε πξαθηηθή απφ
νπζηαζηηθά φιεο ηηο ηξάπεδεο θαη ηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο, δελ απνηειεί ζπλεπέο κέηξν
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θηλδχλνπ, δηφηη δελ πιεξνί έλα απφ ηα 4 αμηψκαηα. Όπσο έρεη απνδεηρζεί ζε κειέηεο
αληίζηνηρεο, ηθαλνπνηεί ηηο ηδηφηεηεο ηεο translation invariance, ηεο ζεηηθήο
νκνηνγέλεηαο θαη ηεο κνλνηνλίαο ζηε ζ-άιγεβξα Lo (Ω,F,P), δελ ηθαλνπνηεί φκσο ηε
δεχηεξε ηδηφηεηα ζπλέπεηαο, απηή ηεο ππνπξνζζεηηθφηεηαο θαη δελ αλήθεη ζηελ
θαηεγνξία ησλ ζπλεπώλ κέηξσλ θηλδύλνπ.
Ζ κε ππν-πξνζζεηηθφηεηα ηνπ VaR πξνθαιείηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη ηίηινη
πνπ ζπλζέηνπλ ην ραξηνθπιάθην έρνπλ πνιχ αζχκκεηξεο θαηαλνκέο απσιεηψλ.
Αληίζηνηρε θαηάζηαζε ζαθψο παξνπζηάδεηαη, εάλ έλαο επελδπηήο έρεη ζηελ θαηνρή
ηνπ νκφινγα ζπκβφιαηα πνπ κπνξνχλ λα αζεηεζνχλ ή παξάγσγα. Οη ηίηινη ζε ηέηνηεο
πεξηπηψζεηο έρνπλ κία «αβιαβή» δνκή εμάξηεζεο, θαζψο είλαη αλεμάξηεηνη.
Όκσο, ε κε ππν-πξνζζεηηθφηεηα κπνξεί λα εκθαληζηεί αθφκα θαη φηαλ νη
θαηαλνκέο απσιεηψλ ησλ κεκνλσκέλσλ ηίηισλ είλαη ιείεο θαη ζπκκεηξηθέο αιιά ε
δνκή εμάξηεζήο ηνπο παξνπζηάδεη αξθεηά αζπκκεηξηθή κνξθή. Παξάιιεια,
εκθαλίδεηαη θαη φηαλ νη ππνθείκελεο ηπραίεο ηηκέο είλαη αλεμάξηεηεο αιιά νη
θαηαλνκέο ηνπο έρνπλ νπξέο φρη εθζεηηθά νξηνζεηεκέλεο (heavy-tailed distributions)
Απφ ηε γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ VaR ζαλ πνζνζηεκφξην ηεο θαηαλνκήο
απσιεηψλ, ηθαλνπνηεί ηηο Α), Γ) θαη Γ) ηδηφηεηεο, εθηφο απφ εθείλε ηεο ππνπξνζζεηηθφηεηαο ζε έλα ρψξν πνπ απνηειεί ζ-άιγεβξα Lo (Ω,F,P).
Αο ζεσξήζνπκε έλα ραξηνθπιάθην απνηεινχκελν απφ έζησ 100 απνπιεξσηέα
εηαηξηθά νκφινγα. Τπνζέηνπκε φηη νη απνπιεξσκέο ησλ δηαθνξεηηθψλ νκνιφγσλ
είλαη αλεμάξηεηεο. Ζ πηζαλφηεηα αζέηεζεο είλαη παλνκνηφηππε γηα φια θαη ίζε κε
2%. Ζ παξνχζα αμία ηνπ νκνιφγνπ είλαη 100. Δάλ δελ ππάξμεη αζέηεζε, έλα νκφινγν
πιεξψλεη ζε (t+1) ρξνληθφ νξίδνληα (π.ρ. αλ t=0, t+1=1 ρξφλν απφ ηψξα), πνζφ 105.
Γηαθνξεηηθά, δελ ππάξρεη απνπιεξσκή θαη πξαγκαηνπνηείηαη αζέηεζε. Ωο εθ ηνχηνπ,
ε απψιεηα απφ ην νκφινγν Li, είλαη ίζε κε 100, φζε είλαη θαη ε αμία ηνπ νκνιφγνπ
εάλ ππάξμεη αζέηεζε θαη -5 δηαθνξεηηθά.
πγθξίλνληαο δχν ραξηνθπιάθηα Α θαη Β κε ίζε παξνχζα αμία 10.000, έζησ φηη
ην ραξηνθπιάθην Α είλαη πιήξσο ζπγθεληξνπνηεκέλν θαζψο απνηειείηαη απφ 100
κνλάδεο κφλν ελφο νκνιφγνπ θαη ην ραξηνθπιάθην Β απνηειείηαη απφ 100
δηαθνξεηηθά νκφινγα (χλνιν Β = 100 κνλάδεο = κνλάδεο Α). Σν ραξηνθπιάθην Β
είλαη ιηγφηεξν ξηςνθίλδπλν απφ ην Α θαη ζπκπεξαζκαηηθά ζα έπξεπε λα έρεη
κηθξφηεξε κέγηζηε δπλεηηθή απψιεηα (VaR) απφ ηνπ Α.
Έζησ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 95% θαη γηα ηα δχν ραξηνθπιάθηα.
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Απψιεηα απφ ραξηνθπιάθην Α, LA = 100*L1, φπνπ L1 απψιεηα απφ ην έλα νκφινγν
πνπ ην απνηειεί. => VaR0.95(LA) = 100*VaR0.95(L1).
Ζ πηζαλφηεηα αζέηεζεο είλαη θαη εδψ α=2%. L1 = 100 εάλ ππάξμεη αζέηεζε ή -5
δηαθνξεηηθά.
P(L1 ≤ -5) = 1-α = 98% = 0.98 ≥ 0.95 (επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο) θαη P(L1 ≤ l ) = 0 <
0.95 γηα l < -5. => VaR0.95(L1) = -5 ζπλεπψο VaR0.95(LA) = -5 * 100 = -500.
πκπεξαίλνπκε φηη απνζχξνληαο ην επηθίλδπλν θεθάιαην ησλ 500 κνλάδσλ πνπ
απνηειεί ηε κέγηζηε δπλεηηθή απψιεηα, ην ραξηνθπιάθην παξακέλεη απνδεθηφ
ππνινγίδνληαο εθ λένπ ην VaR ζε ε.ζ. 95%.
Απψιεηα απφ ραξηνθπιάθην Β, LΒ =

.

Γηα θάζε έλα απφ ηα νκφινγα πνπ ζπλζέηνπλ ην ραξηνθπιάθην Β, Li = 100*Yi + (5)*(1-Yi) = 100*Yi -5*(1-Yi) = 105*Yi -5, φπνπ Τη = 1, εάλ ην i-νκφινγν αζεηεζεί
ζηελ πιεξσκή ηνπ ζε ρξφλν [t,t+1] δηαθνξεηηθά Τη = 0.
Δπνκέλσο, LΒ =
105*q0.95*(
Σν άζξνηζκα

= 105

- 500. => VaR0.95(LB) = 105* VaR0.95(Li) =

)-500.
αθνινπζεί εθζεηηθή θαηαλνκή Μ ~ B(n,p), n=100, p= 0.02.

P(M≤ 5) ≈ 0.984 ≥ 0.95 θαη P(M≤ 4) ≈ 0.949 < 0.95,
q0.95 (M) = 5. => VaR0.95(LB) = 525 – 500 =25. ε αληίζηνηρε πεξίπησζε, κία
Σξάπεδα ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη πξφζζεην θεθάιαην γηα κηα αληηζηάζκηζε
ηνπ θηλδχλνπ ησλ 25 κνλάδσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ θαη λα κπνξεί λα ππνινγίδεη πάιη
VaR ζε επίπεδν κε 95% ζηγνπξηά.
Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη ε κέηξεζε ηνπ VaR κπνξεί λα νδεγήζεη
ζε φρη πνιχ μεθάζαξα απνηειέζκαηα θαη επίζεο απνδεηθλχεηαη φηη ην VaR δελ
ηθαλνπνηεί γεληθά ηελ ππνπξνζζεηηθφηεηα. α κέηξν πνπ βαζίδεηαη κφλν ζηελ
θαηαλνκή απσιεηψλ, νδεγεί ζε κεγαιχηεξν πνζφ αλαγθαίν γηα λα αληηζηαζκίζεη ηνλ
θίλδπλν ζε έλα ραξηνθπιάθην κε κεγάιε ζπγθέληξσζε (φπσο ην Α) αληίζεηα κε έλα
θαιχηεξν ραξηνθπιάθην κε κεγάιε δηαθνξνπνίεζε ηίηισλ, φπσο ην Β. Σν άζξνηζκα
ηνπ θηλδχλνπ κεκνλσκέλσλ ζέζεσλ ελφο ραξηνθπιαθίνπ, δελ είλαη κεγαιχηεξν απφ
ην ζπλνιηθφ θίλδπλν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ ζέζεσλ απηψλ εάλ ν θίλδπλνο
εθθξάδεηαη απφ ην Value-at-Risk ζα κέηξν θηλδχλνπ θαη νη απνδφζεηο δελ
αθνινπζνχλ ειιεηπηηθέο θαηαλνκέο (π.ρ. θαλνληθή). Δπίζεο, νη VaR εθηηκήζεηο έρνπλ
κεγάιε δηαθχκαλζε, κε φηη απηφ ελδέρεηαη λα ζπλεπάγεηαη γηα ηε κεηαβιεηφηεηα ηεο
θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ Σξαπεδψλ.
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Παξφιν πνπ ην VaR ζεσξείηαη κε ζπλεπέο κέηξν θαζψο δελ ηθαλνπνηεί θαη ηηο
ηέζζεξηο ηδηφηεηεο ηεο ζπλέπεηαο, κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ηθαλνπνηεί ηελ
ππνπξνζζεηηθφηεηα, ζηελ ηδαληθή θαηάζηαζε φπνπ φια ηα ραξηνθπιάθηα κπνξνχλ λα
αλαπαξαζηαζνχλ ζα γξακκηθνί ζπλδπαζκνί ηνπ ίδηνπ ζπλφινπ ππνθείκελσλ
ειιεηπηηθά θαηαλεκεκέλσλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ. ε αληίζηνηρε πεξίπησζε, ηφζν νη
πεξηζσξηαθέο θαηαλνκέο απσιεηψλ ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ φζν θαη νη ηχπνη πνπ
ηηο ραξαθηεξίδνπλ, δηαζέηνπλ ηζρπξή ζπκκεηξία.

