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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το σύγχρονο χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον σε συνδυασµό µε τις συχνές
αλλαγές που παρατηρούνται σε αυτό, φέρνουν αντιµέτωπους τους επενδυτές µε µία
πληθώρα κινδύνων. Για το λόγο αυτό, η χρηµατοοικονοµική επιστήµη ανέπτυξε το
πεδίο της ∆ιαχείρισης Κινδύνου (Risk Management) µε σκοπό την αναγνώριση και
πρόβλεψη όλων των πιθανών κινδύνων, καθώς και τη λήψη αποτελεσµατικών µέτρων
για την επιτυχή αντιµετώπισή τους.

Η παρούσα εργασία µελετάει τη ∆ιαχείριση Κινδύνου µε τη χρήση της
θεωρίας χαρτοφυλακίου και της θεωρίας των µονοµεταβλητών και πολυµεταβλητών
µοντέλων διακύµανσης, Πιο συγκεκριµένα, στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η
έννοια του κινδύνου και της αβεβαιότητας, τα διάφορα είδη κινδύνων, οι λόγοι
ανάπτυξης της διαχείρισης κινδύνου και τα µέτρα κινδύνου. Επίσης, αναλύονται τα
χρηµατοοικονοµικά καινοτοµικά προϊόντα, οι κατηγορίες των καινοτοµιών και τα
εργαλεία-προϊόντα της χρηµαταγοράς.

Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στη θεωρία χαρτοφυλακίου. Ειδικότερα,
αναλύονται οι αποτελεσµατικές αγορές, η αποδοτικότητα και ο κίνδυνος ενός
χαρτοφυλακίου, τα οφέλη από τη διαφοροποίηση. Επίσης, γίνεται εκτενής αναφορά
στο υπόδειγµα τιµολογήσεως περιουσιακών στοιχείων (CAPM), στους συντελεστές
alpha και beta, στο αποδοτικό µέτωπο των στοιχείων µε κίνδυνο και την παρουσία
στοιχείων χωρίς κίνδυνο. Ακόµη, παρουσιάζονται το χαρτοφυλάκιο µέσουδιακύµανσης, καθώς και η ενεργητική και η παθητική διαχείριση χαρτοφυλακίου.

Το τρίτο κεφάλαιο, πραγµατεύεται τα µονοµεταβλητά και τα πολυµεταβλητά
µοντέλα διακύµανσης. Συγκεκριµένα, γίνεται µελέτη των µονοµεταβλητών µοντέλων
ARCH, GARCH, EGARCH, N-GARCH, I-GARCH, Q-GARCH, GJR-GARCH, TGARCH και των πολυµεταβλητών µοντέλων VECH, BEKK και Constant Correlation
Model (CCR).
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Στη συνέχεια, στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο – χρησιµοποιώντας όλα
όσα έχουν αναλυθεί στα τρία πρώτα κεφάλαια – γίνονται κάποιες πρακτικές
εφαρµογές. Ειδικότερα, πραγµατοποιείται κατασκευή χαρτοφυλακίου µε τη µέθοδο
της ελαχίστης διακύµανσης, κατασκευή αποτελεσµατικού συνόρου, εφαρµογή µε τα
beta και τα alpha κάποιων µετοχών στην οποία προσδιορίζουµε τις αναµενόµενες
αποδόσεις και τη µήτρα διακύµανσης-συνδιακύµανσης. Επίσης, γίνεται κατασκευή
ενεργητικού και παθητικού χαρτοφυλακίου, κατασκευή χαρτοφυλακίου µε δεδοµένη
απόδοση και κατασκευή tangency χαρτοφυλακίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

1.1 Εισαγωγή
Ως κίνδυνος, θα µπορούσε να ορισθεί η πιθανότητα το πραγµατικό αποτέλεσµα
από µία επένδυση να διαφέρει από το αναµενόµενο. Γενικά, όσο περισσότερα είναι
τα πιθανά αποτελέσµατα από µια επένδυση, τόσο µεγαλύτερος είναι και ο κίνδυνος
τον οποίο αυτή ενέχει. Εάν δεν υπάρχει διασπορά των δυνητικών (δηλαδή των
πιθανών) αποτελεσµάτων γύρω από το αναµενόµενο, δεν υπάρχει και κίνδυνος. Έτσι,
λοιπόν, κίνδυνος είναι η µεταβλητότητα (variability) των δυνητικών αποτελεσµάτων
γύρω από την αναµενόµενη τιµή τους ή τον αριθµητικό τους µέσο. Ένα από τα πιο
δηµοφιλή στατιστικά µέτρα της διασποράς των δυνητικών αποτελεσµάτων γύρω από
την αναµενόµενη τιµή τους είναι η τυπική απόκλιση ή µέση απόκλιση τετραγώνου
(standard deviation). Συνεπώς, η τυπική απόκλιση είναι ένα µέτρο του συνολικού
κινδύνου ενός περιουσιακού στοιχείου, ενός επενδυτικού προγράµµατος ή ενός
χαρτοφυλακίου.
Πολλές φορές, γίνεται σύγχυση ανάµεσα στους όρους αβεβαιότητα και κίνδυνος.
Η αβεβαιότητα αφορά την περίπτωση στην οποία οι µελλοντικές ταµειακές ροές είναι
τυχαίες ή στοχαστικές µεταβλητές και συγχρόνως, υπάρχει άγνοια αναφορικά µε τις
πιθανότητες των εναλλακτικών τιµών που είναι δυνατό να λάβουν οι µεταβλητές
αυτές. Ο κίνδυνος αφορά την περίπτωση στην οποία οι πιθανότητες των
εναλλακτικών τιµών που είναι δυνατό να λάβουν οι µελλοντικές ροές είναι γνωστές.

1.2 Είδη κινδύνων
∆ιακρίνουµε τρεις (3) κατηγορίες κινδύνων: α) τους επιχειρηµατικούς
κινδύνους, β) τους στρατηγικούς κινδύνους και γ) τους χρηµατοοικονοµικούς
κινδύνους.
Οι επιχειρηµατικοί κίνδυνοι αναλαµβάνονται από µία εταιρεία στην
προσπάθειά της να δηµιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και να αυξήσει την
αξία των µετόχων της. Προέρχονται από την αγορά µέσα στην οποία
δραστηριοποιείται η εταιρεία και περιλαµβάνουν: i) τεχνολογικές εξελίξεις, ii)
σχεδιασµό των προϊόντων και iii) µάρκετινγκ.
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Οι στρατηγικοί κίνδυνοι προέρχονται από θεµελιώδεις αλλαγές στην οικονοµία
ή το πολιτικό περιβάλλον. Οι απαλλοτριώσεις και οι εθνικοποιήσεις ανήκουν σε αυτή
την κατηγορία. Η αντιστάθµιση των στρατηγικών κινδύνων είναι πολύ δύσκολη και
µπορεί να επιχειρηθεί µέσω της διασποράς του κινδύνου σε διαφορετικές
επιχειρηµατικές δραστηριότητες και σε διαφορετικές χώρες.
Οι χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι σχετίζονται µε τις δυνητικές απώλειες στις
αγορές χρήµατος και κεφαλαίου. Οι διακυµάνσεις σε µεταβλητές όπως τα επιτόκια
και οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες δηµιουργούν σηµαντικούς κινδύνους για τις
περισσότερες εταιρείες. Είναι όµως δυνατόν, η έκθεση στους διάφορους
χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους να βελτιστοποιηθεί, ώστε οι εταιρείες να
επικεντρώνονται στη διαχείριση των επιχειρηµατικών κινδύνων, που είναι και ο
πρωταρχικός τους ρόλος.
Σε αντίθεση µε τις εταιρείες, οι χρηµατοοικονοµικοί οργανισµοί έχουν ως
πρωταρχικό τους σκοπό την ενεργητική διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών
κινδύνων. Οι τράπεζες, σήµερα, συνειδητοποιούν ότι θα πρέπει να µετρούν τους
διάφορους κινδύνους µε ακρίβεια, έτσι ώστε να µπορούν να τους ελέγχουν και να
τιµολογούν. Η κατανόηση των διαφόρων κινδύνων είναι απαραίτητη για τη
διαχείριση της αβεβαιότητας. Η διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων είναι,
πλέον,

θεµελιώδους

σηµασίας

για

την

επιβίωση

κάθε

επιχειρηµατικής

δραστηριότητας.

1.2.1 Κατηγορίες Χρηµατοοικονοµικών Κινδύνων

Υπάρχουν πέντε (5) κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών κινδύνων: 1) οι κίνδυνοι
της αγοράς, 2) οι πιστωτικοί κίνδυνοι, 3) οι κίνδυνοι ρευστότητας, 4) οι λειτουργικοί
κίνδυνοι και 5) οι νοµικοί κίνδυνοι.

1.2.1.1 Κίνδυνοι της αγοράς
Οι κίνδυνοι της αγοράς αναφέρονται σε πιθανές απώλειες εξαιτίας δυσµενών
µεταβολών

συναλλαγµατικών

ισοτιµιών,

τιµών

µετοχών,

επιτοκίων,

τιµών

εµπορευµάτων και µετρώνται ως µεταβολές των αντίστοιχων ανοικτών θέσεων ή των
κερδών. Ο συνολικός κίνδυνος κάθε χρηµατοοικονοµικού προϊόντος είναι ένας
συνδυασµός των παρακάτω:
4

Κίνδυνοι συναλλαγµατικών ισοτιµιών
Κίνδυνοι µετοχών
Κίνδυνοι επιτοκίων
Κίνδυνοι εµπορευµάτων
Οι κίνδυνοι της αγοράς διακρίνονται σε: α) απόλυτους κίνδυνους αγοράς και β)
σχετικούς κινδύνους αγοράς. Οι απόλυτοι κίνδυνοι αγοράς αφορούν τη δυνητική
απώλεια εκφρασµένη ως απόλυτο χρηµατικό ποσό. Οι σχετικοί κίνδυνοι αγοράς
αφορούν τη δυνητική απώλεια εκφρασµένη ως χρηµατικό ποσό σε σχέση όµως µε
κάποιον δείκτη αναφοράς (benchmark index). Η πρώτη κατηγορία κινδύνων
επικεντρώνεται στη διακύµανση των συνολικών αποδόσεων, ενώ η δεύτερη
κατηγορία επικεντρώνεται στο λεγόµενο tracking error, δηλαδή στην απόκλιση από
το δείκτη αναφοράς. Οι κίνδυνοι των παραγώγων περιλαµβάνουν, επίσης, τον
κίνδυνο βάσης, τους κινδύνους δέλτα, κ.λ.π..

1.2.1.2 Πιστωτικοί Κίνδυνοι

Οι πιστωτικοί κίνδυνοι αφορούν πιθανές απώλειες λόγω αποτυχίας του
αντισυµβαλλόµενου µέρους να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από
κάποια οικονοµική συναλλαγή. Συνήθως, οι επιπτώσεις ενός τέτοιου γεγονότος
µετριούνται στη βάση του κόστους αντικατάστασης των χρηµατοροών, εάν το
αντισυµβαλλόµενο µέρος δεν προτίθεται ή δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του.
Ειδικές περιπτώσεις πιστωτικού κινδύνου
Απώλειες λόγω της πτώσης της αγοραίας αξίας του χρέους εταιρειών,
τραπεζών ή κρατών µετά την υποβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητάς τους από τις
διάφορες εξειδικευµένες εταιρείες (credit agencies).

Είδη πιστωτικού κινδύνου
Κίνδυνος χώρας (country risk ή sovereign risk): Παράδειγµα τέτοιου κινδύνου
είναι η περίπτωση επιβολής περιορισµών εξαγωγής συναλλάγµατος που καθιστά
αδύνατο για το αντισυµβαλλόµενο µέρος να τηρήσει τις υποχρεώσεις του.
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Κίνδυνος διακανονισµού (settlement risk): Αναφέρεται στο ενδεχόµενο ο ένας από
τους αντισυµβαλλόµενους να αποτύχει να τηρήσει τις υποχρεώσεις του, αφού όµως ο
άλλος αντισυµβαλλόµενος έχει ήδη κάνει τις συµφωνηµένες πληρωµές.
Ο κίνδυνος διακανονισµού είναι ένας σηµαντικός κίνδυνος στις αγορές
συναλλάγµατος. Στην περίπτωση της Herstatt Bank το 1974, η οποία
πληρώθηκε από αρκετά αντισυµβαλλόµενα µέρη, όµως η ίδια δεν ήταν
σε θέση να κάνει τις συµφωνηθείσες πληρωµές στο δεύτερο µέρος της
συναλλαγής, µε αποτέλεσµα να αποσταθεροποιήσει το διεθνές
τραπεζικό σύστηµα.
Αυτό το γεγονός αποτέλεσε και την αφορµή σύστασης της Επιτροπής
της Βασιλείας (Basle Committee), η οποία αργότερα µε τις προτάσεις
της, έθεσε τις βάσεις των απαιτήσεων κεφαλαιακής επάρκειας για τα
πιστωτικά ιδρύµατα που σήµερα είναι ενσωµατωµένες στο ελληνικό
δίκαιο.

1.2.1.3 Κίνδυνοι Ρευστότητας
Οι κίνδυνοι ρευστότητας διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: α) κίνδυνοι
ρευστότητας αγοράς ή προϊόντος (market/product liquidity risks), οι οποίοι
αναφέρονται στην περίπτωση που µια συναλλαγή δεν µπορεί να εκτελεστεί στην
επικρατούσα τιµή, εξαιτίας ανεπαρκούς δραστηριότητας της αγοράς (ρευστότητας).
Αυτό είναι ένα σηµαντικό πρόβληµα για τα µη-τυποποιηµένα συµβόλαια που δε
διαπραγµατεύονται σε χρηµατιστήρια (over-the-counter). β) Κίνδυνοι χρηµατοροών ή
χρηµατοδότησης (cash flow/funding liquidity risks), οι οποίοι αναφέρονται στην
περίπτωση της αδυναµίας εξυπηρέτησης χρηµατοροών που µπορεί να οδηγήσει σε
ρευστοποίηση θέσεων σε δυσµενείς τιµές µετατρέποντας έτσι τις «ζηµίες στα χαρτιά»
(paper loss) σε «πραγµατοποιηθείσες ζηµιές» (realized losses). Η διαχείριση αυτού
του είδους κινδύνου µπορεί να προσεγγιστεί µε σωστό προγραµµατισµό αναγκών, ο
οποίος µπορεί να επιτευχθεί µε τη θέσπιση ορίων στα ανοίγµατα µεταξύ εκροών και
εισροών και διασπορά. Οι κίνδυνοι ρευστότητας, µερικές φορές, αναφέρονται ως µία
από τις κατηγορίες των λειτουργικών κινδύνων.