Πξάγκαηη, νπνηνδήπνηε ζπλεπέο κέηξν θηλδχλνπ, ην νπνίν εμαξηάηαη κφλν απφ
ηελ θαηαλνκή απσιεηψλ, νδεγεί ζε φιν θαη πςειφηεξε απαίηεζε θεθαιαίνπ γηα έλα
ραξηνθπιάθην, ζπγθξηηηθά κε έλα άιιν πνπ δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηε ζπγθεθξηκέλε
θαηαλνκή.
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4. ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΤΝΔΠΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΚΙΝΓΤΝΟΤ

Παξαπάλσ γλσξίζακε θάπνηεο βαζηθέο ηδηφηεηεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλα κέηξν
θηλδχλνπ αμηφπηζην θαη ζπλδένληαη κε έλα ζχλνιν απνδεθηψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ζέζεσλ γηα έλα ραξηνθπιάθην θαη έλα επελδπηή. Οη ηηκέο ησλ κέηξσλ απηψλ
ζεσξνχληαη σο αζθάιηζηξα ησλ δηαθφξσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζέζεσλ θαη
ζπλδένληαη κε έλα ζχλνιν ζελαξίσλ γηα ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ θφζκνπ. Ζ ρξήζε ηνπο
ζαλ αξρή αζθάιηζεο, είλαη θαη ε ζεκαληηθφηεξε ησλ κέηξσλ απηψλ, φπσο
αλαθέξζεθε θαη αλσηέξσ.
ην ζεκείν απηφ ζα γλσξίζνπκε πψο κπνξνχκε λα θαηαζθεπάζνπκε ζπλεπή
κέηξα θηλδχλνπ. Κάζε επέλδπζε ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε νπνηαδήπνηε
θαηάζηαζε ηνπ θφζκνπ θαη θάησ απφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο. θνπφο ελφο επελδπηή
ζηελ θαηαζθεπή ηνπ ηδαληθνχ ραξηνθπιαθίνπ απνηειεί ν ζπλδπαζκφο ηεο
πςειφηεξεο απφδνζεο θαη ηνπ ειάρηζηνπ θηλδχλνπ ηνλ νπνίν πξνζπαζεί λα κεηξήζεη
θαη λα ειαρηζηνπνηήζεη. Έλα ραξηνθπιάθην απνηειείηαη απφ ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ
ζπλδπαζκφ ρξενγξάθσλ θαη ηίηισλ. Ο επελδπηήο θαη γεληθά έλαο
ρξεκαηννηθνλνκηθφο νξγαληζκφο, αθνχ θαζνξίζεη ην άξηζην ραξηνθπιάθην, επηιέγεη
ηνλ άξηζην ζπλδπαζκφ κεηαμχ απηνχ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ θαη ηνπ ρσξίο θηλδχλνπ
ρξενγξάθνπ, κε βάζε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ απέλαληη ζηνλ θίλδπλν.
ηε κειέηε ησλ ηδαληθψλ κέηξσλ θηλδχλνπ, πξνθχπηεη θαη ζεκεηψλεηαη κία
ζεσξία δηαρσξηζκνχ θαη αλαπαξάζηαζεο γξαθηθά ησλ απνδεθηψλ θαη ηδαληθψλ
ζέζεσλ θαη ζπλδπαζκψλ ηίηισλ ραξηνθπιαθίνπ. Οπζηαζηηθά γίλεηαη δηαρσξηζκφο
κεηαμχ ηνπ πην απνδνηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ θαη ηνπ ραξηνθπιαθίνπ πνπ ηειηθά ζα
επηιέμεη έλαο επελδπηήο, βάζεη ηνπ θηλδχλνπ πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνο λα αλαιάβεη.
Ζ νηθνλνκηθή δηαίζζεζε θαζνδεγεί έλαλ επελδπηή λα ζθέθηεηαη φηη ην βέιηηζην
ραξηνθπιάθην ζα έπξεπε λα απνηειείηαη απφ ζπλδπαζκφ κίαο επέλδπζεο ζην
ιηγφηεξν επηθίλδπλν ηίηιν θαη ελφο ραξηνθπιαθίνπ πνπ πεξηέρεη ηζάμηα πνζφηεηα απφ
επηθίλδπλα νκφινγα. Μπνξεί λα απνδεηρζεί φηη απηφ ζπκβαίλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα,
εάλ αληηθαηαζηήζνπκε ην VaR απφ έλα ζπλεπέο κέηξν θηλδχλνπ ην νπνίν εμαξηάηαη
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κφλν απφ ηελ θαηαλνκή απσιεηψλ φπσο ε γεληθεπκέλε αλακελφκελε απψιεηα
(generalized expected shortfall). Ηδαληθά κέηξα θηλδχλνπ ραξαθηεξίδνληαη ηα
θαζκαηηθά κέηξα (Spectral measures of risk) πνπ απνηεινχλ αλαπαξάζηαζε ζπλεπψλ
κέηξσλ ζηελ ππνθεηκεληθή απνζηξνθή ηνπ θηλδχλνπ.
Σν βέιηηζην ραξηνθπιάθην ηνπ Markowitz βαζίδεηαη ζηε ρξήζε ηεο
δηαθχκαλζεο (variance) ζα κέηξν θηλδχλνπ. ηνλ θφζκν ησλ ειιεηπηηθψλ θαηαλνκψλ,
ε ρξήζε νπνηνπδήπνηε κέηξνπ πνπ ηθαλνπνηεί ηηο ηδηφηεηεο ηεο ζπλέπεηαο, γηα λα
θαηαηάμεη ηνπο θηλδχλνπο ή γηα λα θαζνξίζεη ην βέιηηζην σο πξνο ηελ
ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ ραξηνθπιάθην, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη επηηπγράλεηαη
νξηζκέλε απφδνζε, είλαη ηζνδχλακε κε ηελ πξνζέγγηζε θαηά Markowitz.
Δλαιιαθηηθά κέηξα θηλδχλνπ, φπσο ην VaR ή ε αλακελφκελε απψιεηα (ES), δίλνπλ
δηαθνξεηηθέο αξηζκεηηθέο αμίεο, αιιά δελ έρνπλ θακία επίδξαζε ζηε δηαρείξηζε ηνπ
θηλδχλνπ.
ηελ πξνζπάζεηά καο κειέηεο θαη θαηαζθεπήο απνδεθηψλ θαη αμηφπηζησλ
κέηξσλ θηλδχλνπ πνπ λα ηθαλνπνηνχλ θαη ηηο ηδηφηεηεο ηεο ζπλέπεηαο, ζα
θαηαζθεπάζνπκε ρψξνπο απνδεθηνχ θηλδχλνπ. Οη ζπγθεθξηκέλνη ζα ραξαθηεξίδνληαη
απφ ηελ πνιχ ζεκαληηθή ηδηφηεηα ηεο θπξηόηεηαο. Θα επηρεηξήζνπκε λα ηνπο
πξνζεγγίζνπκε θαη λα ηνπο θαηαζθεπάζνπκε ηφζν καζεκαηηθά κέζσ ηνπ βαζηθνχ
ζεσξήκαηνο δηαρσξηζκνχ πνπ ε εθαξκνγή ηνπ ζε θπξηά ζχλνια νδεγεί ζε ζπλεπή
κέηξα θηλδχλνπ, φζν θαη κέζα απφ πξνζνκνίσζε θαη ρξήζε πξνγξάκκαηνο Matlab.
Δπίζεο ζα ρξεηαζηεί λα αμηνπνηήζνπκε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ καο δίλεη ν γξακκηθφο
πξνγξακκαηηζκφο θαη ν αιγφξηζκνο simplex ζηε βειηηζηνπνίεζε γξακκηθψλ θαη κε
ζπζηεκάησλ θαη ζηελ εχξεζε θπξηψλ ρψξσλ ιχζεσλ.

- Μαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ζηελ θαηαζθεπή ζπλεπώλ κέηξσλ
θηλδύλνπ.

Θεσξνχκε ζην ζεκείν απηφ, έλα ζχλνιν πηζαλνηηθψλ κέηξσλ ζηνλ ππνθείκελν
κεηξήζηκν ρψξν (Ω,F) θαη έζησ επίζεο ζχλνιν Mp := {L: EQ (lLl) < ∞,
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},

φπνπ L ην ζχλνιν ησλ ελδερφκελσλ απσιεηψλ απφ κία πηζαλή ρξεκαηννηθνλνκηθή
ζέζε ή ζπλδπαζκφ πηζαλψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηίηισλ.
Σν κέηξν θηλδχλνπ πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ πηζαλψλ ζελαξίσλ
(θαηαζηάζεσλ ηνπ θφζκνπ) P απνηειεί ηελ αληηζηνίρεζε pP: Mp  R, ηέηνηα ψζηε
pP (L) := sup {EQ(L):

}, φπνπ Q πηζαλφηεηα, Qi = 1, 0≤ i ≤n, n

Με βάζε ηνλ πξνεγνχκελν νξηζκφ θαη γηα θάζε ζχλνιν πηζαλνηηθψλ κέηξσλ ζην
κεηξήζηκν ρψξν (Ω,F), ην κέηξν θηλδχλνπ pP απνδεηθλχεηαη κέζσ ησλ αληίζηνηρσλ
βαζηθψλ ηδηνηήησλ ηεο “translation invariance”, ηεο ππνπξνζζεηηθφηεηαο, ηεο ζεηηθήο
νκνγέλεηαο θαη ηεο κνλνηνλίαο, ζπλεπέο ζην ζχλνιν Mp. Δπίζεο, εάλ ππνζέζνπκε φηη
ην Ω= (ω1,ω2,…,ωd) απνηειεί πεπεξαζκέλν ζχλνιν θαη φηη M ζχλνιν ησλ L, M={L:
Ω  R},

ζπλεπέο κέηξν θηλδχλνπ p ζην M, ππάξρεη ζχλνιν P κέηξσλ πηζαλφηεηαο,

ηέηνηα ψζηε p=pP. Καηά ζπλέπεηα, θαηαζθεπάδνληαο αληίζηνηρν ζχλνιν
πηζαλνηήησλ-ζελαξίσλ γηα ηα νπνία p=pP , γηα θάζε ζχλνιν ζπλεπψλ κέηξσλ
θηλδχλνπ P πάλσ ζην ζχλνιν M. ηελ πξνζέγγηζε απηή εθαξκφδνπκε ην ζεκαληηθφ
ζεψξεκα δηαρσξηζκνχ (separating hyperplane theorem) γηα θπξηά ζχλνια, φπσο είλαη
θαη ν απνδεθηφο ρψξνο ησλ κέηξσλ θηλδχλνπ πνπ θαηαζθεπάδνπκε.
Τπνζέηνπκε φηη γηα ηα l πνπ αλήθνπλ ζην ζχλνιν πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ Rd,
ηζρχεη li>= 0, γηα φια ηα i: i

.

Rd , 1=(1,1,…1)’
Ο ρψξνο Ω έρνπκε ππνζέζεη πξνεγνπκέλσο φηη είλαη πεπεξαζκέλνο.
Σαπηίδνπκε επίζεο ην ζχλνιν M κε ην R d , ζπλδένληαο ηελ ηπραία κεηαβιεηή l κε ην
δηάλπζκα L

Rd, κέζσ ηεο ζρέζεο li=L(ωi), 1≤i≤d.

Έζησ γξακκηθή ζπλάξηεζε ι ζην ζχλνιν R d γηα ηελ νπνία ι(l)≥0 γηα φια ηα l≥0 θαη γηα ι(l)
= 1. πλδένπκε απηή ηε γξακκηθή ζπλάξηεζε κε ην κέηξν πηζαλφηεηαο Pι ζην ρψξν Ω κέζσ
ηεο ζρέζεο Pι(σi) = ι (ei), φπνπ ei ην i-νζηφ δηάλπζκα, 1<=i<=d. Μέζσ ηεο ρξήζεο ηεο
γξακκηθήο ζπλάξηεζεο ι, γίλεηαη ε εθαξκνγή ηνπ ζεσξήκαηνο δηαρσξηζκνχ γηα θπξηνχο
ρψξνπο, ζεσξψληαο U θπξηφ ππνζχλνιν ηνπ Rd , ην νπνίν είλαη αλνηρηφ , θαζψο ην κέηξν
θηλδχλνπ p είλαη ζπλερέο θαη θπξηφ.
Γηα ηε γξακκηθή ζπλάξηεζε ι ζα έρνπκε:
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ι (l) < ι(lo), γηα φια ηα l πνπ αλήθνπλ ζην ππνζχλνιν U.
Απνδεηθλχνπκε φηη γηα θάζε ζπλεπέο κέηξν θηλδχλνπ p ζην M, ππάξρεη ζχλνιν P κέηξσλ
πηζαλφηεηαο ζην Ω, ηέηνην ψζηε p=pP , δείρλνληαο φηη Q := Pι απνηειεί ην επηζπκεηφ κέηξν
M  p(L) < b => λ(l) < b , γηα φια ηα

πηζαλφηεηαο θαη φηη Eλ (L) <= p(L), γηα θάζε
M, b

R. Καη ηειηθά πξνθχπηεη ην δεηνχκελν Eλ (L) < b.

Δθαξκνγή Γξακκηθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ ζηε βειηηζηνπνίεζε
ραξηνθπιαθίσλ & ειαρηζηνπνίεζε απσιεηώλ.

Πεξηγξάςακε κία καζεκαηηθή πξνζέγγηζε ζηε βειηηζηνπνίεζε ραξηνθπιαθίνπ
θαη ζηελ εχξεζε-θαηαζθεπή ζπλεπψλ κέηξσλ θηλδχλνπ. ην ζεκείν απηφ, αμίδεη λα
αλαθεξζνχκε ζηε θχζε ηνπ γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ζε νξηζκέλεο ζρεηηθέο
ζεκαληηθέο ηζηνξηθέο αλαθνξέο θαη ζηε ζπκβνιή ηνπ ζηε βειηηζηνπνίεζε
ραξηνθπιαθίσλ θαη ειαρηζηνπνίεζε απσιεηψλ απφ κία επέλδπζε.
Ο Γξακκηθφο Πξνγξακκαηηζκφο απνηειεί βαζηθή κέζνδν ηεο Δπηρεηξεζηαθήο
Έξεπλαο θαζψο πξφθεηηαη γηα ην ζχλνιν ησλ ππνινγηζηηθψλ ηερληθψλ πνπ
απαηηνχληαη γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ή ειαρηζηνπνίεζε κηαο γξακκηθήο ζπλάξηεζεο
έηζη ψζηε νη κεηαβιεηέο ηεο λα ηθαλνπνηνχλ θάπνηνπο γξακκηθνχο πεξηνξηζκνχο
(αληζνεμηζψζεηο). θνπφο ηνπ γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ησλ ηερληθψλ ηνπ
απνηειεί ε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ελφο ζπζηήκαηνο. Με ηελ έλλνηα ζχζηεκα,
γίλεηαη αλαθνξά ζε ζχλνιν αιιειεπηδξψλησλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία ζπλεξγάδνληαη
κεηαμχ ηνπο γηα ηελ επίηεπμε θάπνηνπ θνηλνχ ζηφρνπ. Οη αιιειεπηδξάζεηο απηέο είλαη
νη θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ην ζχζηεκα. Γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ, θαηαζθεπάδεηαη
καζεκαηηθφ κνληέιν πνπ απνηειεί πηζηή αλαπαξάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ
πξφθεηηαη λα επηιπζεί.
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Ιζηνξηθή αλαθνξά ζε κειέηεο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ζπζηεκάησλ
κέζσ καζεκαηηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ.

Ο γξακκηθφο θαη αθέξαηνο πξνγξακκαηηζκφο, φπσο πεξηγξάθεηαη θαη απφ ηνλ
Sierksma , αθνξά ηε κεγηζηνπνίεζε ή ειαρηζηνπνίεζε κηαο γξακκηθήο αληηθεηκεληθήο
ζπλάξηεζεο πνπ πεξηέρεη πνιιέο κεηαβιεηέο νη νπνίεο ππφθεηληαη ζε γξακκηθνχο
ηζνηηθνχο ή αληζνηηθνχο πεξηνξηζκνχο. .Ζ ζπλάξηεζε πνπ πξέπεη λα ειαρηζηνπνηεζεί
(αληίζηνηρα κεγηζηνπνηεζεί), νλνκάδεηαη αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε.
Πνιιά πξνβιήκαηα ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ κπνξνχλ λα πξνζεγγηζζνχλ ζα
πξνβιήκαηα γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηα νπνία, πξνγξάκκαηα ππνινγηζηηθά
δίλνπλ ιχζεηο ζε κεγάιεο αλαινγίαο πξνβιήκαηα θαη κε εθαηνληάδεο κεηαβιεηέο
απνθάζεσλ. Έλαο επξέσο δηαδεδνκέλνο ζεκαληηθφο αιγφξηζκνο επίιπζεο
πξνβιεκάησλ γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, είλαη ν αιγόξηζκνο Simplex, κηα
αιγεβξηθή επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία ε νπνία αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Dantzig,
Ακεξηθαλφ καζεκαηηθφ ην 1947 απαληψληαο ζε κηα πξφθιεζε γηα ηελ εθκεράληζε
ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Air force θαη ζπλερίζηεθε αξγφηεξα απφ ην
Ρψζν νηθνλνκνιφγν θαη καζεκαηηθφ Leonid Kantorovich.
ηε δεθαεηία 1930 – 1940, δηάθνξεο εξγαζίεο φπσο ηνπ κεγάινπ καζεκαηηθνχ
Von Neumann (γξακκηθφ κνληέιν αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίαο γηα ηε κειέηε
γεληθεχζεσο ησλ νηθνλνκηθψλ κνληέισλ ηζνξξνπίαο) θαη ηνπ νηθνλνκνιφγνπ
Leontief (κνληέιν εηζφδνπ-εμφδνπ κηαο νηθνλνκίαο) θαζψο θαη άιισλ, απνηεινχλ
πξνεξγαζία ηνπ Γξακκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ. ηε δηάξθεηα ηνπ παγθνζκίνπ
Πνιέκνπ, κηα νκάδα κε επηθεθαιήο ηνλ K.Wood, εξγαδφηαλ ζε πξνβιήκαηα
βέιηηζηεο θαηαλνκήο κέζσλ ζηελ πνιεκηθή αεξνπνξία ησλ ΖΠΑ. Μέινο ηεο νκάδαο
απηήο ήηαλ θαη ν George B. Dantzig, ν νπνίνο δηακφξθσζε ην γεληθφ πξφβιεκα ηνπ
Γξακκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη αλέπηπμε ηε κεζφδν simplex γηα ηελ επίιπζή ηνπ
ην 1947. Ζ εξγαζία ηνπ έγηλε γλσζηή κεηά ην 1951, κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο
κνλνγξαθίαο “Activity analysis of production and allocation” (Έθδνζε: T.C.
Koopmans, J.Wiley 1951)
Δπίζεο, έλα ζρεδηαζηηθφ παξάδεηγκα εκπλεπζκέλν απφ ηνλ Baumol, θαζεγεηή
νηθνλνκηθψλ ζην Παλεπηζηήκην ηεο Νέαο Τφξθεο, ζην έξγν ηνπ "Integer
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Programming and Pricing", ην 1960, εμππεξεηεί ζην λα ηνλίζεη ηε θχζε ηεο κεζφδνπ
Simplex ζηελ εχξεζε ηεο βέιηηζηεο ιχζεο.

Αληηθείκελν θαη ρξήζε Γξακκηθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ –αλαθνξά ζην
δπτθό πξόβιεκα.