6

1.2.1.3 Λειτουργικοί Κίνδυνοι
Λειτουργικοί κίνδυνοι είναι οι κίνδυνοι που αφορούν πιθανές απώλειες λόγω
ανεπαρκών συστηµάτων, αποτυχιών της διοίκησης, ελλιπών διαδικασιών εσωτερικού
ελέγχου, απάτης ή ανθρώπινου σφάλµατος. Οι λειτουργικοί κίνδυνοι µπορεί, σε
µερικές περιπτώσεις, να είναι κρίσιµοι, όπως ο κίνδυνος πτώχευσης εξαιτίας
αποτυχίας των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου. Η απάτη σε συνδυασµό µε την
αποτυχία των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου, ήταν ο λόγος που οδήγησε πρακτικά
στην πτώχευση την τράπεζα Barings το 1995.

Είδη λειτουργικών κινδύνων

Κίνδυνος εκτέλεσης (execution risk): Αναφέρεται στις περιπτώσεις
λανθασµένης εκτέλεσης εντολών αγοραπωλησίας ή σε οποιοδήποτε
πρόβληµα στις λειτουργίες του back office που ασχολείται µε το
διακανονισµό των συναλλαγών.

Κίνδυνος απάτης (fraud risk): Αφορά την ηθεληµένη παραποίηση
στοιχείων.

Τεχνολογικοί κίνδυνοι (technological risks): Αναφέρονται στις πιθανές
επιπτώσεις της εξάρτησης από την τεχνολογία, της χρήσης µη δοκιµασµένης
τεχνολογίας, γρήγορη απαξίωση της τεχνολογίας, κ.λ.π.

Κίνδυνος υποδείγµατος (model risk): Αναφέρεται στους κινδύνους που
προκύπτουν, για παράδειγµα, από τη χρήση υποδειγµάτων τιµολόγησης
παραγώγων µέσων ή πρόβλεψης της µελλοντικής διακύµανσης τιµών (π.χ.
µετοχών). Για παράδειγµα, η χρήση του υποδείγµατος τιµολόγησης
δικαιωµάτων προαίρεσης (options) των Black-Scholes µπορεί να µας εκθέσει
σε

κίνδυνο

υποδείγµατος

εξαιτίας

λανθασµένων

εκτιµήσεων

των

παραµέτρων του υποδείγµατος και ιδιαίτερα της διακύµανσης των
αποδόσεων της τιµής του υποκείµενου µέσου.
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1. 2.1.5 Νοµικοί Κίνδυνοι
Νοµικοί κίνδυνοι είναι οι κίνδυνοι που αφορούν την αµφισβήτηση της ισχύος
κάποιων όρων ή του συνόλου των όρων των συµβάσεων που έχουν υπογραφεί.
Κυρίως, όµως, εννοούµε την αµφισβήτηση της δυνατότητας βάση του νοµοθετικού
πλαισίου, ενός εκ των αντισυµβαλλοµένων να υπογράψει τη σύµβαση. Για
παράδειγµα, όταν η Procter & Gamble ανακοίνωσε ζηµίες ύψους $ 195
εκατοµµυρίων, εξαιτίας περίπλοκων συµβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων (interest rate
swaps) µε αντισυµβαλλόµενο την Bankers Trust, ένας από τους µετόχους της Procter
& Gamble κατέθεσε αγωγή εναντίον της διοίκησης.
Ένα ακόµη παράδειγµα είναι η περίπτωση µερικών δηµοτικών συµβουλίων
στο Ηνωµένο Βασίλειο, τα οποία, επίσης, είχαν πάρει µεγάλες θέσεις σε συµβάσεις
ανταλλαγής µε αντικείµενο επιτόκια και επίσης, ως αποτέλεσµα είχαν υποστεί
µεγάλες χρηµατικές απώλειες. Όµως, το ανώτατο δικαστήριο του Ηνωµένου
Βασιλείου έκρινε ότι τα συµβούλια κακώς εσύναψαν τις συγκεκριµένες συµβάσεις,
καθώς εκ του νόµου δεν είχαν τέτοιο δικαίωµα. Το αποτέλεσµα ήταν ότι οι
αντισυµβαλλόµενοι στις συγκεκριµένες συµβάσεις υπέστησαν απώλειες περίπου $
800 εκατοµµυρίων.
Οι νοµικοί κίνδυνοι περιλαµβάνουν, επίσης, τις επιπτώσεις γενικά από
δραστηριότητες καθ’ υπέρβαση του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου, όπως
χειραγώγηση τιµών, εσωτερική πληροφόρηση, κ.λ.π. (compliance risks). Επιπλέον, το
νοµοθετικό πλαίσιο µπορεί να αλλάξει ή να επιδέχεται διαφορετικές ερµηνείες. Η µη
συµµόρφωση µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, εξαιτίας ατελούς κατανόησης ή για
οποιοδήποτε άλλο λόγο, µπορεί να οδηγήσει σε ποινές σε εταιρικό, αλλά και
προσωπικό επίπεδο (regulatory risks).
Η διοίκηση της εταιρείας θα πρέπει να διαχειρίζεται την έκθεση της εταιρείας
σε όλους τους παραπάνω διαφορετικούς κινδύνους. Θα πρέπει, δηλαδή, να
αποφασίσει πόσο κίνδυνο είναι διατεθειµένη να αναλάβει και να µεταβάλλει την
έκθεσή της στα διάφορα είδη κινδύνου, ανάλογα έτσι ώστε τελικά να αναλαµβάνει
µόνο τους κινδύνους που επιθυµεί.
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1.3 Λόγοι ανάπτυξης της διαχείρισης κινδύνου
Οι λόγοι που οδήγησαν στην ανάπτυξη της διαχείρισης κινδύνου (risk
management) είναι: α) η µεταβλητότητα των αγορών, δηλαδή i) η αστάθεια των
συναλλαγµατικών ισοτιµιών, ii) η αστάθεια στα επίπεδα των επιτοκίων, iii) η
µεταβλητότητα στις αγορές µετοχών, iv) άλλες πηγές µεταβλητότητας, β) εξελίξεις
στην τεχνολογία (πληροφορική), γ) αύξηση του όγκου συναλλαγών, δ) ανάπτυξη
παραγώγων.

1.4 Μέτρα Κινδύνου

Οι

πιο

διαδεδοµένες

µέθοδοι

ενσωµάτωσης

του

κινδύνου

στον

προϋπολογισµό επενδύσεων είναι οι εξής έξι:
1. η ισοδυναµία µε τη βεβαιότητα
2. η προσαρµογή του προεξοφλητικού επιτοκίου
3. η ανάλυση ευαισθησίας
4. η ανάλυση σεναρίου
5. η προσοµοίωση
6. τα δένδρα αποφάσεων
7. Value at Risk (Αξία σε Κίνδυνο)

1.4.1 Μέθοδος ισοδυναµίας µε τη βεβαιότητα

Η µέθοδος της ισοδυναµίας µε τη βεβαιότητα (certainty equivalent approach)
µετατρέπει τις αναµενόµενες πρόσθετες ταµειακές ροές ενός επενδυτικού
προγράµµατος, οι οποίες περιέχουν κίνδυνο σε βέβαιες ταµειακές ροές, τις οποίες στη
συνέχεια προεξοφλεί στο παρόν µε ένα επιτόκιο χωρίς κίνδυνο (risk free rate of
return). Πιο συγκεκριµένα, οι πρόσθετες ταµειακές ροές ενός επενδυτικού
προγράµµατος προσαρµόζονται προς τα κάτω µε το να πολλαπλασιαστούν µε έναν
συντελεστή ισοδυναµίας µε τη βεβαιότητα ( at ), ο οποίος µετατρέπει τις ταµειακές
ροές µε κίνδυνο σε ισοδύναµες ταµειακές ροές χωρίς κίνδυνο, ανάλογα µε τις
προτιµήσεις του οικονοµικού διευθυντή της επιχείρησης. Με άλλα λόγια, ο
συντελεστής ισοδυναµίας µε τη βεβαιότητα at (certainty equivalent coefficient) είναι
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ο λόγος του βέβαιου αποτελέσµατος προς το αποτέλεσµα µε κίνδυνο, µεταξύ των
οποίων ο οικονοµικός διευθυντής της επιχείρησης είναι αδιάφορος, δηλαδή
at = (Βέβαιες ταµειακές ροές)t / (Ταµειακές ροές µε κίνδυνο)t

Άρα, το at λαµβάνει τιµές µεταξύ του µηδενός, όταν υπάρχει πολύ µεγάλος
κίνδυνος και της µονάδας, όταν δεν υπάρχει κίνδυνος. Η διαδικασία που
ακολουθείται είναι η εξής: Για να λάβουµε τις ταµειακές ροές χωρίς κίνδυνο (βέβαιες
ταµειακές ροές), πολλαπλασιάζουµε το at µε τις ταµειακές ροές µε κίνδυνο. Στη
συνέχεια, εφαρµόζουµε µία από τις γνωστές µεθόδους αξιολόγησης επενδυτικών
προγραµµάτων ( π.χ. τη µέθοδο της καθαρής παρούσας αξίας, τη µέθοδο του
εσωτερικού βαθµού απόδοσης, κ.λ.π.). Επειδή, όµως, ο κίνδυνος έχει ληφθεί υπ’
όψην κατά τον υπολογισµό των βέβαιων ταµειακών ροών, το προεξοφλητικό
επιτόκιο, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί κατά την εφαρµογή των µεθόδων αξιολόγησης
θα είναι το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο, π.χ. η απόδοση των εντόκων γραµµατίων του
Ελληνικού ∆ηµοσίου ή των µακροπρόθεσµων κρατικών οµολόγων. Για παράδειγµα,
στην περίπτωση της καθαρής παρούσας αξίας, ο υπολογισµός θα γίνει ως εξής:

n

NPV = ∑
t =0

at CFt
(1 + i F ) t

όπου CFt = η ετήσια πρόσθετη ταµειακή ροή µετά από φόρους του έτους t, η οποία
περιέχει κίνδυνο και t=0,1,....., n (η ταµειακή ροή µπορεί να πάρει θετική ή αρνητική
τιµή), at = ο συντελεστής ισοδυναµίας µε τη βεβαιότητα και iF = το επιτόκιο χωρίς
κίνδυνο. Ωστόσο, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι αν εφαρµόσουµε τη µέθοδο του
εσωτερικού βαθµού απόδοσης, ο εσωτερικός βαθµός απόδοσης του επενδυτικού
προγράµµατος θα πρέπει να συγκριθεί µε το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο και όχι µε την
απαιτούµενη απόδοση της επιχείρησης.

1.4.2 Μέθοδος προσαρµογής του προεξοφλητικού επιτοκίου

Η µέθοδος της προσαρµογής του προεξοφλητικού επιτοκίου (risk-adjusted
discount rate) βασίζεται στην άποψη ότι οι επενδυτές επιζητούν, συνήθως,
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µεγαλύτερη απόδοση από επενδυτικά έργα µε µεγαλύτερο κίνδυνο. Εποµένως, εάν ο
κίνδυνος ενός επενδυτικού έργου - το οποίο εξετάζει µια επιχείρηση - είναι
µεγαλύτερος από τον κίνδυνο τον οποίο ενέχει µια τυπική δραστηριότητα της
επιχείρησης αυτής, τότε το προεξοφλητικό επιτόκιο το οποίο χρησιµοποιείται στην
αξιολόγηση του συγκεκριµένου επενδυτικού έργου θα πρέπει να προσαρµοστεί προς
τα πάνω, δηλαδή να αυξηθεί, για να αντισταθµίσει τον πρόσθετο αυτό κίνδυνο. Για
παράδειγµα, στην περίπτωση της καθαρής παρούσας αξίας, ο υπολογισµός γίνεται ως
εξής:

n

NPV = ∑
t =0

CFt
(1 + i * ) t

Όπου CFt = η ετήσια πρόσθετη ταµειακή ροή µετά από φόρους του έτους t, η οποία
ενέχει κίνδυνο και t = 0,1,….., n (η ταµειακή ροή µπορεί να πάρει θετική ή αρνητική
τιµή) και i* = το προσαρµοσµένο στον κίνδυνο προεξοφλητικό επιτόκιο. Ωστόσο,
αξίζει να αναφερθεί ότι εάν εφαρµόσουµε τη µέθοδο του εσωτερικού βαθµού
απόδοσης, ο εσωτερικός βαθµός απόδοσης του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να
συγκριθεί µε το προσαρµοσµένο στον κίνδυνο επιτόκιο και όχι µε την απαιτούµενη
απόδοση της επιχείρησης.