Ο Γξακκηθφο Πξνγξακκαηηζκφο εθαξκφδεηαη ζε πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ λα
θάλνπλ κε πνιπζηαδηαθφ πξνγξακκαηηζκφ παξαγσγήο (multistage production
planning problems), αλάκεημε πξντφλησλ (product mix problems), πξφβιεκα δίαηηαο
(diet problem), επηινγή ραξηνθπιαθίνπ (portfolio selection), θαηαλνκή αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ (workforce scheduling), ρξεκαηννηθνλνκηθέο απνθάζεηο (financial
decisions), πξφβιεκα κεηαθνξάο (transportation problems). Αζρνιείηαη κε ηελ
άξηζηε θαηαλνκή πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ κεηαμχ αληαγσληδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ
ζε έλα ζχζηεκα παξαγσγήο. Δπηθεληξψλεηαη ζηνλ εληνπηζκφ ηεο βέιηηζηεο ιχζεο,
θαηαλέκνληαο θαηά ην θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηνπο πεξηνξηζκέλνπο δηαζέζηκνπο
πφξνπο κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ζηηο αληαγσληδφκελεο δξαζηεξηφηεηέο ηεο, ψζηε
λα ηθαλνπνηεζνχλ νη πξνθαζνξηζκέλνη ηεο ζηφρνη. Οη ζηφρνη κηαο επηρείξεζεο ή ελφο
νξγαληζκνχ επηηπγράλνληαη ηθαλνπνηψληαο θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ κπνξεί λα
είλαη: πεξηνξηζκέλνη πφξνη πνπ αθνξνχλ εξγαζία, πξψηεο χιεο, δπλακηθφηεηα ηνπ
εμνπιηζκνχ, δηαζέζηκα θεθάιαηα ζε κηα επέλδπζε θ.ά. Τπάξρνπλ θαη πεξηνξηζκνί
πνπ πξνθχπηνπλ απφ άιιεο αηηίεο, φπσο είλαη ε δήηεζε ησλ πξντφλησλ, νη
πξνδηαγξαθέο ηνπο, ε πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο, ε λνκνζεζία θ.ά.
Αληηθείκελν ηνπ Μαζεκαηηθνχ (Γξακκηθνχ θαη Με Γξακκηθνχ)
Πξνγξακκαηηζκνχ πξνζαξκνζκέλνπ ζην θνκκάηη πνπ κειεηάκε, απνηειεί ε
κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ (αληίζηνηρα ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ απσιεηψλ) απφ κία
ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ελφο επελδπηή, θπζηθνχ πξνζψπνπ ή νξγαληζκνχ κέζσ ηεο
βειηηζηνπνίεζεο ή ειαρηζηνπνίεζεο αληίζηνηρα κηαο ζπλάξηεζεο.
Γηα ην ζθνπφ απηφ, θαηαζθεπάδεηαη κνληέιν γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ
πνπ ηίζεληαη, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηε ιεγφκελε αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε θαζψο
θαη πεξηνξηζκνχο. πρλά πξνρσξάκε θαη ζηε γξαθηθή επίιπζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα
θαιχηεξε πεξηγξαθή ηεο εηθφλαο πνπ αλαδεηνχκε. ηελ πεξίπησζε ηεο γξαθηθήο
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επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ιχλνληαη νη πεξηνξηζκνί
ζαλ εμηζψζεηο θαη ζρεδηάδεηαη γξαθηθά ν εθηθηόο ρώξνο, δειαδή ην ζχλνιν ησλ
ζεκείσλ πνπ ηθαλνπνηεί ηνπο πεξηνξηζκνχο. Ζ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε απνηειεί
γξαθηθά κία επζεία θαη έπεηηα απφ ηελ εχξεζε απηήο θαη ηεο θαηεχζπλζήο ηεο θαη
εθφζνλ ν εθηθηφο ρψξνο ιχζεσλ είλαη θξαγκέλνο, ε κέγηζηε ηηκή – ιχζε βξίζθεηαη
ζε θάπνην απφ ηα φξηα (ζεκεία ηνκήο ησλ επζεηψλ).
Ζ βέιηηζηε απφθαζε απνζθνπεί ζηε κεγηζηνπνίεζε γηα παξάδεηγκα ηνπ θέξδνπο
πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο πσιήζεηο ελφο πξντφληνο, ζηε κεγηζηνπνίεζε κεξηδίνπ αγνξάο
απφ κία επέλδπζε θ.ά. ή ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ελφο θξηηεξίνπ απφδνζεο (π.ρ.
θφζηνπο παξαγσγήο, θφζηνπο κεηαθνξάο), ελψ ηαπηφρξνλα πιεξνχληαη έλα ζχλνιν
πεξηνξηζκψλ.
Αθνινπζνχλ κεξηθνί βαζηθνί νξηζκνί ζην θνκκάηη ηνπ γξακκηθνχ
πξνγξακκαηηζκνχ.
Δθηθηή ιχζε (Feasible solution - FS)
Πξφθεηηαη γηα ηε ιχζε ζε έλα ζχζηεκα πνπ ηθαλνπνηεί φινπο ηνπο ζπλαξηεζηαθνχο
πεξηνξηζκνχο ηνπ πξνβιήκαηνο.
Βαζηθή εθηθηή ιχζε (Basic Feasible Solution - BFS)
Πξφθεηηαη γηα ηε ιχζε πνπ ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ έιεγρν γηα λα νξίζνπκε εάλ είλαη
θαη ε βέιηηζηε.
Αξρηθή Βαζηθή εθηθηή ιχζε
Μία βαζηθή εθηθηή ιχζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζα ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηε ιχζε ελφο
πξνβιήκαηνο.
Δθθπιηζκέλε ιχζε
Κάπνηα απφ ηηο βαζηθέο κεηαβιεηέο ηεο ιχζεο κεδελίδεηαη.
Κάζε ιχζε ηεο κνξθήο x

S ζε έλα πξφβιεκα γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, είλαη

κία απνδεθηή ιχζε ε νπνία επηιχεη ην πξνγξακκαηηζηηθφ καζεκαηηθφ πξφβιεκα.
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ε έλα πξφβιεκα γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ππάξρνπλ άπεηξεο ιχζεηο θαη
επηδηψθνπκε ηελ εχξεζε ηεο βέιηηζηεο δπλαηήο ιχζεο.
Αλάινγα κε ην αλ ε αληηθεηκεληθή κνπ ζπλάξηεζε είλαη πξφβιεκα
κεγηζηνπνίεζεο ή ειαρηζηνπνίεζεο, νξίδνπκε θαη ην δπτθφ ηνπ πνπ απνηειεί
πξφβιεκα ειαρηζηνπνίεζεο ή κεγηζηνπνίεζεο αληίζηνηρα. πγθξηκέλα, εάλ έρνπκε
κεγηζηνπνίεζε γξακκηθήο ζπλάξηεζεο, ην δπτθφ ζα απνηειείηαη απφ ηελ
ειαρηζηνπνίεζε κίαο ζπλάξηεζεο φπνπ νη κεηαβιεηέο ηεο ζα πξνέξρνληαη απφ ηνπο
πεξηνξηζκνχο ηνπ αξρηθνχ θαη νη πεξηνξηζκνί ηνπ δπτθνχ απφ ηηο κεηαβιεηέο ηεο
αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο ηνπ πξσηεχνληνο πξνβιήκαηνο.
πγθεθξηκέλα, έζησ αξρηθφ πξφβιεκα:
Max z = cη x, ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο A*x≤b
Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο δηαηχπσζεο απηήο έγθεηηαη ζην φηη κπνξεί κε ηνλ παξαπάλσ
ηξφπν λα δηαηππσζεί κε ζαθήλεηα κηα κεγάιε πνηθηιία νηθνλνκηθψλ, επηζηεκνληθψλ,
βηνκεραληθψλ, επηρεηξεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ.
Σν δπτθφ κνπ ζα ήηαλ: min y = bη x, ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο Aη*w≥c.
Μάιηζηα, ιχλνληαο ην δπτθφ πξφβιεκα κέζσ ηεο κεζφδνπ ησλ tableaux Simplex,
ππνινγίδσ ηε ιχζε ηνπ θαη παξαηεξψ φηη ιχζε πξσηεχνληνο = ιχζε δπτθνχ.

Αλαθνξά ζηε ζεσξία δπτζκνύ – ζρέζε πξσηεύνληνο θαη δπτθνύ
πξνβιήκαηνο.
Όπσο είπακε ήδε, θάζε πξφβιεκα γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ έρεη ην δπτθφ
ηνπ, ην νπνίν σο πξνο ηε δνκή ηνπ ζρεηίδεηαη κε ην πξσηεχνλ θαη παξέρεη ζεκαληηθέο
πιεξνθνξίεο νηθνλνκηθνύ ραξαθηήξα ζρεηηθά κε ηε βέιηηζηε ιχζε ηνπ
πξσηεχνληνο πξνβιήκαηνο, δηεπξχλνληαο ηνλ θχθιν ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ
πεξηνρή ηεο νξηαθήο (νηθνλνκηθήο) αλάιπζεο. Ζ ζεσξία δπτζκνχ έρεη ηηο ξίδεο ηεο
ζην θιαζζηθφ ζεψξεκα minimax ηνπ Von Neumann (1928). Ζ πξψηε ζπζηεκαηηθή
αλάπηπμε ηεο ζεσξίαο απηήο νθείιεηαη ζηνπο Gale, Kuhn θαη Tucker (1951). Λίγν
αξγφηεξα ε έλλνηα ηνπ δπτζκνχ εηζάγεηαη θαη ζε κε γξακκηθά πξνβιήκαηα, φηαλ ν
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Dennis (1959) δεκνζηεχεη ηα πξψηα απνηειέζκαηα δπτθφηεηαο ζηνλ ηεηξαγσληθφ
πξνγξακκαηηζκφ.
Ζ ζεψξεζε ελφο πξνβιήκαηνο κε ηηο δχν κνξθέο ηνπ ηαπηφρξνλα, ηελ
πξσηεχνπζα θαη ηε δπτθή, βξίζθεηαη ηφζν ζηνλ ππξήλα ηεο ζεσξίαο θαη ησλ
αιγνξίζκσλ ηνπ γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ φζν θαη ζε πνιινχο άιινπο ηνκείο. Γηα
παξάδεηγκα, έλα ζχζηεκα απνηεινχκελν απφ εμαξηήκαηα πνπ ππφθεηληαη ζε βιάβε
έρεη θαη απηφ ην δπτθφ ηνπ, ην νπνίν είλαη ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο (βιάβεο) φηαλ
ην πξσηεχνλ ζχζηεκα είλαη ζε θαηάζηαζε βιάβεο (ιεηηνπξγίαο).
Καλνληθή κνξθή αξρηθνχ γξακκηθνχ πξνβιήκαηνο: Max z = cη x, π.η.π. A*x<= b
Μνξθή δπτθνχ ηνπ: min y = bη w, π.η.π. Aη*w>=c, w

Rn .