1.4.3 Σύγκριση της µεθόδου της ισοδυναµίας µε τη βεβαιότητα και της
µεθόδου της προσαρµογής του προεξοφλητικού επιτοκίου

Οι δύο µέθοδοι που αναλύθηκαν παραπάνω διαφέρουν στα εξής δύο (2)
σηµεία:

1. Οι δύο µέθοδοι διαφέρουν στο σηµείο προσαρµογής για τον κίνδυνο. Η

µέθοδος της ισοδυναµίας µε τη βεβαιότητα προσαρµόζει προς τα κάτω µόνο
τις αναµενόµενες ετήσιες ταµειακές ροές. Αντίθετα, η µέθοδος της
προσαρµογής του προεξοφλητικού επιτοκίου προσαρµόζει προς τα πάνω µόνο
το προεξοφλητικό επιτόκιο. Το αποτέλεσµα και των δύο µεθόδων είναι η
προσαρµογή προς τα κάτω της καθαρής παρούσας αξίας του εξεταζόµενου
επενδυτικού προγράµµατος.
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2. Η µέθοδος της προσαρµογής του προεξοφλητικού επιτοκίου κάνει τη σιωπηρή

υπόθεση ότι ο κίνδυνος αυξάνεται όσο περισσότερο αποµακρυνόµαστε από το
παρόν. Η υπόθεση αυτή είναι ενσωµατωµένη στα µαθηµατικά της
προεξόφλησης, τα οποία χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της µεθόδου
και δεν είναι απαραίτητα σωστή ή λανθασµένη. Θα πρέπει, πάντως, να
αναφερθεί ότι τις περισσότερες φορές, η διαχρονική αύξηση του κινδύνου
ανταποκρίνεται στην αποτελεσµατικότητα. Για παράδειγµα, τα δηµόσια έργα
αποτελούν µία περίπτωση επενδυτικών προγραµµάτων των οποίων ο κίνδυνος
δεν αυξάνεται διαχρονικά. Όµως, η διαχρονική αυτή αύξηση του κινδύνου
έχει ως αποτέλεσµα την «τιµωρία» των µακροπρόθεσµων επενδυτικών
προγραµµάτων έναντι των βραχυπρόθεσµων, ανεξάρτητα εάν έχουν ή όχι
µεγαλύτερο κίνδυνο.
Οι δύο µέθοδοι έχουν το ίδιο µειονέκτηµα. Η προσαρµογή για τον κίνδυνο γίνεται
αυθαίρετα, σύµφωνα µε τις υποκειµενικές εκτιµήσεις του οικονοµικού διευθυντή της
επιχείρησης. Η πιο δηµοφιλής µέθοδος µεταξύ των επιχειρήσεων είναι η µέθοδος της
προσαρµογής του προεξοφλητικού επιτοκίου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είναι
ευκολότερο να εφαρµοστεί σε σχέση µε τη µέθοδο της ισοδυναµίας µε τη βεβαιότητα.

1.4.4 Ανάλυση ευαισθησίας

Η ανάλυση ευαισθησίας (sensitivity analysis) είναι µια µέθοδος, η οποία µας
δείχνει πόσο µεταβάλλεται η καθαρή παρούσα αξία (ή ο εσωτερικός βαθµός
απόδοσης) ενός επενδυτικού προγράµµατος, όταν µεταβάλλεται ένας από τους
παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται το πρόγραµµα, ενώ όλοι οι άλλοι παράγοντες
παραµένουν σταθεροί. Παράγοντες οι οποίοι µπορεί να µεταβληθούν είναι το
προεξοφλητικό επιτόκιο, οι πωλήσεις, το κόστος εργασίας, το κόστος των υλικών,
κ.λ.π.. Με άλλα λόγια, η ανάλυση ευαισθησίας είναι µια µελέτη του τύπου «τι θα
γινόταν εάν...» (“What if?” analysis”).
Η τεχνική αυτή έχει ως εξής: Μεταβάλλουµε την τιµή ενός παράγοντα,
συνήθως κατά ένα ποσοστό προς τα πάνω και προς τα κάτω από την αναµενόµενη
τιµή του, ενώ διατηρούµε όλους τους άλλους παράγοντες σταθερούς και εκτιµούµε τις
νέες καθαρές παρούσες αξίες του επενδυτικού προγράµµατος. Στη συνέχεια,
συγκρίνουµε τις νέες αυτές καθαρές παρούσες αξίες µε την αντίστοιχη αρχική,
δηλαδή µε την παρούσα αξία την οποία είχε το πρόγραµµα, προτού µεταβληθεί η τιµή
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του παράγοντα. Με τον τρόπο αυτό, διαπιστώνουµε πόσο ευαίσθητη είναι η αρχική
καθαρή παρούσα αξία σε µεταβαλλόµενες συνθήκες.
Συνεπώς, αποκτούµε µια καλύτερη εικόνα του κινδύνου, τον οποίο ενέχει το
κάθε επενδυτικό έργο. Αυτό συµβαίνει, διότι εάν η καθαρή παρούσα αξία είναι
ιδιαίτερα

ευαίσθητη

σε

κάποιο

παράγοντα,

λανθασµένες

εκτιµήσεις

ή

µεταβαλλόµενες συνθήκες λόγω εξωτερικών καταστάσεων όσον αφορά τον
παράγοντα αυτό, µπορεί να οδηγήσουν σε αρνητική καθαρή παρούσα αξία.
Η ευαισθησία της καθαρής παρούσας αξίας σε µεταβολές του εξεταζόµενου
παράγοντα θα µπορούσε να απεικονισθεί καλύτερα µε ένα διάγραµµα των δύο αυτών
µεταβλητών. Το διάγραµµα αυτό µπορεί να έχει τις τιµές της καθαρής παρούσας
αξίας στον κάθετο άξονα και τις τιµές του µεταβαλλόµενου παράγοντα στον
οριζόντιο άξονα. Η κλίση της γραµµής, η οποία συνδέει τα ζεύγη των δύο
µεταβλητών δείχνει πόσο ευαίσθητη είναι η καθαρή παρούσα αξία σε µεταβολές του
εξεταζόµενου παράγοντα. Όσο περισσότερο απότοµη είναι η κλίση, τόσο πιο
ευαίσθητη είναι η καθαρή παρούσα αξία σε µεταβολές του παράγοντα αυτού. Το
παρακάτω διάγραµµα απεικονίζει την ευαισθησία της καθαρής παρούσας αξίας ενός
υποθετικού επενδυτικού προγράµµατος σε µεταβολές του κόστους κεφαλαίου. Στο
διάγραµµα αυτό, υποθέτουµε ότι η αρχική καθαρή παρούσα αξία είναι 200.000 ευρώ
και το αρχικό κόστος κεφαλαίου της επιχείρησης είναι 10%.

1.4.5 Μειονεκτήµατα της ανάλυσης ευαισθησίας

Η ανάλυση ευαισθησίας έχει τρία µειονεκτήµατα. Πρώτον, οι παράγοντες, οι
οποίοι επηρεάζουν την καθαρή παρούσα αξία ενός προγράµµατος, συνήθως,
αλληλοσυνδέονται και εποµένως, δεν είναι δυνατή η µεταβολή ενός παράγοντα, όταν
οι άλλοι είναι σταθεροί. Για παράδειγµα, εάν το κόστος παραγωγής ενός προϊόντος
είναι µεγαλύτερο από το αναµενόµενο, τότε είναι πολύ πιθανό και οι τιµές του
πωλούµενου προϊόντος να είναι µεγαλύτερες από τις αναµενόµενες, καθώς επίσης και
οι πωλήσεις να είναι µικρότερες. Στην περίπτωση αυτή, η µεταβολή ενός µόνο
παράγοντα θα καταλήξει σε εσφαλµένα συµπεράσµατα. ∆εύτερον, η ανάλυση
ευαισθησίας δίνει αµφιλεγόµενα αποτελέσµατα, καθώς το µέγεθος της µεταβολής του
κάθε παράγοντα βασίζεται σε υποκειµενικές εκτιµήσεις. Τρίτον, η ανάλυση
ευαισθησίας δεν εξετάζει πόσο πιθανή είναι η µεταβολή του κάθε παράγοντα.
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1.4.6 Ανάλυση σεναρίου

Η ανάλυση σεναρίου (scenario analysis or bop analysis: η λέξη bop
προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων «καλύτερη», «αισιόδοξη», «απαισιόδοξη»,
δηλαδή “best”, “optimistic”, “pessimistic”) είναι µια µέθοδος η οποία εξετάζει τρεις,
συνήθως, περιπτώσεις: µια απαισιόδοξη, µια αισιόδοξη και µια µέση ή πιο πιθανή.
Πιο συγκεκριµένα, ο οικονοµικός αναλυτής δηµιουργεί ένα σενάριο µε άσχηµες
συνθήκες, π.χ.: χαµηλές πωλήσεις, χαµηλές τιµές πωλούµενων προϊόντων, υψηλό
µεταβλητό κόστος ανά µονάδα προϊόντος, κ.λ.π., ένα σενάριο µε καλές συνθήκες και
ένα µέσο (ή πιο πιθανό) σενάριο.
Χρησιµοποιώντας τις µεταβλητές αυτές, ο αναλυτής υπολογίζει τρεις καθαρές
παρούσες αξίες (ή τρεις εσωτερικούς βαθµούς απόδοσης) για κάθε εξεταζόµενο
επενδυτικό πρόγραµµα. Οι καθαρές αυτές παρούσες αξίες του επενδυτικού
προγράµµατος θα πρέπει να υπολογιστούν µε τη χρησιµοποίηση του κόστους
κεφαλαίου ή ενός επιτοκίου, το οποίο θα είναι ανάλογο µε τον κίνδυνο του
προγράµµατος, ως προεξοφλητικού επιτοκίου. Στη συνέχεια, ο αναλυτής εκτιµά τις
πιθανότητες που έχει το κάθε σενάριο να πραγµατοποιηθεί (π.χ. 25% πιθανότητα να
συµβεί το χειρότερο σενάριο, 25% πιθανότητα να συµβεί το καλύτερο και 50%
πιθανότητα να συµβεί το πιο πιθανό). Βέβαια, είναι πολύ δύσκολο να εκτιµηθούν µε
ακρίβεια οι πιθανότητες που έχει το κάθε σενάριο να πραγµατοποιηθεί.
Μετά τον καθορισµό των πιθανοτήτων, ο αναλυτής µπορεί να υπολογίσει την
αναµενόµενη καθαρή παρούσα αξία, την τυπική απόκλιση της καθαρής παρούσας
αξίας και το συντελεστή µεταβλητότητας της καθαρής παρούσας αξίας. Συγκρίνοντας
το συντελεστή µεταβλητότητας του συγκεκριµένου επενδυτικού προγράµµατος µε το
«µέσο» συντελεστή µεταβλητότητας των υπόλοιπων προγραµµάτων της επιχείρησης,
ο αναλυτής µπορεί να αποφανθεί εάν το συγκεκριµένο πρόγραµµα έχει περισσότερο
ή λιγότερο κίνδυνο από το «µέσο» πρόγραµµα της επιχείρησης.
Η ανάλυση σεναρίου έχει ένα µειονέκτηµα: λαµβάνει υπόψην της µόνο λίγες
συγκεκριµένες περιπτώσεις, π.χ. τρεις καθαρές παρούσες αξίες, ενώ στην
πραγµατικότητα µπορεί να υπάρχει ένας

άπειρος αριθµός από δυνητικά

αποτελέσµατα. Ορισµένοι αναλυτές εφαρµόζουν µια τροποποιηµένη ανάλυση
σεναρίου. Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή, αντί να υπολογίζουν διάφορες
εναλλακτικές καθαρές παρούσες αξίες, υπολογίζουν διάφορες εναλλακτικές
ταµειακές ροές για κάθε έτος του προγράµµατος. Στη συνέχεια, δηµιουργούν µια
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κατανοµή πιθανοτήτων των ταµειακών ροών για κάθε έτος που διαρκεί το
πρόγραµµα. Από τις κατανοµές αυτές, υπολογίζουν την αναµενόµενη ταµειακή ροή
για κάθε έτος, καθώς επίσης και την αντίστοιχη διακύµανση της ταµειακής ροής.
Έπειτα, προτείνουν τον υπολογισµό της καθαρής παρούσας αξίας µε τον
παραδοσιακό τρόπο. Συνεπώς, θα υπάρχει µια καθαρή παρούσα αξία και όχι µια
κατανοµή πιθανοτήτων καθαρών παρουσών αξιών. Η καθαρή αυτή παρούσα αξία
υπολογίζεται µε την προεξόφληση των αναµενόµενων ταµειακών ροών µε ένα
επιτόκιο που αντιστοιχεί στον κίνδυνο του επενδυτικού προγράµµατος, ο οποίος έχει
αξιολογηθεί από τη διακύµανση των ταµειακών ροών. Ορισµένοι άλλοι αναλυτές
προτείνουν τον υπολογισµό της αναµενόµενης καθαρής παρούσας αξίας από τον τύπο

n

E ( NPV ) = ∑
t =0

E (CFt )
(1 + i F ) t

όπου Ε(CFt) = η αναµενόµενη πρόσθετη ταµειακή ροή µετά από φόρους, η οποία
αντιστοιχεί στο έτος t (t = 1, 2, 3, ....., n), iF = το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο και n = το
σύνολο των ετών που διαρκεί το πρόγραµµα.
Εάν οι κατανοµές πιθανοτήτων των ταµειακών ροών, διαχρονικά, ακολουθούν
την κανονική κατανοµή και δε συσχετίζονται η µία µε την άλλη, δηλαδή έχουν
µηδενική διαχρονική συσχέτιση και εποµένως, έχουν συντελεστή συσχέτισης ρ=0,
τότε η τυπική απόκλιση της κατανοµής πιθανοτήτων των δυνητικών καθαρών
παρουσών αξιών υπολογίζεται από τον εξής τύπο:

1

σ NPV

n
σ t2  2
= ∑
2t 
 t =1 (1 + i F ) 

όπου σ t2 = η διακύµανση της πρόσθετης ταµειακής ροής µετά από φόρους, η οποία
αντιστοιχεί στο έτος t ( t = 1,2,3, ....., n).
Εάν οι κατανοµές πιθανοτήτων των ταµειακών ροών από το ένα έτος στο
άλλο είναι κανονικές και συσχετίζονται θετικά η µια µε την άλλη, δηλαδή είναι
διαχρονικά πλήρως εξαρτηµένες και εποµένως, έχουν συντελεστή συσχέτισης ρ=1,
τότε η τυπική απόκλιση της κατανοµής πιθανοτήτων των δυνητικών παρουσών αξιών
υπολογίζεται από τον τύπο:
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n

σt

t =1

(1 + i F ) t

σ NPV = ∑

Τέλος, ο αναλυτής µπορεί να υπολογίσει την πιθανότητα η καθαρή παρούσα
αξία να είναι µεγαλύτερη του µηδενός, χρησιµοποιώντας την τυποποιηµένη κανονική
κατανοµή (standard normal distribution).
Η παραπάνω προσέγγιση έχει δύο µειονεκτήµατα και για το λόγο αυτό, δε
χρησιµοποιείται συχνά στην πράξη. Τα µειονεκτήµατα αυτά είναι τα εξής: (α) οι
κατανοµές πιθανοτήτων αρκετών ταµειακών ροών, διαχρονικά δεν ακολουθούν την
κανονική κατανοµή και (β) οι κατανοµές πιθανοτήτων πολλών ταµειακών ροών,
διαχρονικά δεν έχουν µηδενικό ή µοναδιαίο συντελεστή συσχέτισης.