Αμίδεη λα αλαθέξνπκε ζε απηφ ην ζεκείν δχν βαζηθά ζεσξήκαηα ηνπ γξακκηθνχ
πξνγξακκαηηζκνχ, ην ζεψξεκα Γπτζκνχ θαη ην ζεψξεκα Ηζνξξνπίαο.
Θεψξεκα Γπτζκνχ
χκθσλα κε ην ζεψξεκα δπτζκνχ, εάλ ε αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε ηνπ πξσηεχνληνο
πξνβιήκαηνο ή ηνπ δπτθνχ ηνπ έρεη πεπεξαζκέλε βέιηηζηε ηηκή, ηφηε θαη ε
αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε ηνπ δπτθνχ ή ηνπ αξρηθνχ αληίζηνηρα, ζα έρεη πεπεξαζκέλε
βέιηηζηε ιχζε θαη νη δχν βέιηηζηεο ηηκέο ζα είλαη ίζεο, z* = w*.
Αλ δελ ππάξρνπλ βέιηηζηα δηαλχζκαηα, ζα είλαη θαη ηα δχν εθηθηά ζχλνια θελά ή ην
έλα ζα είλαη θελφ θαη ην άιιν ζα έρεη κε πεπεξαζκέλε βέιηηζηε ιχζε.

Θεψξεκα Ηζνξξνπίαο
Έζησ x*, w* εθηθηά ζχλνια γηα ην δεχγνο ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ζπκκεηξηθήο
κνξθήο ηεο δπτθφηεηαο, ηα νπνία ηθαλνπνηνχλ ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο ζπλζήθεο
ραιαξφηεηαο (Α x*)i < bi => wi* = 0, (Aη w*)j >cj => xj* = 0, ηφηε ηα x*, w* είλαη
βέιηηζηα.
Αληίζηξνθα, αλ x*, w* απνηεινχλ βέιηηζηεο ιχζεηο, ηφηε ηθαλνπνηνχλ ηηο
ζπκπιεξσκαηηθέο ζπλζήθεο ραιαξόηεηαο. πλεπψο απφ ην ζεψξεκα ηζνξξνπίαο,
αλ ν πεξηνξηζκφο ηνπ ελφο πξνβιήκαηνο είλαη αδξαλήο, δειαδή ηθαλνπνηείηαη ζαλ
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αληζφηεηα, ε αληίζηνηρε κεηαβιεηή ηνπ άιινπ πξνβιήκαηνο έρεη ηηκή ίζε κε ην 0 θαη
εάλ κία κεηαβιεηή ηνπ ελφο πξνβιήκαηνο είλαη ζεηηθή, ν αληίζηνηρνο πεξηνξηζκφο
ηνπ άιινπ πξνβιήκαηνο είλαη ελεξγφο, δειαδή ηθαλνπνηείηαη ζαλ ηζφηεηα.

Οηθνλνκηθή εξκελεία δπτθνύ πξνβιήκαηνο
Γηα ηα δχν πξνβιήκαηα ην αξρηθφ θαη ην δπτθφ ηνπ, κέζα απφ ηα δχν παξαπάλσ
ζεσξήκαηα, ηζρχεη ε ζεκαληηθή ηδηφηεηα ηνπ ηζρπξνύ δπτζκνύ, z* = y* δειαδή νη
βέιηηζηεο ιχζεηο ησλ δχν πξνβιεκάησλ είλαη ίζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηδηφηεηα ξπζκίδεη
ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ηνπ πξσηεχνληνο πξνβιήκαηνο κεγηζηνπνίεζεο θαη ηνπ
δπτθνχ ηνπ πνπ απνηειεί πξφβιεκα ειαρηζηνπνίεζεο. Ζ βειηηζηνπνίεζε ησλ δχν
αληηθεηκεληθψλ ζπλαξηήζεσλ νδεγεί ζε κία ζεκαληηθή θαη ρξήζηκε απφ πιεπξάο
εξκελείαο ηζνπαιία. Τπάξρεη αθφκα κία ζεκαληηθή εμάξηεζε αλάκεζα ζηα βέιηηζηα
δηαλχζκαηα-ιχζεηο κε εμίζνπ ελδηαθέξνπζα νηθνλνκηθή εξκελεία. Ζ ζρέζε απηή
εμάξηεζεο εθθξάδεη ηελ ηζνξξνπία θαη ηελ νηθνλνκηθή επζηάζεηα κεηαμχ ησλ
βέιηηζησλ ιχζεσλ ησλ δχν πξνβιεκάησλ πνπ δηαηππψλεηαη ζην ζεψξεκα ηζνξξνπίαο
ή ζεψξεκα ζπκπιεξσκαηηθνχ πεξηζσξίνπ ή ζπκπιεξσκαηηθήο ραιαξφηεηαο θαη πνπ
γλσξίζακε παξαπάλσ.
Δπίζεο νη αληηθεηκεληθέο ζπλαξηήζεηο ησλ δχν πξνβιεκάησλ, απνηεινχλ γηα ην
θάζε έλα μερσξηζηά κία καζεκαηηθή ζρέζε πνπ πεξηγξάθεη ην κέηξν θαη ην θξηηήξην
απφδνζεο ηνπ πξνο βειηίσζε πζηήκαηνο. Γηα πξφβιεκα κεγηζηνπνίεζεο πξφθεηηαη
γηα ην θέξδνο πνπ κέζα απφ κία ζπλάξηεζε επηζπκνχκε λα ην κεγηζηνπνηήζνπκε θαη
γηα πξφβιεκα ειαρηζηνπνίεζεο πξφθεηηαη γηα ηελ απώιεηα πνπ επηζπκνχκε λα
ειαρηζηνπνηήζνπκε.
Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ νηθνλνκηθή εξκελεία ηνπ δπτθνχ πξνβιήκαηνο ελφο
πξσηεχνληνο, νη δπηθέο κεηαβιεηέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε βέιηηζηε ιχζε ελφο
πξνβιήκαηνο κεγηζηνπνίεζεο, εθθξάδνπλ πφζν ζα απμεζεί ε αληηθεηκεληθή
ζπλάξηεζε, αλ ν ζηαζεξφο φξνο ηνπ πεξηνξηζκνχ (bi) απμεζεί θαηά κία κνλάδα.
Δπνκέλσο, εθθξάδνπλ ην επηπιένλ θέξδνο αλ δηαηεζεί κία επηπιένλ κνλάδα από
ηνλ πόξν w (δπτθή κεηαβιεηή). πλεπψο, ε ιχζε w* δπτθνχ πξνβιήκαηνο
απεηθνλίδεη ην επηπιένλ θέξδνο ζε έλα ζχζηεκα παξαγσγήο κηαο βηνκεραλίαο
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ελδερνκέλσο, εάλ δηαηεζεί κία i-κνλάδα αθφκα απφ ηνλ πφξν w. Αλ ε κεηαβιεηή wi
δελ αχμαλε ην θέξδνο, wi = 0. Δπνκέλσο θαη ην αληίζηνηρν bi ζηνλ πεξηνξηζκφ ζα
είλαη ίζν κε ην 0. Μπνξνχκε ζπλεπψο λα κεηαβάιινπκε πφξνπο θαη πξψηεο χιεο
ελδερνκέλσο ζε κία δηαδηθαζία παξαγσγήο, δηαηεξψληαο ηε βέιηηζηε ιχζε θαη ηελ
θεξδνθφξα απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Παξάιιεια, κπνξνχκε κέζσ αλάιπζεο
επαηζζεζίαο γηα ηα bi ζηνπο πεξηνξηζκνχο, λα παξαηεξνχκε εάλ παξακέλεη ε ιχζε
καο βέιηηζηε.
Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, νη δπτθέο κεηαβιεηέο (ιχζε δπτθνχ πξνβιήκαηνο)
νλνκάδνληαη θαη σο θφζηνο επθαηξίαο (opportunity cost). Γηα κηα βηνκεραλία έζησ Π,
ε ηηκή w* ζα είλαη ην θέξδνο γηα θάζε πξφζζεηε κνλάδα απφ κία πξψηε χιε Ri θαη ζα
εθθξάδεη ην κέγηζην ηίκεκα ην νπνίν ε βηνκεραλία Π ζα ήηαλ δηαηεζεηκέλε λα
θαηαβάιεη γηα ηελ αγνξά κηαο κνλάδαο απφ απηήλ ηελ πξψηε χιε. Γηα ην ιφγν απηφ
νη δπτθέο κεηαβιεηέο ζπρλά νλνκάδνληαη ζθηώδεηο ηηκέο (shadow prices) ή
ινγηζηηθέο ηηκέο (accounting prices), ζε αληίζεζε κε ηηο ηηκέο ηεο αγνξάο πνπ είλαη ζε
φινπο νξαηέο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δε κεηαβάιιεηαη ε βάζε ζηε βέιηηζηε ιχζε. Ζ
αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε ηνπ αξρηθνχ πξνβιήκαηνο νλνκάδεηαη νηθνλνκηθή
ζπλάξηεζε (π.ρ. ζπκβνιίδεη θέξδνο απφ κία επέλδπζε). ε δηαδηθαζία
βειηηζηνπνίεζεο ζηα νηθνλνκηθά, ε ζθηψδεο ηηκή απνηειεί ηε κεηαβνιή ζηελ
αληηθεηκεληθή ηηκή ηεο βέιηηζηεο ιχζεο ελφο πξνβιήκαηνο βειηηζηνπνίεζεο,
ραιαξψλνληαο ηνλ πεξηνξηζκφ θαηά κία κνλάδα ή ηζνδχλακα ην πεξηζσξηαθφ θφζηνο,
εληζρχνληαο ηνλ πεξηνξηζκφ.
Αμίδεη ζην ζεκείν απηφ λα αλαθέξνπκε, ζπλνςίδνληαο απφ ηα παξαπάλσ, φηη ηα
ζεσξήκαηα νηθνλνκηθήο ηζνξξνπίαο θαη βέιηηζηεο θαηαλνκήο πφξσλ, βαζίδνληαη
θαηά έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπο ζην γξακκηθφ πξνγξακκαηηζκφ. Μεηαμχ ησλ
ζεσξεκάησλ απηψλ, αμίδεη λα αλαθέξνπκε ην κνληέιν Von-Neumann θαη ην κνληέιν
εηζξνψλ-εθξνψλ ηνπ Leontief, ην νπνίν πεξηγξάθεη ηηο ζρέζεηο αιιειεμάξηεζεο ησλ
παξαγσγηθψλ θιάδσλ κηαο νηθνλνκίαο.
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- ηξαηεγηθέο γξακκηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ

Με ηε ρξήζε ηνπ αιγνξίζκνπ Simplex επηηπγράλνπκε ηα παξαθάησ:


Πξνζδηνξίδνπκε ην πξφβιεκα πνπ θαινχκαζηε λα κεγηζηνπνηήζνπκε (αληίζη.
ειαρηζηνπνηήζνπκε)



Γηαηππψλνπκε ην πξφβιεκα κε ρξήζε γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ,



Δπηιχνπκε ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ αληίζηνηρν αιγφξηζκν



Διέγρνπκε ην κνληέιν ζε βαζκφ ζπζρέηηζεο θαη εθαξκφδνπκε αλάιπζε
επαηζζεζίαο



Καζηεξψλνπκε ειέγρνπο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ κνληέινπ



Δθαξκφδνπκε ηνλ αιγφξηζκν επαλαιεπηηθά.



Δπαλαμηνινγνχκε ην κνληέιν.

Πξνγξάκκαηα - Παθέηα γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ:
Αλαθέξνληαη παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά πξνγξάκκαηα ππνινγηζηηθά γξακκηθνχ
πξνγξακκαηηζκνχ ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα γηα ηελ επίιπζε ηνπ αιγφξηζκνπ Simplex.
•LINDO - Linear Interactive Discrete Optimizer
•GAMS - also solves non linear problems
•MINUS
•Matlab Toolbox - Optimization toolbox (from
Mathworks)
•QSB - LP, DP,

ηελ παξνχζα εξγαζία ην ππνινγηζηηθό παθέην εξγαιείσλ επίιπζεο γξακκηθνχ
πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε, είλαη ην Matlab Toolbox - Optimization
toolbox, ηνπ νπνίνπ νη εθαξκνγέο θαη νη δπλαηφηεηεο είλαη αμηνζεκείσηεο ζην
ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη πνπ εμεηάδνπκε.
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Δθαξκνγή Γξακκηθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ ζηελ θαηαζθεπή ζπλεπώλ
κέηξσλ θηλδύλνπ.
ηελ πξνζπάζεηα θαηαζθεπήο ζπλεπψλ κέηξσλ θηλδχλνπ, βαζηζκέλα ζηελ ηδέα
ησλ γεληθεπκέλσλ ζελαξίσλ, πξνζεγγίδνπκε ηελ θαηαζθεπή ησλ ρψξσλ επηζπκεηνχ
θηλδχλνπ, κέζσ θαηαζθεπήο εθηθηψλ ρψξσλ (γξαθηθή επίιπζε) πξνβιεκάησλ
γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη κέζσ κνληέισλ ειαρηζηνπνίεζεο απσιεηψλ ζηηο
θαηαζηάζεηο ηνπ θφζκνπ απφ κία επέλδπζε.
Όπσο είδακε παξαπάλσ, ζηε καζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο θαηαζθεπήο ζπλεπψλ
θαη απνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ θηλδχλνπ, νξίζακε κέηξν θηλδχλνπ πνπ δεκηνπξγείηαη
απφ ην ζχλνιν ησλ πηζαλψλ ζελαξίσλ (θαηαζηάζεσλ ηνπ θφζκνπ) P, ηελ
αληηζηνίρεζε pP: Mp  R, ηέηνηα ψζηε
pP (L) := sup {EQ(L):

}. Δπίζεο, εάλ ππνζέζνπκε φηη ην Ω= (ω1,ω2,…,ωd)

απνηειεί πεπεξαζκέλν ζχλνιν θαη φηη M ζχλνιν ησλ L, M={L: Ω  R},

ζπλεπέο

κέηξν θηλδχλνπ p ζην M, ππάξρεη ζχλνιν P κέηξσλ πηζαλφηεηαο, ηέηνηα ψζηε p=pP.
Γηα θάζε ζχλνιν P πηζαλνηηθψλ κέηξσλ ζηνλ (Ω,F), ην κέηξν θηλδχλνπ ρP είλαη
ζπλεπέο ζην ρψξν Mp .
Δπνκέλσο γηα ηελ θαηαζθεπή ζπλεπψλ κέηξσλ θηλδχλνπ, ππνινγίδνπκε ην sup
{EQ(L):

}, δειαδή ην κηθξφηεξν απφ ηα άλσ θξάγκαηα ηεο κέζεο ηηκήο EQ(L):

. Έρνπκε ζαλ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηε κεγηζηνπνίεζε
ηεο γξακκηθήο εμίζσζεο Max EQ(L), σο πξνο q, φπνπ pP (L) := sup {EQ(L):

}

γηα δεδνκέλα L(q) και EQ(L) = Σ (Q*L) γηα δηαθξηηά κέηξα πηζαλφηεηαο θαη EQ(L)=
, γηα ζπλερή κέηξα πηζαλφηεηαο.
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- Υξήζε Matlab ζηελ θαηαζθεπή ζπλεπώλ κέηξσλ θηλδύλνπ- Έλα
απιό παξάδεηγκα.

ηελ πξνζπάζεηα βειηηζηνπνίεζεο ελφο ραξηνθπιαθίνπ θαη επίιπζεο κέζσ
πξνγξακκαηηζκνχ, εθαξκφδεηαη ν αιγφξηζκνο “linprog”. Πξφθεηηαη γηα έλα ελεξγφ
ζχλνιν εληνιψλ θαη απνηειεί παξαιιαγή ηεο κεζφδνπ ησλ tableaux simplex γηα ην
γξακκηθφ πξνγξακκαηηζκφ. Ο αιγφξηζκνο βξίζθεη βαζηθή εθηθηή ιχζε, επηιχνληαο
αξρηθά έλα άιιν πξφγξακκα γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ (“simplex algorithm”).

Γεληθή Μνξθή ηεο εληνιήο Linprog ζην Matlab toolbox κε ηελ νπνία ηελ
θαινχκε,
X=LINPROG(f,A,b) ε νπνία ιχλεη ην γξακκηθφ πξφβιεκα:
min f'*x,

subject to: A*x ≤b
x

Όπσο έρνπκε αλαθέξεη, ζθνπφο ηεο ρξήζεο γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ζην
θνκκάηη πνπ κειεηάκε απνηειεί ε θαηαζθεπή ζπλεπψλ κέηξσλ θηλδχλνπ γηα ηα νπνία
ηζρχεη,
pP (L) := sup {EQ(L):

}.

Δπηδηψθνπκε επνκέλσο ηε κεγηζηνπνίεζε σο πξνο Q ηεο κέζεο ηηκήο EQ(L),
θαη εχξεζε ηoπ ειαρίζηνπ άλσ θξάγκαηνο (sup ζπλφινπ). Όηαλ ν ρψξνο P είλαη
δηαθξηηφο, EQ(L) = Σ(Q*L)= q1*l1+…+qs*ls , φπνπ s είλαη ν αξηζκφο ησλ
θαηαζηάζεσλ ηνπ θφζκνπ.
Αξρηθά έρνπκε λα κεγηζηνπνηήζνπκε ηε ζπλάξηεζε (Q*L), κέζε ηηκή ησλ
L=(l1, l2, l3, …) σο πξνο Q, φπνπ Q κέηξν πηζαλφηεηαο, Q=(q1, q2, …). Δπεηδή ε
εληνιή ηνπ Matlab, linprog εθηειείηαη θαη νξίδεηαη γηα πξφβιεκα ειαρηζηνπνίεζεο,
ιακβάλνπκε ζα κνληέιν ηνπ πξνβιήκαηνο πξνο επίιπζε, ην δπτθφ ηνπ αξρηθνχ καο.
ην δπτθφ πξφβιεκα, αλάινγα κε ην L δηάλπζκα θαη ηα άθξα πνπ ζέηνπκε γηα ηα qi,
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ππνινγίδνπκε ηηο δεκηέο ζηηο θαηαζηάζεηο ηνπ θφζκνπ κε δεδνκέλεο ηηο πηζαλφηεηεο
λα βξεζνχκε ζε θάπνηα θαηάζηαζε θαη ζε θάπνην ζπλδπαζκφ ηίηισλ ζην
ραξηνθπιάθην.
Αλαιπηηθά, αξρηθφ πξφβιεκα:
Έζησ έλαο επελδπηήο πνπ επηιέγεη ηε ζχζηαζε απφ ηίηινπο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ
έηζη ψζηε λα έρεη ζαλ πηζαλέο απψιεηεο ηελ (δηαθξηηή) ηπραία κεηαβιεηή L Γηα ράξε
απιφηεηαο ζεσξνχκε φηη έρνπκε κφλν 3 θαηαζηάζεηο ηνπ θφζκνπ αιιά ε γελίθεπζε
γίλεηαη εχθνια γηα πεξηζζφηεξεο.
qi: πηζαλφηεηα λα βξεζεί ζηελ i-θαηάζηαζε ηνπ θφζκνπ, δειαδή ζην i ζελάξην γηα ην
ραξηνθπιάθηφ ηνπ, i=1,2,3.
L=(l1, l2, l3) νη απψιεηεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζηηο δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ
θνζκνπ.
Αο πάξνπκε γηα παξάδεηγκα
l1=25 κνλάδεο (έζησ €), l2=48€, l3=60€.
Θεσξνχκε αξρηθή αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε σο πξνο ηηο πηζαλφηεηεο ζελαξίσλ ζηηο
δηάθνξεο θαηαζηάζεηο ηνπ θφζκνπ. Έρνληαο δεδνκέλεο ηηο απψιεηεο ζηα δηαθνξεηηθά
ζελάξηα, αλαδεηνχκε ηηο πηζαλφηεηεο ν επελδπηήο λα βξεζεί ζε θάζε πηζαλή
θαηάζηαζε ηνπ θφζκνπ θαη λα έρεη ηε κέγηζηε αλακελφκελε δεκία. χκθσλα κε ην
ζεψξεκα αλαπαξάζηαζεο απηή ε κέγηζηε αλακελφκελε δεκηά επάλσ ζε φια ηα
πηζαλά κέηξα πηζαλφηεηαο είλαη θαη ην ζπλεπέο κέηξν θηλδχλνπ γηα ηελ πηζαλή
κεινληηθή δεκηά L.
Σν πξφβιεκα ινηπφλ ηνπ ππφινγηζκνχ ηνπ κέηξνπ θηλδχλνπ είλαη ηζνδχλακν κε ην
πξφβιεκα γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ
Maxz = maxQ (EQ(L)) =

= maxq (q1*l1+q2*l2+q3*l3)

dimQ=[1x3], Q=[q1 q2 q3]
dimL=[1x3], L=[l1 l2 l3]
αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε, maxQ (L*Q) =max (l1*q1 + l2* q2 + l3*q3)
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s.t. A*Q≤ b , qi ≥0 => q1+q2+q3≤1

(1)

Σα qi κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη πεξηνξίδνληαη απφ άθξα ql, qu, η.ψ. ql ≤ qi ≤ qu =>
ql ≤ qi*lu ≤ qu. Τπνζέησ π.ρ. ql=0.2, qu=0.8
ql ≤ (Q*L) ≤ qu =>

q1*l1+q2*l2+q3*l3 ≥ 0.2 (2)
q1*l1+q2*l2+q3*l3 ≤ 0.8 (3)
q1 ≥ 0 (4)
q2 ≥ 0 (5)
q3 ≥ 0 (6)

Οη πεξηνξηζκνί απηνί καο δίλνπλ ηα αθξαία ζελάξηα ηα νπνία ππνζέηνπκε ζρεηηθά κε
ηηο κειινληηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ θφζκνπ.
Με κνξθή πηλάθσλ, f=L= [l1 l2 l3] = [25 48 60]
A=[1 1 1; l1 l2 l3; l1 l2 l3; 1 0 0; 0 1 0; 0 0 1], dimA=[6x3]
b=[1; 0.2; 0.8; 0; 0; 0], dimb=[6x1]
Όπσο πξναλαθέξακε, ην LINPROG ηνπ matlab εθαξκφδεηαη γηα ειαρηζηνπνίεζε
ζπλάξηεζεο, επνκέλσο θαηαζθεπάδσ ην δπτθφ:
Miny b*y = miny (b1*y1 + b2*y2 +b3*y3)
s.t. Aη *y≥ L, y≥0 => -Aη *y ≤ -L, y≥0
ην πξφβιεκα εδψ ππνζέηνπκε ηα qi γλσζηά θαη αλαδεηνχκε ηηο απψιεηεο ζηηο
θαηαζηάζεηο ηνπ θφζκνπ.
f=b=[b1 b2 b3] = [1 0.2 0.8]
Aη = [-1 –l1 –l1 -1 0 0;-1 –l2 –l2 0 -1 0;-1 –l3 –l3 0 0 -1], dimAη =[3x6]
B=(Aη)’, dimB =[6x3]
G=-L=[-l1; -l2; -l3], dimG=[3x1]
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Καη κε ηελ εληνιή y=linprog(f,B,G) πξαγκαηνπνηείηαη ε βειηηζηνπνίεζε (εδψ
ειαρηζηνπνίεζε) θαη παίξλνπκε ηε ιχζε y=[0 25 0]’ γηα ην ζπγθεθξηκέλν αξηζκεηηθφ
παξάδεηγκα ε νπνία ειαρηζηνπνηεί ηελ (b1*y1 + b2*y2 +b3*y3). Απφ ηα ζεσξήκαηα
ηνπ γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ πνπ είδακε πξνεγνπκέλσο, w=(b1*y1 + b2*y2
+b3*y3) = 1*0 + 0,2*25 + 0,8*0 = 5 = z = κέγηζηε ηηκή ηεο (Q*L) βξίζθνληαο κέζσ
ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ αξρηθνχ πξνβιήκαηνο, ηα qi πνπ δίλνπλ ηε κέγηζηε
αλακελφκελε απψιεηα.
5 = 25*q1 + 48*q2 + 60*q3 .
Ζ ηηκή z=w=5 απνηειεί ην sup {EQ(L):

} θαη ζχκθσλα κε ην ζεψξεκα

αλαπαξάζηαζεο αληηζηνηρεί ζην ζπλεπέο κέηξν θηλδχλνπ θαζψο δίλεη ηε κέγηζηε
αλακελφκελε απψιεηα απφ κία επέλδπζε θαη κία επηινγή ζχζηαζεο ραξηνθπιαθίνπ
θαη εμ’ νξηζκνχ pP (L) := sup {EQ(L):

}, pP (L),
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RM1=24
RM2=48
RM3=60
f=[RM1 RM2 RM3];
A=[1 RM1 RM1 0 0;1 RM2 RM2 0 1 0;1 RM3 RM3 0 0 1]';
G=[1 0.2 0.8 0 0 0]';
y=linprog(f,A,G)
plot(RM)

function [x]=RM(a)
N=5
R1=[160; 256; 780; 668; 900];
R2=[250; 467; 560; 700; 979];
% apolaves titlwn 1 kai 2.
For i=1:N
a(i)=i/N
RM(i)=[a(i)*R1(i)+(1-a(i))*R2(i)]'
end

function [x]=RM(a)
N=3
R1=[160; 256; 780];
R2=[250; 467; 560];
for i=1:N
a(i)=i/N
RM(i)=[a(i)*R1(i)+(1-a(i))*R2(i)]'
end
f=[RM(1) RM(2) RM(3)];
A=[1 1 1;RM(1) RM(2) RM(3);RM(1) RM(2) RM(3);1 0 0;0 1 0;0 0 1];
b=[1 -0.2 0.8 0 0 0]';
q=linprog(f,A,b)
plot(a,RM)
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5.ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΘΔΩΡΙΑ ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΙΟΤ
ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΜΔΣΡΩΝ ΚΙΝΓΤΝΟΤ

Ζ χγρξνλε Θεσξία Υαξηνθπιαθίνπ (Modern portfolio theory (MPT))
απνηειεί ζεσξία επέλδπζεο ε νπνία βαζίζηεθε θαη δηακνξθψζεθε ζην κνληέιν ηνπ
Harry Markowitz θαη απεπζχλεηαη ζην πξφβιεκα ηεο άξηζηεο επηινγήο
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηνπνζεηήζεσλ, φηαλ απηέο ραξαθηεξίδνληαη απφ πνηθηιία
πξνζδνθψκελσλ απνδφζεσλ θαη βαζκψλ θηλδχλνπ. Δπηδηψθεη ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο
αλακελφκελεο απφδνζεο ελφο ραξηνθπιαθίνπ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ ηνπ
θηλδχλνπ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ή ηζνδχλακα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ
αλαιακβαλφκελνπ θηλδχλνπ γηα δεδνκέλν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ηεο αλακελφκελεο
απφδνζεο, κέζσ πξνζεθηηθήο επηινγήο ηεο αλαινγίαο ησλ δηαθφξσλ ζηνηρείσλ ηνπ
ελεξγεηηθνχ ζην ραξηνθπιάθην. Ζ χγρξνλε ζεσξία Υαξηνθπιαθίνπ απνηειεί
νπζηαζηηθά καζεκαηηθή δηαηχπσζε ηεο έλλνηαο ηεο δηαθνξνπνίεζεο αλαθνξηθά κε
ηηο επελδχζεηο.
Σν κνληέιν ηνπ Markowitz είλαη έλα απφ ηα πξψηα πνπ ρξεζηκνπνίεζε ηελ
έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ραξηνθπιαθίνπ επέλδπζεο.
πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα έλα κνληέιν επηινγήο ζπλδπαζκνχ ηίηισλ ην νπνίν
απνθέξεη ζπγθεθξηκέλε ζπλνιηθή απφδνζε κε ηνλ ειάρηζην δπλαηφ θίλδπλν. α
κέηξν θηλδύλνπ επηιέγεηαη θαηά βάζε ην κέηξν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ απφθιηζε ησλ
δηαθνξεηηθψλ πξαγκαηνπνηήζεσλ ηεο απφδνζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ απφ ηελ
αλακελφκελε ηηκή ηεο, δειαδή ε δηαζπνξά ηεο απόδνζεο. Γηα ηε κνληεινπνίεζε
ηεο χπαξμεο ηνπ θηλδχλνπ, ζεσξνχκε φηη νη ηηκέο θαη νη απνδφζεηο ησλ δηαθφξσλ
ηίηισλ είλαη ηπραίεο κεηαβιεηέο Ri νη νπνίεο αθνινπζνχλ νξηζκέλεο θαηαλνκέο. Ζ
απφδνζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ είλαη επίζεο κία ηπραία κεηαβιεηή ε νπνία εθθξάδεηαη
ζαλ ην ζηαζκηζκέλν άζξνηζκα νξηζκέλσλ ηπραίσλ κεηαβιεηψλ.
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Μαζεκαηηθή δηαηύπσζε πξνβιήκαηνο ηνπ Markowitz
Σν πξφβιεκα ηνπ Markowitz είλαη ε επηινγή ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ην νπνίν γηα
δεδνκέλε κέζε απφδνζε δίλεη ηελ ειάρηζηε δηαζπνξά. Με άιια ιφγηα, ε επηινγή ηνπ
ραξηνθπιαθίνπ ην νπνίν κε ηνλ ειάρηζην δπλαηφ θίλδπλν, ζα καο δίλεη κηα ζηαζεξή
αλακελφκελε απφδνζε θαη ηελ ειάρηζηε δηαζπνξά.
Μαζεκαηηθά ηα παξαπάλσ δηαηππψλνληαη σο εμήο,
Min{wi}