1.4.7 Προσοµοίωση

Η µέθοδος της προσοµοίωσης (Monte Carlo simulation) βασίζεται στη µίµηση
της απόδοσης ενός εξεταζόµενου επενδυτικού προγράµµατος, µε τη χρήση
ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η τεχνική αυτή ακολουθεί έξι στάδια, τα οποία είναι τα
εξής:

1. Καθορίζουµε τους παράγοντες εκείνους, οι οποίοι επηρεάζουν την απόδοση του

εξεταζόµενου επενδυτικού προγράµµατος, όπως για παράδειγµα το µέγεθος της
αγοράς, την τιµή πώλησης, το ρυθµό µεγέθυνσης της αγοράς, το µερίδιο αγοράς, το
ύψος της επένδυσης, την υπολειµµατική αξία της επένδυσης, τις λειτουργικές
δαπάνες, το σταθερό κόστος, τη διάρκεια της επένδυσης, κ.λ.π.
2. Κατασκευάζουµε ένα υπόδειγµα, το οποίο υπολογίζει τις πρόσθετες ετήσιες

ταµειακές ροές µετά από φόρους. Το υπόδειγµα αυτό περιλαµβάνει ένα σύνολο
εξισώσεων, το οποίο συνδυάζει τους ανωτέρω µεταβλητούς παράγοντες, όπως για
παράδειγµα το συντελεστή φορολόγησης της επιχείρησης ή τις ετήσιες αποσβέσεις
του προγράµµατος.

3. Καθορίζουµε τις κατανοµές πιθανοτήτων για καθέναν από τους ανωτέρω

µεταβλητούς παράγοντες, οι οποίες βασίζονται στις εκτιµήσεις της διοίκησης της
επιχείρησης. Για παράδειγµα, η διοίκηση υποθέτει ότι η τιµή πώλησης του προϊόντος
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ακολουθεί µια κανονική κατανοµή και η αναµενόµενη τιµή πώλησης είναι 1.000
ευρώ, η οποία θεωρείται µάλλον απίθανο να µεταβληθεί περισσότερο από 150 ευρώ,
δηλαδή η τιµή πώλησης πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 850 ευρώ και 1.150 ευρώ.
Γνωρίζουµε, όµως, ότι στην κανονική κατανοµή, η περιοχή (αναµενόµενη τιµή +,τρεις τυπικές αποκλίσεις) περιλαµβάνει σχεδόν όλη την κατανοµή (99,73%). Αυτό
σηµαίνει ότι στο παράδειγµά µας, οι τρεις τυπικές αποκλίσεις ισούνται µε 150 ευρώ.
Άρα, η µία τυπική απόκλιση είναι σ = (150/3 = ) 50 ευρώ. Συνεπώς, ορίζουµε στο
λογισµικό προσοµοίωσης του υπολογιστή να υποθέσει ότι η τιµή πώλησης ακολουθεί
µια κανονική κατανοµή, µε αναµενόµενη τιµή 1.000 ευρώ και τυπική απόκλιση 50
ευρώ. Με τον ίδιο τρόπο, µπορούν να καθοριστούν οι κατανοµές πιθανοτήτων και
των άλλων µεταβλητών παραγόντων.

4. Το λογισµικό προσοµοίωσης του υπολογιστή επιλέγει τυχαία µια τιµή από κάθε

κατανοµή πιθανοτήτων, τη συνδυάζει µε άλλες τυχαία επιλεγµένες τιµές από τις
άλλες κατανοµές και υπολογίζει µια ταµειακή ροή, µετά από φόρους για κάθε έτος
που διαρκεί το επενδυτικό πρόγραµµα.
5. Η προηγούµενη διαδικασία της προσοµοίωσης επαναλαµβάνεται πολλές φορές,

π.χ. 1.000 φορές και έχει ως αποτέλεσµα την παραγωγή 1.000 ταµειακών ροών για
κάθε έτος που διαρκεί το πρόγραµµα. Με άλλα λόγια, δηµιουργείται µια κατανοµή
πιθανοτήτων ετήσιων ταµειακών ροών, µε αναµενόµενη ετήσια ταµειακή ροή και
τυπική απόκλιση των ετήσιων ταµειακών ροών.

6. Στη συνέχεια, υπολογίζουµε την καθαρή παρούσα αξία του προγράµµατος µε το

συνηθισµένο τρόπο, προεξοφλώντας τις αναµενόµενες ετήσιες ταµειακές ροές µε ένα
επιτόκιο που αντιστοιχεί στον κίνδυνο του προγράµµατος, ο οποίος έχει
«αξιολογηθεί» από την τυπική απόκλιση των ετήσιων ταµειακών ροών.

Ορισµένοι αναλυτές εφαρµόζουν µια διαφορετική µέθοδο, η οποία θεωρείται
λιγότερο αποτελεσµατική από την προηγούµενη. Ζητούν από το λογισµικό
προσοµοίωσης να υπολογίσει µια ταµειακή ροή µετά από φόρους για κάθε έτος που
διαρκεί το επενδυτικό πρόγραµµα. Στη συνέχεια, το λογισµικό προεξοφλεί τις ετήσιες
ταµειακές ροές µε ένα επιτόκιο χωρίς κίνδυνο και εποµένως, καθορίζει µια καθαρή
παρούσα αξία για κάθε προσοµοίωση.
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Θα πρέπει να αναρωτηθούµε, όµως, γιατί οι «οπαδοί» της µεθόδου αυτής
προτείνουν τη χρησιµοποίηση του επιτοκίου χωρίς κίνδυνο ως προεξοφλητικού
επιτοκίου; Αυτό µπορεί να δικαιολογηθεί µε το επιχείρηµα ότι ο αναλυτής δε
γνωρίζει τον κίνδυνο που ενέχουν οι ταµειακές ροές του προγράµµατος και
εποµένως, το πραγµατικό κόστος ευκαιρίας του κεφαλαίου της επιχείρησης. Εάν ο
αναλυτής γνώριζε το κόστος ευκαιρίας του προγράµµατος, δε θα χρειαζόταν να
εφαρµόσει µια µέθοδο, όπως για παράδειγµα την προσοµοίωση, για να λάβει υπ’ όψιν
του τον κίνδυνο του προγράµµατος. Άρα, το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο χρησιµοποιείται
για να αποφύγει ο αναλυτής να καθορίσει το ύψος του κινδύνου εκ των προτέρων.
Η παραπάνω διαδικασία της προσοµοίωσης επαναλαµβάνεται πολλές φορές,
π.χ. 1.000 φορές, και έχει ως αποτέλεσµα την παραγωγή / δηµιουργία 1.000 καθαρών
παρουσών αξιών. Με άλλα λόγια, δηµιουργείται µια κατανοµή πιθανοτήτων καθαρών
παρουσών αξιών µε αναµενόµενη τιµή και τυπική απόκλιση. Στη συνέχεια, οι
αναλυτές µπορούν να υπολογίσουν την πιθανότητα η καθαρή παρούσα αξία να είναι
µεγαλύτερη του µηδενός. Ο υπολογισµός αυτός µπορεί να γίνει µε εύκολο τρόπο, εάν
γίνει η υπόθεση ότι η κατανοµή πιθανοτήτων των καθαρών παρουσών αξιών
ακολουθεί την κανονική κατανοµή. Στην περίπτωση αυτή, η ζητούµενη πιθανότητα
µπορεί να βρεθεί µε τη χρησιµοποίηση της τυποποιηµένης κανονικής κατανοµής. Το
πρόβληµα, όµως, που παρουσιάζεται είναι ότι δεν υπάρχει ένα «ξεκάθαρο» κριτήριο
αποδοχής ή απόρριψης του προγράµµατος.
Ορισµένοι άλλοι αναλυτές προτείνουν µια παραλλαγή της παραπάνω τεχνικής
αυτής. Οι αναλυτές αυτοί προτείνουν τον υπολογισµό της αναµενόµενης καθαρής
παρούσας αξίας του επενδυτικού προγράµµατος που θα προέλθει από την
προεξόφληση των αναµενόµενων ετήσιων ταµειακών ροών µε το επιτόκιο χωρίς
κίνδυνο. Επίσης, οι αναλυτές αυτοί µπορούν να υπολογίζουν την τυπική απόκλιση
των καθαρών παρουσών αξιών. Στην περίπτωση αυτή, έχει ενδιαφέρον ο
υπολογισµός της πιθανότητας η καθαρή παρούσα αξία του προγράµµατος να είναι
µεγαλύτερη του µηδενός, ο οποίος µπορεί να γίνει µε τη χρήση της τυποποιηµένης
κανονικής κατανοµής. Η µέθοδος αυτή, πάντως, δεν προσφέρει ένα «ξεκάθαρο»
κριτήριο αποδοχής του προγράµµατος.
Η

µέθοδος

της

προσοµοίωσης

δεν

είναι τόσο

διαδεδοµένη

στον

επιχειρηµατικό κόσµο, όσο θα περίµενε κανείς. Αυτό οφείλεται σε τρεις λόγους: (α)
Ο καθορισµός κατανοµών πιθανοτήτων για καθέναν από τους µεταβλητούς
παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση του εξεταζόµενου επενδυτικού
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προγράµµατος, καθώς επίσης και ο καθορισµός της συσχέτισης των κατανοµών
αυτών, είναι ιδιαίτερα δύσκολος στην πράξη. (β) Η µέθοδος αυτή δεν περιλαµβάνει
ένα «ξεκάθαρο» κριτήριο αποδοχής ή απόρριψης του προγράµµατος. (γ) Υπάρχει
δυσκολία στην οικονοµική ερµηνεία της κατανοµής πιθανοτήτων των καθαρών
παρουσών αξιών.
Επειδή το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο, το οποίο χρησιµοποιείται για τον
καθορισµό των δυνητικών καθαρών παρουσών αξιών δεν είναι το κόστος ευκαιρίας
του κεφαλαίου της επιχείρησης, η διαδικασία προεξόφλησης στερείται οικονοµικής
αιτιολόγησης. Επιπλέον, η αναµενόµενη καθαρή παρούσα αξία ενός επενδυτικού
προγράµµατος δεν περιλαµβάνει την έννοια του κινδύνου, καθώς ο κίνδυνος του
προγράµµατος αντανακλάται στη διασπορά της κατανοµής πιθανοτήτων των
καθαρών παρουσών αξιών. Άρα, η έννοια της αναµενόµενης καθαρής παρούσας
αξίας είναι διαφορετική από τη συνηθισµένη έννοια της καθαρής παρούσας αξίας.
Στο σηµείο αυτό, όµως, θα πρέπει να αναφερθεί ότι το τελευταίο πρόβληµα
µπορεί να επιλυθεί σε µεγάλο βαθµό, εάν υπολογιστεί η κατανοµή πιθανοτήτων των
εσωτερικών βαθµών απόδοσης, αντί των καθαρών παρουσών αξιών. Η µέθοδος αυτή
αποφεύγει τη χρησιµοποίηση του επιτοκίου χωρίς κίνδυνο, εισάγοντας, όµως, στην
ανάλυση τα προβλήµατα του εσωτερικού βαθµού απόδοσης.

1.4.8 ∆ένδρα αποφάσεων

Τις περισσότερες φορές, οι ταµειακές ροές, οι οποίες θα προκύψουν από την
αποδοχή ενός επενδυτικού προγράµµατος δεν είναι ούτε ανεξάρτητες µεταξύ τους,
δηλαδή ρ=0, αλλά ούτε και πλήρως θετικά εξαρτηµένες, δηλαδή ρ=1. Στις
περιπτώσεις αυτές, υπάρχει µια µερική συσχέτιση (συνήθως θετική, π.χ.: ρ=0,3) των
ταµειακών ροών διαχρονικά. ∆ηλαδή, η πιθανότητα να προκύψει µια συγκεκριµένη
ταµειακή ροή µια περίοδο, εξαρτάται εν µέρει από τις τιµές των ταµειακών ροών που
έχουν προκύψει τις προηγούµενες περιόδους. Μια µέθοδος, η οποία λαµβάνει υπ’
όψιν της τη µερική συσχέτιση των ταµειακών ροών είναι η µέθοδος του δένδρου
αποφάσεων (decision tree or tree diagram or probability tree), το οποίο αποτελεί µια
γραφική απεικόνιση όλων των δυνητικών αποτελεσµάτων. Στην περίπτωση αυτή, ο
υπολογισµός της αναµενόµενης καθαρής παρούσας αξίας ή του αναµενόµενου
εσωτερικού βαθµού απόδοσης µπορεί να γίνει ακολουθώντας τα παρακάτω βήµατα:

19

1. Υπολογίζουµε την καθαρή παρούσα αξία του κάθε κλάδου ή διακλάδωσης

(branch), χρησιµοποιώντας ως προεξοφλητικό επιτόκιο το επιτόκιο χωρίς
κίνδυνο.
2. Υπολογίζουµε τη σύνθετη πιθανότητα (joint probability) να παρουσιαστεί το

κάθε δυνητικό αποτέλεσµα, δηλαδή η ακολουθία των ταµειακών ροών που
παρουσιάζεται από τον κάθε κλάδο, πολλαπλασιάζοντας την αρχική
πιθανότητα (initial probability) µε τις πιθανότητες υπό συνθήκη (conditional
probability).
3. Υπολογίζουµε την αναµενόµενη καθαρή παρούσα αξία, πολλαπλασιάζοντας

την καθαρή παρούσα αξία του κάθε κλάδου µε την αντίστοιχη σύνθετη
πιθανότητά της και αθροίζοντας όλα τα δυνητικά αποτελέσµατα, δηλαδή:

Z

NPV = ∑ NPVi Pi
i =1

όπου i = ένας δυνητικός συνδυασµός ταµειακών ροών, Ζ = ο συνολικός αριθµός των
συνδυασµών των ταµειακών ροών, Ρi = η σύνθετη πιθανότητα να συµβεί ο i
συνδυασµός των ταµειακών ροών, NPVi = η καθαρή παρούσα αξία του i συνδυασµού
και NPV = η αναµενόµενη καθαρή παρούσα αξία της κατανοµής πιθανοτήτων των
δυνητικών καθαρών παρουσών αξιών.
4. Υπολογίζουµε την τυπική απόκλιση της κατανοµής πιθανοτήτων των

δυνητικών καθαρών παρουσών αξιών, η οποία µπορεί να καθοριστεί ως εξής:

σ=

Ζ

( NPV
∑
ι

i

− NPV ) 2 Pi

=1

Παρακάτω µπορούµε να δούµε ένα παράδειγµα δένδρου αποφάσεων:
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∆ιάγραµµα 1.4.8

1.4.9 Value at Risk (Αξία σε Κίνδυνο)

To Value at Risk, ως µέτρο κινδύνου, είναι η µέγιστη δυνατή απώλεια που
µπορεί να συµβεί µε συγκεκριµένη πιθανότητα, για µία δεδοµένη χρονική περίοδο.
Χρησιµοποιώντας το Value at Risk, είµαστε σε θέση να διατυπώσουµε το εξής:
«Είµαστε α% σίγουροι ότι δε θα χάσουµε περισσότερα από V ευρώ στις επόµενες Ν
ηµέρες.». Η µεταβλητή V είναι το Value at Risk του χαρτοφυλακίου και αποτελεί
συνάρτηση δύο παραµέτρων: του επιπέδου εµπιστοσύνης α και του χρονικού
ορίζοντα Ν.
Ένας τυπικός ορισµός του Value at Risk µπορεί να έχει την εξής µορφή:

P( x ≤ VaR) > a%

ή
P( x > VaR) ≤ (100 − a %)

όπου Ρ: η πιθανότητα εµφάνισης ενός ενδεχοµένου
x: η πραγµατική απώλεια
VaR (Value at Risk): η µέγιστη αξία του χαρτοφυλακίου που µπορεί να χαθεί
εντός συγκεκριµένης χρονικής περιόδου και υπό κανονικές συνθήκες
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α: ένα αυθαίρετο διάστηµα εµπιστοσύνης
Παρακάτω µπορούµε να δούµε κάποιες γραφικές απεικονίσεις του Value at Risk

∆ιάγραµµα 1.4.9.α

∆ιάγραµµα 1.4.9.β

1.5 Χρηµατοοικονοµικά Καινοτοµικά Προϊόντα (Financial Innovations)

Η ανάπτυξη των χρηµατοοικονοµικών αγορών έχει δηµιουργήσει µια σειρά
από χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, εργαλεία, παράγωγα, κ.ά.. Μία από τις σύγχρονες
χρηµατοοικονοµικές κατηγορίες ή οµάδες τέτοιων προϊόντων είναι και τα
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χρηµατοοικονοµικά καινοτοµικά προϊόντα (financial innovations), όπως λέγονται στη
χρηµατοοικονοµική γλώσσα.
Στα χρηµατοοικονοµικά καινοτοµικά προϊόντα συγκαταλέγονται τρεις (3)
κατηγορίες, οι οποίες είναι οι εξής:
1. Τα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που διευρύνουν τις αγορές (marketbroadening instruments) και τα οποία αυξάνουν τη ρευστότητα των
χρηµατοοικονοµικών αγορών και συµβάλλουν στην αξιοποίηση των
διαθέσιµων αποθεµατικών κεφαλαίων µε το να προσελκύουν νέους επενδυτές
και να προσφέρουν νέες ευκαιρίες για τους δανειζόµενους και τους επενδυτές.
2. Τα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία διαχείρισης του κινδύνου (riskmanagement instruments), τα οποία διαµοιράζουν το χρηµατοοικονοµικό
κίνδυνο µεταξύ των προϊόντων που είναι λιγότερο µετατρέψιµα ή
ρευστοποιήσιµα σε αυτά που µπορούν να αντισταθµίσουν τον κίνδυνο µε
αποτέλεσµα να προωθούνται, κυρίως, τα δεύτερα.
3. Τα εργαλεία αγοράς και πώλησης συναλλάγµατος (arbitraging instruments),
τα

οποία

ενισχύουν

τους

επενδυτές

και

τους

δανειζόµενους

να

εκµεταλλεύονται τα πλεονεκτήµατα των διαφορών µεταξύ του κόστους και
της απόδοσης του συναλλάγµατος. Ειδικότερα, µειώνουν τους κινδύνους που
οφείλονται, κυρίως, στις διαφορές των επιτοκίων και των τιµών των
συναλλαγµάτων.
Τα βασικά κίνητρα για την ανάπτυξη αυτών των προϊόντων / εργαλείων ή οι
βασικές προϋποθέσεις που επηρεάζουν και συµβάλλουν στην ανάπτυξη του θεσµού
και των εργασιών των χρηµατοοικονοµικών προϊόντων είναι τα ακόλουθα:
1. Η διαρκής µείωση των διαφορών µεταξύ των επιτοκίων, των τιµών των

µετοχών, των αξιών των προθεσµιακών συµβολαίων, των τιµών του
συναλλάγµατος, των µεταβολών των τιµών των πρώτων υλών (µέσω των
χρηµατιστηρίων

εµπορευµάτων,

όπου

προωθούνται

τα

προθεσµιακά

συµβόλαια Futures και options σε σχέση µε το hedging), κ.ά..
2. Η

εξειδικευµένη

εκπαίδευση

και

επαγγελµατική

κατάρτιση

των

διαµεσολαβητών και διεκπεραιωτών αυτών των εργασιών.
3. Οι προωθηµένες τεχνολογικές εξελίξεις και εφαρµογές τους µέσω της

πληροφορικής και της τηλεπικοινωνίας.
4. Ο ανταγωνισµός στις διαµεσολαβητικές εργασίες / προϊόντα.
5. Οι αλλαγές στα διεθνή σχέδια του χρηµατοοικονοµικού πλούτου.
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6. Τα κίνητρα για να δηµιουργηθούν και να εφαρµοσθούν ευρύτερα οι

διακανονισµοί και οι φορολογικοί έλεγχοι, κ.ά..
Η σταδιακή και σταθερή ανάπτυξη των εν λόγω καινοτοµικών προϊόντων έρχεται
να διασφαλίσει και να προστατεύσει συγκεκριµένους πελάτες της αγοράς από πιθανές
δυσµενείς οικονοµικές επιπτώσεις. Αυτό σηµαίνει ότι οι πελάτες αυτοί χρειάζονται
νέες και περισσότερο αποτελεσµατικές µεθόδους επιµερισµού του κινδύνου στις
χρηµατοοικονοµικές αγορές. Ωστόσο, πολλά από αυτά τα χρηµατοοικονοµικά
καινοτοµικά προϊόντα χρειάζονται τη χρήση προωθηµένων εφαρµογών και
προγράµµατα πληροφορικής και αποτελεσµατικά δίκτυα τηλεπικοινωνίας. Χωρίς τα
µέσα της τηλεπικοινωνίας και της εφαρµογής της πληροφορικής, πολλά από τα
προϊόντα αυτά θα ήταν αδύνατο να προωθηθούν.

1.6 Κατηγορίες Καινοτοµιών

Μία

άλλη

ταξινόµηση,

παρουσίαση

ή

κατηγοριοποίηση

των

χρηµατοοικονοµικών καινοτοµικών προϊόντων ή εργαλείων είναι βασισµένη πάνω σε
περισσότερο εξειδικευµένες λειτουργίες που έχουν συσταθεί από την Τράπεζα
∆ιεθνών ∆ιακανονισµών (Bank International Settlements) και αφορούν την
αντιστάθµιση του κινδύνου ή της µεταφοράς του σε άλλο µέρος της αγοράς.
Ειδικότερα, αφορά την εξειδίκευση του κινδύνου και την άµεση συσχέτισή του µε τη
συγκεκριµένη επιχειρηµατική δραστηριότητα µε σκοπό τον έλεγχο αυτού. Έτσι,
έχουµε τα χρηµατοοικονοµικά καινοτοµικά εργαλεία τιµών-κινδύνου, πιστώσεωνκινδύνου, ρευστότητας-κινδύνου, µετοχών-κινδύνου, κ.ά., όπου περιορίζεται ή
εξειδικεύεται

ο

κίνδυνος

µε

την

εν

λόγω

συγκεκριµένη

επιχειρηµατική

δραστηριότητα.
Ωστόσο, όλα αυτά τα χρηµατοοικονοµικά καινοτοµικά εργαλεία και ιδιαίτερα
η σχέση τιµών-κινδύνου, εξασφαλίζει στους συµµετέχοντες στις αγορές αυτές
υψηλότερη απόδοση µέσα από µια διαπραγµατευτική διαδικασία καθορισµού των
τιµών των προϊόντων / υπηρεσιών σε σχέση µε τον κίνδυνο. Η σχέση πιστώσεωνκινδύνου επιµερίζει τον κίνδυνο που οφείλεται, κυρίως, σε παραλήψεις και λάθη
δανείων που δεν αποπληρώνονται, ενώ η σχέση ρευστότητας-κινδύνου προσφέρει:
-

διαρκή αύξηση ρευστότητας στις αγορές

-

δυνατότητα αναζήτησης από τους δανειζόµενους νέων πηγών
δανεισµού και πιστώσεων και
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-

δυνατότητα των συµµετοχών στις αγορές να διαθέτουν τα κεφάλαιά
τους χωρίς περιορισµούς και διακανονισµούς.

Τα εργαλεία αυτά αυξάνουν το ποσοστό των διαθέσιµων πιστώσεων-δανείων
στους δανειζόµενους και αυξάνουν τα βασικά κεφάλαια των χρηµατοπιστωτικών
ιδρυµάτων για τα οποία και ενδιαφέρονται άµεσα.

1.7 ∆ιεθνείς αγορές των καινοτοµικών

Πολλοί ειδικοί προτείνουν ακόµη δύο κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών
καινοτοµικών: α) τα νέα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα (ενεργητικό, εργαλεία
παράγωγα) που ταιριάζουν καλύτερα στις χρονικές περιόδους µε υψηλό πληθωρισµό
και στις αγορές στις οποίες γίνονται οι συναλλαγές τους και β) τα στρατηγικού
χαρακτήρα καινοτοµικά προϊόντα. Ωστόσο, τα καινοτοµικά προϊόντα και η εφαρµογή
τους, σε πολλές περιπτώσεις, διαφοροποιούνται ελαφρώς από χώρα σε χώρα. Για
παράδειγµα, οι τράπεζες σε κάποιες χώρες δε χρησιµοποιούν τα µεγάλα
πληροφοριακά

συστήµατα,

αλλά

βασίζονται

στα

εθνικά

µέσα

ή

στη

µικροπληροφορική του αυτοµατισµού των γραφείων. Παρατηρείται, λοιπόν, µία
διαφορά µεταξύ των ανεπτυγµένων χωρών και των άλλων που φαίνεται ότι όλοι
έχουν αποδεχθεί, δηλαδή τη νέα µορφή της τεχνολογικής καινοτοµίας.
Ακόµη, υπάρχει µία σειρά από χρηµατοοικονοµικά καινοτοµικά προϊόντα που
έχουν δηµιουργηθεί και προωθούνται για εφαρµογή στις χρηµατοοικονοµικές αγορές
διεθνώς και έχουν να κάνουν:
1. µε βραχυπρόθεσµης διάρκειας πιστώσεις (Note Issuance Facility – NIF), µε

σκοπό την ικανοποίηση των δανειζοµένων
2. µε βραχυπρόθεσµης διάρκειας επιταγές (Rollover date) µε ηµεροµηνία

επαναχρηµατοδότησης, µε άλλη µορφή επιταγής και άλλο επιτόκιο
3. µε εγγυητικές επιστολές που απαιτούν την εξαγορά από τράπεζες και

αφορούν, κυρίως, παραλήψεις των δανειζοµένων (Standby credit).
4. µε βραχυπρόθεσµης διάρκειας πιστώσεις (revolving underwriting facility –

RUF) που είναι περίπου ίδια µε τα NIF, αλλά εκδίδονται από ανταγωνίστριες
τράπεζες προσφέροντας ελαφρώς διαφορετικούς όρους, κ.ά..
Όλα αυτά τα χρηµατοοικονοµικά καινοτοµικά προϊόντα απαιτούν υψηλή και
εξειδικευµένη τεχνολογία για να εφαρµοστούν και κυρίως, δίκτυο τηλεπικοινωνίας.
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1.8 Εργαλεία και προϊόντα χρηµαταγοράς

Τα εργαλεία της χρηµαταγοράς είναι όλα αυτά τα προϊόντα / υπηρεσίες µέσω
των οποίων το χρήµα αποκτά µεγαλύτερη ή µικρότερη αξία ανάλογα µε τις ανάγκες
του πελατειακού κοινού και των διαχειριστών του, οι οποίοι είναι τα
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, οι χρηµατοδοτικοί οργανισµοί, κ.ά. και ανάλογα µε τις
δυνατότητες µεταφοράς του στην επιχειρηµατική δραστηριότητα ή χρησιµοποίησή
του ανάλογα µε τα εργαλεία του χρήµατος. Τα εν λόγω εργαλεία της χρηµαταγοράς
είναι είτε εργαλεία προεξοφλητικά (discount) είτε εργαλεία µε µία συγκεκριµένη
περίοδο ωρίµανσης και µε συγκεκριµένη καταληκτική ηµεροµηνία µέχρι ένα χρόνο.
Θα

πρέπει

να

διευκρινίσουµε

ότι

όλα

τα

εργαλεία

της

χρηµαταγοράς

χρησιµοποιούνται µέχρι ενός έτους. Πέραν του έτους, τα εργαλεία αυτά ή άλλα
επιπρόσθετα εντάσσονται στην αγορά κεφαλαίου ή άλλες αγορές, όπως είναι των
οµολόγων, διετούς, τριετούς ή και µεγαλύτερης διάρκειας. Ωστόσο, τα εργαλεία της
χρηµαταγοράς είναι:
-

τα έντοκα γραµµάτια του ∆ηµοσίου

-

τα εµπορικά οµόλογα (commercial papers)

-

τα διαπραγµατεύσιµα πιστοποιητικά καταθέσεων (Certificate of
Deposits)

-

οι επιταγές κάθε µορφής

-

οι εγγυητικές επιστολές (Banker’s Acceptance)

-

οι

συµφωνίες

επαναγοράς

τίτλων,

του

∆ηµοσίου,

Εντόκων

Γραµµατίων ή οµολόγων (Repurchase Agreements – Repo)
-

τα αποθεµατικά διαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα (Federal Funds)

-

οι υποσχετικές επιστολές (Promissory Notes)

-

η διατραπεζική αγορά – αγορά και πώληση χρήµατος (Inter-bank
market)

-

γραµµάτια µε κυµαινόµενο επιτόκιο (floating rate notes)

-

∆ικαιώµατα αγοράς µετοχών (equity warrants), κ.ά.

1.8.1 Έντοκα Γραµµάτια

Τα έντοκα γραµµάτια χρησιµοποιούνται από τις κυβερνήσεις των κρατών για
την άντληση κεφαλαίων από το κοινό. Είναι ένα είδος δανεισµού από το κοινό µε ένα
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συγκεκριµένο επιτόκιο, µια συγκεκριµένη περίοδο και ύψος κεφαλαίων που
διακανονίζεται ανάλογα µε τη χρονική περίοδο και τα επιτόκια. Έτσι, έχουµε έντοκα
γραµµάτια τρίµηνης, εξάµηνης και δωδεκάµηνης διάρκειας, ανώνυµα στον κοµιστή
µε αντίστοιχα επιτόκια και ύψη κεφαλαίων. Η µεγαλύτερη χρονική διάρκεια
προϋποθέτει, φυσικά, µεγαλύτερα κεφάλαια και υψηλότερα επιτόκια, ενώ το αντίθετο
συµβαίνει για µικρότερες χρονικές περιόδους. Ωστόσο, ο υπολογισµός του τόκου ή
της συνολικής απόδοσης των εν λόγω κεφαλαίων έχει ιδιαίτερη σηµασία, γιατί
ενδιαφέρει το επενδυτικό κοινό. Από την άλλη πλευρά, ενδιαφέρεται και η
κυβέρνηση για τα ποσά που θα πληρώσει ή θα της κοστίσει το δανειζόµενο χρήµα.

1.8.2 Εµπορικά Οµόλογα (Commercial Papers)

Τα εµπορικά οµόλογα είναι εργαλεία της χρηµαταγοράς, βραχυπρόθεσµης
διάρκειας και χρησιµοποιούνται για βραχυπρόθεσµα χρέη / οφειλές και για απόκτηση
κεφαλαίου για να δηµιουργήσουν µια βιοµηχανική µονάδα ή για να αποκτήσουν
εξοπλισµό αξιόπιστες επιχειρήσεις. Τα εν λόγω εργαλεία-χρεόγραφα εκδίδονται και
χρησιµοποιούνται χωρίς διασφαλίσεις και εγγυήσεις. Η χρονική περίοδος ωρίµανσης
ορίζεται µεταξύ ενός έως δύο µηνών, αλλά πολλές φορές για πολύ µικρότερα χρονικά
διαστήµατα, µιας και δύο ηµερών, αλλά και µέχρι 9 µηνών.

1.8.3 ∆ιαπραγµατεύσιµα πιστοποιητικά καταθέσεων (Negotiable Certificate of
Deposit)

Τα διαπραγµατεύσιµα πιστοποιητικά καταθέσεων εκδίδονται από µεγάλες
εµπορικές τράπεζες και από άλλους µεγάλους χρηµατοδοτικούς οργανισµούς και
αποταµιευτικά ιδρύµατα και χρησιµοποιούνται ως βραχυπρόθεσµες πηγές άντλησης
κεφαλαίων. Η χρονική περίοδος ωρίµανσης είναι από δύο έως τρεις εβδοµάδες, αλλά
πολλές φορές µέχρι και ένα χρόνο ή συνήθως έξι µήνες. Επίσης, υπάρχει και
δευτερογενής αγορά για την αγορά και πώλησή τους µε σκοπό τη ρευστοποίησή τους,
στην οποία και πωλούνται µε υψηλότερες τιµές.
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1.8.4 Επιταγές κάθε µορφής

Το µεγαλύτερο µέρος των σύγχρονων καθηµερινών πληρωµών γίνεται µε
επιταγές (cheques), γιατί θεωρείται ένα ασφαλές µέσο µεταφοράς χρηµάτων, χωρίς
κινδύνους απώλειας, κλοπής, κ.λ.π. Η επιταγή είναι µία εντολή πληρωµής στον
κοµιστή συγκεκριµένου χρηµατικού ποσού – εις διαταγήν – του οποίου εκδίδεται. Η
επιταγή πρέπει να φέρει τα στοιχεία που προβλέπει ο νόµος, δηλαδή τα στοιχεία του
εκδότη, διεύθυνση, ηµεροµηνία έκδοσης, υπογραφή, τα στοιχεία του δικαιούχου, του
πληρωτή και να διευκρινίζει εγγράφως το είδος της επιταγής, γιατί υπάρχουν πολλά
είδη επιταγών, όπως Τραπεζικές, ∆ηµοσίου, Οργανισµών, Ιδιωτικές και ∆ίγραµµες
(crossed cheques) που φέρουν την ένδειξη όχι – εις διαταγήν – που σηµαίνει ότι δε
µεταβιβάζονται.

1.8.5 Συµφωνίες επαναγοράς τίτλων του δηµοσίου (repurchase agreements –
repo)

Οι συµφωνίες επαναγοράς τίτλων του δηµοσίου, κυρίως, Εντόκων
Γραµµατίων και Οµολόγων (Repurchase Agreements – Repo) αφορούν την πώληση
χρεογράφων από το ένα µέρος στο άλλο µε µία σχετική συµφωνία της επαναγοράς
των εν λόγω χρεογράφων σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία και αξία. Έτσι, τα repo είναι
µια συναλλαγή που αντιπροσωπεύει µια µορφή δανείου, η οποία καλύπτεται από
χρεόγραφα. Σε περίπτωση που ο δανειζόµενος παραλείψει ή αµελήσει ή δε θελήσει
να επιστρέψει το προϊόν του δανείου, ο δανειστής απαιτεί την επαναγορά των
χρεογράφων. Ακόµη, στις περισσότερες συναλλαγές repo χρησιµοποιούνται
χρεόγραφα του δηµοσίου, αν και πολλές φορές πολλά από αυτά εµπλέκουν έµµεσα
άλλα χρεόγραφα, εµπορικά οµόλογα, οµολογίες, πιστοποιητικά καταθέσεων, κ.ά.
Πέραν αυτών, έχουµε και τα αντίστροφα repo (reverse repo), τα οποία αναφέρονται
στην περίπτωση που τα χρεόγραφα αγοράζονται από ένα µέρος, ενώ στο άλλο µέρος
υπάρχει συµφωνία της επαναπώλησης αυτών. Το αποτέλεσµα είναι ότι µια
συναλλαγή repo και µια αντίστροφη συναλλαγή repo αντιπροσωπεύουν την ίδια
συναλλαγή, αλλά από διαφορετική πλευρά-κατεύθυνση.
Η διαχείριση των repo γίνεται µέσω των τραπεζών (χρηµατοπιστωτικών
ιδρυµάτων) χρηµατοδοτικών οργανισµών, των αποταµιευτικών τραπεζών, των
οργανισµών αποταµιεύσεων και δανείων, κ.ά. µε σκοπό τα έσοδα των µέσων της
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αµοιβής τους από το κόστος διαχείρισης. Το επιτόκιο των repo καθορίζεται ως η
διαφορά µεταξύ της αρχικής τιµής πώλησης των χρεογράφων και της συµφωνηθείσας
τιµής επαναγοράς των στη βάση των 360 ηµερών, χρησιµοποιώντας το εµπορικό
έτος.

1.8.6 Τα αποθεµατικά διαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα

Τα αποθεµατικά διαθέσιµα των Κεντρικών Τραπεζών συνήθως επιτρέπουν
στα πιστωτικά, κυρίως, καταθετικά χρηµατοδοτικά ιδρύµατα να έχουν µια
αποτελεσµατική δυνατότητα δανεισµού ή να δανείζονται για βραχυπρόθεσµες
χρονικές διάρκειες από άλλους οργανισµούς, ανάλογα µε την κλιµάκωση του
ποσοστού των αποθεµατικών διαθεσίµων. Τα εν λόγω αποθεµατικά διαθέσιµα είναι,
συνήθως, σε υψηλότερα επίπεδα ποσοστών από τα Έντοκα Γραµµάτια κάθε χρονικής
περιόδου.

Οι

διαπραγµατεύσεις

µεταξύ

των

καταθετικών

χρηµατοδοτικών

οργανισµών γίνεται κατ’ ευθείαν ή µέσω ενός µεσάζοντος ή διαµεσολαβητού που
ασχολείται µε τα αποθεµατικά διαθέσιµα.
Ωστόσο, οι εµπορικές τράπεζες παίζουν το σηµαντικότερο ρόλο στην αγορά
των αποθεµατικών διαθεσίµων. Οι δε αντιπρόσωποι ή ενδιάµεσοι παράγοντες
παίζουν ένα ρόλο χρηµατοδοτικών διαµεσολαβητών στην αγορά προσπαθώντας να
φέρουν σε επαφή τα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα που επιθυµούν να πουλήσουν –
δανείσουν – κεφάλαια, µε αυτά τα οποία επιθυµούν να αγοράσουν ή να δανειστούν
τέτοια κεφάλαια. Οι δε διαµεσολαβητές αµείβονται µε µια διαχειριστική αµοιβή και
οι συναλλαγές διεκπεραιώνονται µέσω των τηλεπικοινωνιακών δικτύων που
συνδέουν το διαµεσολαβητή των αποθεµατικών διαθεσίµων κεφαλαίων µε τους
χρηµατοδοτικούς οργανισµούς που συµµετέχουν σε αυτή την αγορά

1.8.7 Εγγυητικές επιστολές (Banker’s Acceptance)

Μία εγγυητική επιστολή αντιπροσωπεύει την υπευθυνότητα µε την οποία
αναλαµβάνει µια τράπεζα τη µελλοντική πληρωµή ενός πελάτη. Είναι σύνηθες
φαινόµενο να χρησιµοποιούνται διεθνώς στις εµπορικές συναλλαγές οι εγγυητικές
επιστολές. Συνήθως, οι εξαγωγείς προτιµούν τις τράπεζες να δρουν ως εγγυητές πριν
ή µε την αποστολή των εµπορευµάτων τους στους εισαγωγείς και κυρίως όταν η
πιστοληπτική ικανότητα ή το ύψος πολλές φορές δεν είναι γνωστό.
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1.8.8 Γραµµάτια κυµαινόµενου επιτοκίου (Floating Rate Notes)

Τα γραµµάτια κυµαινόµενου επιτοκίου είναι διαπραγµατεύσιµα ανώνυµα
γραµµάτια µε κυµαινόµενο επιτόκιο, τα οποία εκδίδονται από εµπορικές τράπεζες,
κατά διαστήµατα τριών (3) έως έξι (6) µηνών και είναι προσαρτηµένα σε ένα βασικό
δείκτη επιτοκίων, όπως είναι το LIBOR.

1.8.9 Ευρωεµπορικά Οµόλογα (Eurocommercial papers)

Τα Ευρωεµπορικά Οµόλογα εκδίδονται από οµάδες τραπεζών και εγγυώνται
την αγορά όλων των αδιάθετων οµολογιών ή τη χορήγηση δανείων σε µεγάλες και
αξιόπιστες επιχειρήσεις.

1.8.10 ∆ικαιώµατα αγοράς µετοχών (Equity Warrants)

Οι εταιρείες εκδίδουν Warrants επισυναπτόµενα σε Ευρωοµόλογα, τα οποία
δίνουν τη δυνατότητα στον κάτοχο να αγοράσει ορισµένο αριθµό µετοχών της
εταιρείας σε προκαθορισµένη τιµή, κ.ά.. Τα warrants προσφέρουν στον κάτοχο του
οµολόγου το δικαίωµα να αγοράζει ένα προκαθορισµένο χρεόγραφο σε συγκεκριµένη
τιµή από τον εκδότη του οµολόγου – όπως είναι τα call options. Επίσης, προσφέρουν
τη δυνατότητα να αγοράζει κοινές µετοχές άλλης εταιρείας ή να αποκολλήσει το
warrant από το οµόλογο και να το πουλήσει ξεχωριστά.
Ωστόσο, οι επενδυτές που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν warrants µπορούν να
επιλέξουν είτε να πληρώσουν µετρητά είτε να προσφέρουν χρέη, τα οποία
υπολογίζονται σε πραγµατική αξία. Η διαφορά µεταξύ ενός warrant και ενός
µετατρέψιµου ή ανταλλάξιµου οµολόγου είναι ότι ο επενδυτής µπορεί να επιστρέψει
το οµόλογο στον εκδότη, πράγµα που δε συµβαίνει µε το warrant.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο:
ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

2.1 Εισαγωγή

Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής επενδυτικών στοιχείων αφορά,
συνήθως,

τη

µεµονωµένη

εξέταση,

κατά

περίπτωση,

των

οικονοµικών

χαρακτηριστικών ενός έργου, χωρίς να εξετάζεται η τυχόν συσχέτιση µε άλλα έργα.
Η επιλογή ή απόρριψη βασίζεται σε µια συνεκτίµηση της προσδοκώµενης
αποδοτικότητας από το συγκεκριµένο µόνο επενδυτικό έργο – την προσδοκώµενη
καθαρή παρούσα αξία ή τον προσδοκώµενο εσωτερικό βαθµό απόδοσης – µε τον
προσδοκώµενο κίνδυνο που αυτό παρουσιάζει και που εκφράζεται µε τη µέση
απόκλιση τετραγώνου της αποδοτικότητας. Η ανάλυση ευαισθησίας, η µέθοδος
προσοµοίωσης (Monte Carlo), κ.λ.π. αποτελούν µεθόδους για την προσέγγιση και
ποσοτικοποίηση της αβεβαιότητας ως προς την τελική αποδοτικότητα του έργου
κάτω από µεταβαλλόµενες οικονοµικές παραµέτρους.
Με τη θεωρία χαρτοφυλακίου, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής
επενδυτικών έργων είναι ριζικά διαφορετική. Το πρόβληµα που τίθεται αφορά την
επίτευξη ενός συνδυασµού στοιχείων που, ως σύνολο, έχουν έναν άριστο συνδυασµό
προσδοκώµενης αποδοτικότητας και κινδύνου µε την έννοια ότι µεγιστοποιεί τη
χρησιµότητα του επενδυτή. Για να επιτευχθεί ο συνδυασµός αυτών των στοιχείων, δεν
αρκεί µόνο να αξιολογηθεί η αποδοτικότητα και ο κίνδυνος που παρουσιάζει κάθε
στοιχείο µεµονωµένα, αλλά και η αλληλεπίδραση µεταξύ των στοιχείων, αναφορικά
µε την αποδοτικότητα και τον κίνδυνο. Τέτοιες επιλογές χαρτοφυλακίου γίνονται
τόσο από άτοµα όσο και από επιχειρήσεις.
Σχεδόν όλα τα άτοµα κάνουν κάποιες µορφές επιλογής χαρτοφυλακίου. Πιο
συγκεκριµένα, όταν ένα άτοµο έχει κατανείµει το αποταµίευµά του σε ένα τραπεζικό
λογαριασµό και σε µερικές µετοχές µιας επιχείρησης ή ξοδεύει όλο του το εισόδηµα
σε αγορά αγαθών και υπηρεσιών της µορφής να πληρώσει µια αυτασφάλιση ή τη
συνταξιοδότησή του, δεν κάνει τίποτα άλλο από το να παίρνει αποφάσεις για τη
βελτίωση του χαρτοφυλακίου του. Τόσο στην αξιολόγηση και επιλογή επενδυτικών
έργων όσο και στην επιλογή του χαρτοφυλακίου, η ανάλυση βασίζεται στις υποθέσεις
ότι οι επενδυτές επιδιώκουν τη µεγιστοποίηση των αποδόσεων από τις επενδύσεις
κεφαλαίου που αναλαµβάνουν και ότι βασικά αποστρέφονται τον κίνδυνο, δηλαδή
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ανάµεσα σε δύο στοιχεία που παρουσιάζουν την ίδια προσδοκώµενη αποδοτικότητα,
ο επενδυτής θα προτιµήσει εκείνο µε το χαµηλότερο επίπεδο κινδύνου. Βασικός
στόχος είναι να δείξουµε τι θα κάνει ένας επενδυτής για να επιλέξει το άριστο
χαρτοφυλάκιο (optimal portfolio).