+

Τπφ ηνπο πεξηνξηζκνχο, κ=

*E[Ri]
=1

Όπνπ wi, ε i-ζπληζηψζα ηνπ δηαλχζκαηνο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ w = (w1, … ,wN), θάζε
ζπληζηψζα ηνπ νπνίνπ δίλεη ην πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ πινχηνπ απφ έλα
ραξηνθπιάθην, ν νπνίνο ηνπνζεηείηαη ζηνλ αληίζηνηρν ηίηιν, εάλ έρνπκε Ν ζπλνιηθά
ηίηινπο.
πλνιηθή αλακελφκελε απφδνζε ραξηνθπιαθίνπ: R =
ην πξφβιεκα ηνπ Markowitz ζα κέηξν θηλδύλνπ έρεη επηιεγεί ε δηαζπνξά ηεο
απφδνζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ.
Γεληθεχνληαο ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα, κπνξνχκε λα ηνπνζεηήζνπκε
πεξηνξηζκνχο ζηηο ζέζεηο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ πνπ κπνξεί λα ιάβεη έλαο επελδπηήο,
φπσο λα κελ επηηξέπνληαη νη αλνηθηέο ζέζεηο γηα παξάδεηγκα, ή λα κελ επηηξέπεηαη λα
ηνπνζεηεζεί κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ θάπνην πξνθαζνξηζκέλν ζε ζπγθεθξηκέλνπο
ηίηινπο. Πεξηνξηζκνί απηήο ηεο κνξθήο είλαη πνιχ ζπλεζηζκέλνη ζηε δηαρείξηζε
αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ. Δλδηαθέξνπζα γελίθεπζε ηνπ πξνβιήκαηνο απνηειεί ε
εηζαγσγή ελφο ηίηινπ νη απνδφζεηο ηνπ νπνίνπ δελ πεξηέρνπλ θίλδπλν (βέβαηνο ηίηινο
κε απφδνζε r) ζηνλ νπνίν νη επελδπηέο κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ παξάιιεια κε ηηο
ηνπνζεηήζεηο ηνπο ζηνπο αβέβαηνπο ηίηινπο. Σν κνληέιν απηφ βαζίδεηαη ζηνλ James
Tobin.

49

Ζ πνζνηηθή ζύγρξνλε ζεσξία ραξηνθπιαθίνπ πην ζπγθεθξηκέλα, απνηειεί
θνκκάηη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επηζηήκεο ρξεζηκνπνηψληαο ηα καζεκαηηθά
εξγαιεία ηεο ζεσξίαο βειηηζηνπνίεζεο γηα ην ζρεδηαζκφ ραξηνθπιαθίσλ, θαζψο ηα
ζπγθεθξηκέλα ηθαλνπνηνχλ νξηζκέλεο ηδηφηεηεο, γηα παξάδεηγκα σο πξνο ηνλ θίλδπλν
πνπ αλαιακβάλνπλ, σο πξνο ηηο απνδφζεηο θ.α. ην ζεκείν απηφ ππεηζέξρνληαη ηα
κέηξα θηλδχλνπ. Δπνκέλσο, ζηε γελίθεπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ Markowitz,
κπνξνχκε λα εληάμνπκε ηελ ρξήζε ζπλεπψλ κέηξσλ θηλδχλνπ αληί γηα ηελ δηαζπνξά
γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ.

Υξήζε κέηξσλ θηλδύλνπ ζε ζύγρξνλα ραξηνθπιάθηα
Δθαξκφδνληαο ηα παξαπάλσ, κπνξνχκε θαηαζθεπάδνληαο ζπλεπή κέηξα
θηλδχλνπ λα έρνπκε θαιχηεξε εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ πνπ αλαιακβάλεηαη απφ κία
ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε, αμηνπνηψληαο ηηο ηδηφηεηέο ηνπο ζηε ζχγρξνλε ζεσξία
ραξηνθπιαθίνπ.
Καηαζθεπάδνπκε ζε απηφ ην ζεκείν, κία ζπλάξηεζε ζπλνιηθήο απφδνζεο ελφο
επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ έζησ x=RM(a) φπνπ a ε ζχζηαζε απφ ηίηινπο (νκφινγα,
κεηνρέο θ.ά αμηφγξαθα), a ηπραία κεηαβιεηή.

Αλ R1,…, Rn νη απνδφζεηο n ρξενγξάθσλ (ζεσξνχληαη σο n ηπραίεο κεηαβιεηέο) ην
ραξηνθπιάθην κε ζχζηαζε a=(a1,…,an), ζα έρεη ζπλνιηθή απφδνζε R(a)=a1*R1+ …
+ an*Rn. Ζ ζπλνιηθή απφδνζε είλαη κηα ηπραία κεηαβιεηή ε νπνία εμαξηάηαη απφ
ηελ επηινγή ηνπ a.

Δθαξκφδνληαο έπεηηα ηνλ αιγφξηζκν ηνπ γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ πνπ
πεξηγξάςακε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν (θαη ηνλ αιγφξηζκν linprog ηνπ Matlab),
αλαδεηψ ηα qi γηα ηα νπνία ειαρηζηνπνηείηαη ην γηλφκελν (R(a)*Q) σο πξνο qi, φπνπ qi
φπσο πξνεγνπκέλσο, ε πηζαλφηεηα λα επηιεγεί κία απφ ηηο 3 γηα εδψ θαηαζηάζεηο ηνπ
θφζκνπ θαη πνπ δίλεη ηε κέγηζηε αλακελφκελε απψιεηα. Με απηφ ηνλ ηξνπν
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κπνξνχκε λα θαηαζθεπάζνπκε ην ζπλεπέο κέηξν θηλδχλνπ ξ(R(a)) γηα ην
ραξηνθπιάθην ζχζηαζεο a.
ηελ ζπλέρεηα επαλαιακβάλνπκε ηελ εξγαζία απηή γηα δηαθνξεηηθέο επηινγέο ηνπ a,
θαη θάλνληαο ρξήζε ελφο αιγνξίζκνπ ειαρηζηνπνίεζεο βξίζθνπκε ηελ ηηκή απηή γηα
ην a=a* γηα ηελ νπνία ειαρηζηνπνηείηαη ην supQ( R(a)*Q). Απηφ αληηζηνηρεί θαη ζην
ραξηνθπιάθην ην νπνίν θαη δίλεη ηνλ ειάρηζην θίλδπλν αλ σο κέηξν θηλδχλνπ
πάξνπκε ην ζπλεπέο κέηξν θηλδχλνπ.

Θα είλαη ελδηαθέξνλ λα ζπγθξίλεη θαλείο ηα ραξηνθπιάθηα ηα νπνία παξάγνληαη κε
ηνλ ηξφπν απηφ, ζε ζρέζε κε ηα ραξηνθπιάθηα πνπ παξάγνληαη π.ρ. απφ ηελ
κεζνδνινγία ηνπ Markowitz.
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ΔΠΙΛΟΓΟ

Αληηθείκελν ζηελ παξνχζα εξγαζία απνηέιεζε ε πεξηγξαθή ηεο ζεκαζίαο ηεο
πνζνηηθήο κέηξεζεο θαη ηεο νξζήο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ πνπ έλαο επελδπηήο
ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζεη. Οξίζηεθαλ ηα ζπλεπή κέηξα θηλδχλνπ, ηνλίζηεθε ε
ζεκαζία ηνπο ζηελ επίηεπμε ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ησλ απσιεηψλ απφ κία
ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε, παξνπζηάζηεθε ε θαηαζθεπή ηνπο κέζσ γξακκηθνχ
πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζεκεηψζεθε ε ζεκαζία ηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηε ζχγρξνλε
ζεσξία ραξηνθπιαθίνπ.
Σν βέιηηζην ραξηνθπιάθην φπσο παξαθνινπζήζακε, ζχκθσλα κε ηνπο Artzner,
Delbaen, Eber θαη Heath ζα πξέπεη λα απνηειεί ζπλδπαζκφ επέλδπζεο ζε έλα βέβαην
(αθίλδπλν) ηίηιν θαη ζε έλα ραξηνθπιάθην πνπ πεξηέρεη ηζάμην πνζφ απφ θαζέλα απφ
ηνπο επηθίλδπλνπο ηίηινπο (αβέβαηνπο ηίηινπο) θαη ην νπνίν έρεη επηιεγεί θάλνληαο
ρξήζε ηεο ζεσξίαο ηνπ Markowitz, παξάιιεια κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ θαη
απνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ θηλδχλνπ θαη βάζεη ηεο ρξήζεο ηεο νξζήο δηαθνξνπνίεζεο
ηίηισλ. Απηφ ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί θαιχηεξα εάλ, αληηθαζηζηνχζακε ην VaR
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο έσο ηψξα κε έλα ζπλεπέο κέηξν θηλδχλνπ ην νπνίν
εμαξηάηαη κφλν απφ ηελ θαηαλνκή απσιεηψλ φπσο ε γεληθεπκέλε αλακελφκελε
απψιεηα (Generalized Expected Shortfall).
Καηαζθεπάδνληαο ή ρξεζηκνπνηψληαο ζπλεπή κέηξα θηλδχλνπ,
πξαγκαηνπνηείηαη πην απνηειεζκαηηθή πνζνηηθνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ πνπ
αλαιακβάλεηαη θαη ε εηθφλα πνπ ζα έρνπκε πιένλ δηακνξθψζεη, παξέρεη
πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα κελ ππάξμεη κεγάιε δεκία. Δθαξκφδνληάο ηα ζε
θαζεκεξηλά κνληέια θαη θπξίσο ζην βέιηηζην ραξηνθπιάθην ηνπ επελδπηή,
παξαθνινπζνχκε, θαηαζθεπάδνπκε θαη αμηνπνηνχκε κέηξα κε ηδηφηεηεο
ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξηθά κε ηνλ θίλδπλν θαη πην απνηειεζκαηηθά ζηε δηαρείξηζε ηνπ
ιακβαλφκελνπ ξίζθνπ.
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