2.2 Αποτελεσµατικές αγορές

Αποτελεσµατικές αγορές κεφαλαίου υπάρχουν όταν οι τιµές των χρεογράφων
αντανακλούν όλες τις δυνατές υπάρχουσες δηµόσιες πληροφορίες σχετικά µε την
οικονοµία, τις χρηµατιστηριακές αγορές και τη συγκεκριµένη υπό εξέταση εταιρεία.
Είναι αυτονόητο ότι οι τιµές της αγοράς των διαφόρων χρεογράφων προσαρµόζονται
πολύ γρήγορα στις νέες πληροφορίες. Συνεπώς, λέµε ότι οι τιµές των χρεογράφων
διακυµαίνονται τυχαία γύρω από τις πραγµατικές τους αξίες. Μια νέα

πληροφορία µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα µια αλλαγή της πραγµατικής αξίας της
µετοχής, αλλά θα επακολουθήσουν µεταγενέστερα τυχαίες διακυµάνσεις της τιµής
αυτής της µετοχής. Αυτό είναι γνωστό ως τυχαία διακύµανση (random walk) των
τιµών. Η θεωρία της αποτελεσµατικής αγοράς υπονοεί ότι πλεόνασµα κερδών
(υπερκέρδη) δεν µπορούν να διατηρηθούν για πολύ, γιατί ένας σηµαντικός αριθµός
ατόµων που συµµετέχουν στην αγορά µε ικανοποιητικά κεφάλαια θα κατανοήσει την
τάση των αλλαγών στις τιµές και θα εισέλθει στη συγκεκριµένη αγορά για να
εκµεταλλευθεί την ευκαιρία. Εκµεταλλευόµενοι την ευκαιρία, θα εξαντλήσουν τα
περιθώρια για πλεόνασµα κέρδους και θα προκαλέσουν τις διάφορες τιµές να
ακολουθήσουν ένα τυχαίο περίπατο.
Οι

ανταγωνιστικές

δυνάµεις

δηµιουργούν

αποτελεσµατικές

αγορές.

Προϋποθέσεις για µια τέτοια αγορά είναι οι εξής:
1. Η αγορά των χρηµατιστηριακών αξιών βρίσκεται σε ισορροπία και υπάρχει

τέλεια κεφαλαιαγορά. Υπάρχει µεγάλη προσφορά και ζήτηση για κάθε
αξιόγραφο, οι τιµές δεν επηρεάζονται από τη δράση µικρού αριθµού
επενδυτών, δεν υπάρχουν φόροι ή / και προµήθειες επί των συναλλαγών.
Συνεπώς, υπάρχει µεγάλος αριθµός αγοραστών και πωλητών και οι τιµές
διαµορφώνονται εύκολα και οµαλά.
2. Οι πληροφορίες είναι πανοµοιότυπες και είναι προσβάσιµες από όλους που

συµµετέχουν χωρίς κόστος. ∆ηλαδή, οι συµµετέχοντες / συναλλασσόµενοι
είναι πλήρως πληροφορηµένοι.
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3. Όλοι έχουν πανοµοιότυπες υποκειµενικές εκτιµήσεις και συµφωνούν στις

συνέπειες των πληροφοριών στις τωρινές και µελλοντικές τιµές κάθε
χρεογράφου, δηλαδή υπάρχει πλήρης και ελεύθερη ροή πληροφοριών.
4. Όλοι οι συµµετέχοντες έχουν οµοιογενείς πληροφορίες µέσα στον ίδιο

χρονικό ορίζοντα, π.χ.: να αποφεύγουν, κατά το δυνατό, τον επενδυτικό
κίνδυνο και πάντα να προτιµούν τις υψηλές αποδόσεις παρά τις χαµηλές.
5. Όλοι οι επενδυτές µπορούν να δανείζουν και να δανείζονται µε το ίδιο

επιτόκιο χωρίς κόστος αγοραπωλησίας. Το επιτόκιο είναι ίσο προς την
απόδοση του κεφαλαιουχικού εκείνου αγαθού που είχε µηδενικό κίνδυνο.
6. Ο δείκτης πληθωρισµού είναι µηδενικός.

Οι παραπάνω συνθήκες οδηγούν σε µια συνεχή αγορά, στην οποία
διαµορφώνονται δίκαιες τιµές (fair prices), δηλαδή υπό το πρίσµα ανταγωνιστικής
διαδικασίας. Πάντως, η υπόθεση της αποτελεσµατικότητας της αγοράς είναι λιγότερο
περιοριστική από την υπόθεση των τέλειων αγορών. Αυτό που απαιτείται στην πράξη
είναι το εξής: όταν τα αξιόγραφα γίνονται αντικείµενο διαπραγµάτευσης, οι τιµές να
δίνουν τα σωστά µηνύµατα για την κατανοµή των κεφαλαίων. Μπορεί να υπάρχουν
µονοπώλια

στην

αγορά

του

προϊόντος,

αλλά

ταυτόχρονα

να

υπάρχει

αποτελεσµατικότητα στις κεφαλαιαγορές.
Έτσι, αποτελεσµατική αγορά αξιογράφων ή κεφαλαίου υπάρχει όταν οι
χρηµατιστηριακές τιµές των αξιογράφων είναι ίσες µε την πραγµατική ή
αληθινή αξία τους. Βέβαια, η αγορά ελέγχεται για να εξασφαλίσει δίκαιες

συναλλαγές, αφενός µε τη θέσπιση διαδικασιών και προϋποθέσεων για την εισαγωγή
των εταιρειών και αφετέρου, µε την επιτήρηση της αγοράς για να αποφευχθεί η
χειραγώγηση.

2.2.1 Μορφές Αποτελεσµατικότητας

Υπάρχουν τρεις (3) µορφές αποτελεσµατικότητας της αγοράς: η ασθενής
µορφή (weak form efficiency), η ηµι-ισχυρή µορφή (semi-strong efficiency) και η
ισχυρή µορφή (strong form efficiency). Σύµφωνα µε την ασθενή µορφή, η ιστορία
των τιµών µιας µετοχής δεν επηρεάζει την πρόβλεψη της µελλοντικής µεταβολής της
τιµής. Η ηµι-ισχυρή µορφή αποτελεσµατικότητας υποστηρίζει ότι η δηµόσια
πληροφόρηση δεν επηρεάζει την πρόβλεψη της µελλοντικής µεταβολής της τιµής και

33

τέλος, σύµφωνα µε την ισχυρή µορφή δεν υπάρχει δηµόσια ή άλλη πληροφόρηση που
να επηρεάζει την πρόβλεψη της µελλοντικής µεταβολής της τιµής.
Ορισµένοι µελετητές δε δέχονται την ασθενή µορφή αποτελεσµατικότητας,
καθώς υποστηρίζουν ότι η τεχνική ανάλυση (technical analysis) της ιστορίας των
τιµών µιας µετοχής επιτρέπει την πρόβλεψη της µελλοντικής εξέλιξης. Επίσης,
θεωρούν ότι η µελέτη του διαγράµµατος των τιµών (chart) επιτρέπει την πρόβλεψη
της µελλοντικής εξέλιξης των τιµών.

∆ιάγραµµα 2.2.1.α

∆ιάγραµµα 2.2.1.β
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∆ιάγραµµα 2.2.1.γ

Στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, οι αναλυτές πιστεύουν ότι µπορούν να
προβλέψουν τη µελλοντική εξέλιξη των τιµών µε διάφορες τεχνικές, βασιζόµενοι
στην ιστορία των τιµών.
Κάποιοι

µελετητές

δεν

υποστηρίζουν

ούτε

την

ηµι-ισχυρή

µορφή

αποτελεσµατικότητας της αγοράς. Θεωρούν πως οι επενδυτές πιστεύουν ότι η
ενηµέρωση σχετικά µε τις εξελίξεις, η γνώµη των ειδικών και οι πληροφορίες των
χρηµατιστών µπορούν να τους επιτρέψουν σωστές τοποθετήσεις ως προς το χρόνο
και ως προς τον τίτλο. Με άλλα λόγια, στην περίπτωση αυτή, οι επενδυτές πιστεύουν
ότι µπορούν να κερδίσουν, βασιζόµενοι στη δηµόσια πληροφόρηση. Τέλος, υπάρχουν
αναλυτές που αµφισβητούν και την ισχυρή µορφή αποτελεσµατικότητας. Η θέση
τουα αυτή βασίζεται στα εξής τρία (3) επιχειρήµατα: (α) οι διαχειριστές των
Αµοιβαίων Κεφαλαίων πετυχαίνουν υψηλότερες αποδόσεις, (β) οι κάτοχοι
εσωτερικής πληροφόρησης πετυχαίνουν υψηλότερες αποδόσεις, (γ) οι επιχειρηµατίες
από τη θέση τους είναι καλύτερα πληροφορηµένοι.
Ο έλεγχος της ασθενούς µορφής µπορεί να γίνει µε τον έλεγχο της παρακάτω
υπόθεσης:
ln Pt − ln Pt −1 ≡ rt = ε t

ε t ~ N (µ ,σ )

∆ηλαδή, οι τιµές ακολουθούν τυχαίο περίπατο (random walk) µε κανονικές
διαδοχικές αποδόσεις.

35

∆ιάγραµµα 2.2.1.δ

∆ιάγραµµα 2.2.1.ε

Για να ελέγξουµε την ηµι-ισχυρή µορφή αποτελεσµατικότητας, δηλαδή για να
δούµε αν η ανακοίνωση µιας πληροφορίας (π.χ. αύξηση µετοχικού κεφαλαίου,
αύξηση κερδών, υιοθέτηση νέου λογιστικού κανόνα) επηρεάζει τις αποδόσεις,
µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τη µέθοδο µελέτης συµβάντων (event study).
Σύµφωνα µε αυτή τη µέθοδο, οι αποδόσεις της µετοχής πριν το συµβάν δε θα πρέπει
να διαφέρουν από τις αποδόσεις µετά το συµβάν. ∆ηλαδή, ελέγχουµε αν το µέσο
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σωρευτικό κατάλοιπο (cumulative average residual-C.A.R.) µετά το συµβάν είναι
µηδέν:

T

CAR ≡ ∑ (rt − µ t )
t =t0

∆ιάγραµµα 2.2.1.στ

Για να ελέγξουµε την ισχυρή µορφή αποτελεσµατικότητας της αγοράς, θα
πρέπει να απαντήσουµε στο ερώτηµα αν οι διαχειριστές των αµοιβαίων κεφαλαίων
πετυχαίνουν συστηµατικά υψηλότερες αποδόσεις από το µέσο όρο της αγοράς – µε
βάση ένα υπόδειγµα αποτίµησης κινδύνου, δηλαδή το CAPM (Capital Asset Pricing
Model).
Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο (ΑΚ) είναι ένα σύνολο περιουσίας που αποτελείται
από µετρητά, καταθέσεις, κ.λ.π. και ανήκει σε επενδυτές ανάλογα µε τη συµµετοχή
τους σε αυτό. Σε διεθνές επίπεδο οι κυριότερες κατηγορίες αµοιβαίων κεφαλαίων
είναι οι εξής:
-

Balanced Funds (µικτά): Επενδύουν σε µεγάλο ποσοστό σε τίτλους
σταθερής απόδοσης και ελάχιστα σε τίτλους κυµαινόµενου επιτοκίου.
Θεωρούνται αµοιβαία κεφάλαια µέσου επενδυτικού κινδύνου.

-

Bond

Funds

(οµολογιακά):

Τοποθετούν

τα

κεφάλαιά

τους

αποκλειστικά σε οµόλογα, οµολογίες και άλλους τίτλους σταθερής
απόδοσης και για το λόγο αυτό φέρουν το µικρότερο επενδυτικό
κίνδυνο.
-

Growth Funds (αναπτυξιακά): Επενδύουν το µεγαλύτερο µέρος σε
µετοχές και φέρουν υψηλό κίνδυνο.
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-

Money markets funds (χρηµαταγοράς ή διαχείρισης διαθεσίµων):
Αποτελούνται από βραχυπρόθεσµους τίτλους και πιστοποιητικά
καταθέσεων.

-

Income funds (εισοδήµατος): Αποτελούνται από µετοχικούς τίτλους
και στοχεύουν σε µεγάλα κεφαλαιακά κέρδη, αλλά φέρουν και υψηλό
κίνδυνο.

-

Index funds (δεικτοποιηµένα): Αποτελούνται από µετοχές που
συµµετέχουν σε δείκτες µετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης των
χρηµατιστηρίων.

-

Sector funds (κλαδικά): Επενδύουν σε µετοχές κάποιου κλάδου
(τραπεζών, εταιρειών πληροφορικής, κ.λ.π.) και στοχεύουν σε υψηλά
κεφαλαιακά κέρδη.

-

International bond funds (διεθνικά οµολογιών): Αποτελούνται από
χρεόγραφα,

κυρίως

από

οµολογίες

και

οµόλογα

που

διαπραγµατεύονται σε πολλά κράτη, ενώ συνήθως αναµένουν
απόδοση και από τις συναλλαγµατικές διακυµάνσεις.
-

International growth funds (διεθνή αναπτυξιακά): Επενδύουν σε
µετοχές που διαπραγµατεύονται σε πολλά χρηµατιστήρια του
εξωτερικού και εκτός από την άνοδο των τιµών τους αναµένουν κέρδη
και από τις συναλλαγµατικές διακυµάνσεις. Φέρουν, όµως, υψηλό
κίνδυνο.

-

Funds of funds (αµοιβαία επί αµοιβαίων): Είναι αµοιβαία κεφάλαια
που επενδύουν σε άλλα αµοιβαία κεφάλαια και ιδιαίτερα σε hedge
funds. Τα hedge funds είναι κεφάλαια αντιστάθµισης κινδύνου. Ο
κίνδυνος που καλύπτεται µπορεί να προέρχεται από τη µεταβλητότητα
των επιτοκίων, των τιµών συναλλάγµατος, των τιµών των µετοχών,
των οµολόγων και των εµπορευµάτων. Η κάλυψη πραγµατοποιείται,
συνήθως, µε τη χρήση προθεσµιακών πράξεων ή χρηµατοοικονοµικών
συµβολαίων futures και options.
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∆ιάγραµµα 2.2.1.ζ

Στο παραπάνω διάγραµµα, οι διαχειριστές των Αµοιβαίων Κεφαλαίων δεν
επιτυγχάνουν συστηµατικά υψηλότερες αποδόσεις.

∆ιάγραµµα 2.2.1.η

Στο παραπάνω διάγραµµα, οι διαχειριστές των Αµοιβαίων Κεφαλαίων
επιτυγχάνουν συστηµατικά υψηλότερες αποδόσεις.

2.3 Αποδοτικότητα χαρτοφυλακίου

Η σύγχρονη θεωρία της ανάλυσης χαρτοφυλακίου βασίστηκε σε µία
πρωτοποριακή εργασία του Harry Markowitz, η οποία δηµοσιεύθηκε το 1952. Ο
Harry Markowitz κατέληξε στα εξής συµπεράσµατα:
1. Οι επενδυτές ζητούν υψηλές αποδόσεις από επενδύσεις που εµπεριέχουν

κίνδυνο. Τέτοιες µετοχές ή χαρτοφυλάκια είναι εκείνα των οποίων οι
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αποδόσεις

(µερισµατικές

ή

κεφαλαιακές)

παρουσιάζουν

µεγάλες

διακυµάνσεις.
2. Ο κίνδυνος του χαρτοφυλακίου (portfolio risk) εξαρτάται όχι µόνο από τις

τυχαίες αποκλίσεις των αποδόσεων των αξιογράφων που περιέχονται σ’ αυτό,
αλλά και από τη συσχέτιση που παρατηρείται µεταξύ των αποδόσεων αυτών.
3. Ο κίνδυνος του χαρτοφυλακίου µπορεί να περιοριστεί αν για τη διαµόρφωσή

του χρησιµοποιηθεί µία συγκεκριµένη µεθοδολογία.
4. Η ικανοποιητική διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου επιτυγχάνεται όχι µόνο από

τον αριθµό των µετοχών που περιέχει, αλλά και από τη χαµηλή συσχέτιση
µεταξύ των παραγόντων που επηρεάζουν τις τιµές των µετοχών.

Το οικονοµετρικό µοντέλο του Markowitz καθορίζει το σύνολο των αποδοτικών
χαρτοφυλακίων, λαµβάνοντας ως προσδιοριστικούς παράγοντες την αναµενόµενη
απόδοση του χαρτοφυλακίου και τον κίνδυνο.
Η προσδοκώµενη αποδοτικότητα για ένα χαρτοφυλάκιο επενδυτικών στοιχείων
είναι ο σταθµικός µέσος όρος των προσδοκώµενων αποδοτικοτήτων από τα επί
µέρους στοιχεία που αυτό περιλαµβάνει. Τους συντελεστές σταθµίσεως αποτελούν τα
ποσοστά που αντιπροσωπεύουν οι αξίες των στοιχείων στη συνολική αξία του
χαρτοφυλακίου. Αν υποθέσουµε ότι το χαρτοφυλάκιο περιέχει µόνο δύο στοιχεία, η
αναµενόµενη απόδοσή του θα δίνεται από την παρακάτω εξίσωση:
E ( R p ) = Wi E ( Ri ) + W j E ( R j )

όπου (Wi + W j ) = 1 και
E ( R p ) = η αποδοτικότητα του χαρτοφυλακίου

Wi = το ποσοστό των συνολικών κεφαλαίων που επενδύονται στο στοιχείο i
W j = το ποσοστό των συνολικών κεφαλαίων που επενδύονται στο στοιχείο j

E ( Ri ) = η αναµενόµενη αποδοτικότητα του στοιχείου i
E ( R j ) = η αναµενόµενη αποδοτικότητα του στοιχείου j

Ο γενικός τύπος για τον προσδιορισµό της προσδοκώµενης αποδοτικότητας του
χαρτοφυλακίου Ε(Rp) είναι:
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n

E ( R p ) = ∑ Wi E ( Ri )
i =1

όπου:

E ( Ri ) = αντιπροσωπεύει την προσδοκώµενη αποδοτικότητα από το στοιχείο i
Wi = το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η αξία του στοιχείου αυτού στη συνολική αξία
του χαρτοφυλακίου
n = ο συνολικός αριθµός των στοιχείων που έχουν περιληφθεί στο χαρτοφυλάκιο.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι:

n

∑W

i

= W1 + W2 + W3 + ..... + Wn = 1

i =1

2.4 Κίνδυνος του χαρτοφυλακίου

Σε αντίθεση µε την προσδοκώµενη αποδοτικότητα Ε(Rp) για ένα
χαρτοφυλάκιο επενδυτικών στοιχείων, ο κίνδυνος ενός χαρτοφυλακίου δεν είναι
σταθµικός µέσος των επενδυτικών στοιχείων που περιλαµβάνονται σε αυτό.
Γνωρίζουµε ότι ο κίνδυνος κάθε µεµονωµένου επενδυτικού στοιχείου µετράται µε τη
διακύµανση (variance) ή µε τη µέση απόκλιση τετραγώνου σp της κατανοµής
πιθανοτήτων της συνολικής αποδοτικότητάς του. Εκτός, όµως, από τη µέτρηση του
κινδύνου κάθε επενδυτικού στοιχείου, για την ανάλυση χαρτοφυλακίου είναι
απαραίτητο να γνωρίζουµε, επιπλέον, την αλληλεπίδραση του κινδύνου ή
συνδιακύµανση (interactive risk ή covariance) µεταξύ των επενδεδυµένων στοιχείων.
Η συνδιακύµανση µετρά µέχρι ποιου σηµείου οι προσδοκώµενες αποδόσεις των
µεµονωµένων επενδυτικών στοιχείων αλληλοεπηρεάζονται ή αλληλοεξαρτώνται.
Μαθηµατικά η σχέση προσδιορίζεται ως εξής:

N

Covij = σ ij = ∑ Ri ( X i − X i )( X j − X j )
i =1
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Για χαρτοφυλάκιο αποτελούµενο από δύο επενδυτικά στοιχεία, η διακύµανση
χαρτοφυλακίου γράφεται ως εξής:
V = σ ij2 = xi2σ i2 + x 2j σ 2j + 2 xi x j σ ij

Γενικά, η διακύµανση της απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου είναι:

n

n

V = σ 2p = ∑∑ WiW j Pij σ iσ j
i =1 j =1

όπου:
Pij σ i σ j = σ ij = Cov ij

n = ο συνολικός αριθµός των περιουσιακών στοιχείων στο χαρτοφυλακίου

Wi = το ποσοστό των συνολικών κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί στο περιουσιακό
στοιχείο i
W j = το ποσοστό των συνολικών κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί στο περιουσιακό

στοιχείο j
Pij = η αναµενόµενη συσχέτιση µεταξύ αποδόσεων των στοιχείων i και j

σ i = η µέση απόκλιση τετραγώνου των τιµών από την αναµενόµενη απόδοση του
στοιχείου i

σ j = η µέση απόκλιση τετραγώνου των τιµών από την αναµενόµενη απόδοση του
στοιχείου j

σ ij = η συνδιακύµανση µεταξύ i και j

Εποµένως, ο κίνδυνος του χαρτοφυλακίου είναι:

σp =

n

n

∑∑ W W P σ σ
i

j

ij

i

j

i =1 j =1

Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι η µέση απόκλιση τετραγώνου του χαρτοφυλακίου
εξαρτάται από:
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1. Τη συσχέτιση µεταξύ αναµενόµενης απόδοσης των διαφόρων περιουσιακών

στοιχείων που αποτελούν το χαρτοφυλάκιο.
2. Τη µέση απόκλιση τετραγώνου κάθε περιουσιακού στοιχείου.
3. Την ποσοστιαία αναλογία των επενδεδυµένων κεφαλαίων σε κάθε

περιουσιακό στοιχείο.
Με άλλα λόγια, η διακύµανση της απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου εξαρτάται όχι
µόνο από την ποσοστιαία αναλογία των επενδεδυµένων κεφαλαίων σε κάθε
περιουσιακό στοιχείο και τις µέσες αποκλίσεις τετραγώνου κάθε περιουσιακού
στοιχείου, αλλά και από τη συνδιακύµανση.
Ένας άλλος δείκτης για την οµοιότητα ή την ανοµοιότητα στη συµπεριφορά των
µεταβλητών είναι ο συντελεστής συσχετίσεως:

Pij =

σ ij
σ iσ j

ή Cov ij = σ ij = Pij σ iσ j

όπου
Pij = ο συντελεστής συσχετίσεως µεταξύ i και j

σ ij = η συνδιακύµανση µεταξύ i και j
σ i , σ j = οι µέσες αποκλίσεις τετραγώνων της κατανοµής πιθανοτήτων της
αποδοτικότητας των στοιχείων i και j αντίστοιχα.

∆ιάγραµµα 2.4.α
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∆ιάγραµµα 2.4.β

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι Pij είναι στην πραγµατικότητα η συνδιακύµανση
υπολογιζόµενη όχι ως µια απόλυτη αξία, αλλά σε σχέση µε τις µέσες αποκλίσεις
τετραγώνων των µεµονωµένων µεταβλητών. Μας δείχνει πόσο πολύ τα i και j
ποικίλλουν µεταξύ τους σε συνάρτηση (σε ποσοστό) µε τις συνδυασµένες αποκλίσεις
τους.
Από τα παραπάνω, συµπεραίνουµε ότι ο κίνδυνος ενός χαρτοφυλακίου µπορεί να
αυξηθεί ή να µειωθεί ανάλογα µε τους χειρισµούς που µπορεί να γίνουν στον
καθορισµό της σύνθεσής του, αναφορικά µε τα ποσοστά συµµετοχής των επιµέρους
στοιχείων και τους συντελεστές συσχετίσεως στις αποδοτικότητές τους. Γενικά, όσο
µεγαλύτερη είναι η αξία του Pij τόσο µεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος του
χαρτοφυλακίου.
Με σταθερούς όλους τους άλλους παράγοντες (ceteris paribus), ο κίνδυνος ενός
χαρτοφυλακίου µειώνεται όσο µικρότερος είναι ο βαθµός συσχετίσεως ανάµεσα σε
όλα τα ζευγάρια των περιουσιακών στοιχείων που το απαρτίζουν. Θεωρητικά, η
διασπορά της κατανοµής πιθανοτήτων για ένα χαρτοφυλάκιο µπορεί να περιοριστεί
στο µηδέν (riskless portfolio), αν µπορούν να βρεθούν περιουσιακά στοιχεία µε
τέλεια αρνητική συσχέτιση. Ωστόσο, η επίτευξη ενός άριστου χαρτοφυλακίου δεν
εξαρτάται µόνο από την εξεύρεση περιουσιακών στοιχείων µε όσο το δυνατόν
µικρότερους βαθµούς συσχετίσεως, αλλά και από τους συνδυασµούς που θα γίνουν
αναφορικά µε τα ποσοστά συµµετοχής στη συνολική αξία του χαρτοφυλακίου Wi.
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2.5 Οφέλη από τη διαφοροποίηση

Προσθέτοντας επενδυτικά στοιχεία σε ένα χαρτοφυλάκιο, ο συνολικός
κίνδυνός του µειώνεται. Η διαδικασία αυτή ονοµάζεται διαφοροποίηση του
χαρτοφυλακίου. Αντικειµενικός στόχος της διαφοροποίησης δεν είναι να ελαττωθεί η
διασπορά ανά περιουσιακό στοιχείο, αλλά να επιτευχθεί ο καλύτερος συνδυασµός
των αναµενόµενων αποδόσεων (expected value of return) και των κινδύνων (standard
deviation).
Έχει παρατηρηθεί ότι ο κίνδυνος ενός χαρτοφυλακίου µειώνεται ραγδαία,
αρχικά όταν προστίθενται στοιχεία (στα πρώτα πέντε ή έξι), ενώ η µείωση µετά
γίνεται σε πολύ µικρότερο βαθµό. Επίσης, έχει εκτιµηθεί ότι σε ένα χαρτοφυλάκιο
ίσα κατανεµηµένο σε δέκα µετοχές, ο ειδικός κίνδυνος έχει ήδη εξαλειφθεί περίπου
κατά 80%. Στην ακραία περίπτωση που µπορεί κανείς να έχει ένα σταθµισµένο
υποπολλαπλάσιο όλων των µετοχών της αγοράς, έχει εξαλείψει εντελώς τον ειδικό
κίνδυνο (µη συστηµατικό).
Σύµφωνα µε µελέτη των Evans και Archer, ένα χαρτοφυλάκιο που
αποτελείται από δεκαπέντε αξιόγραφα, τυχαία επιλεγµένα και µε τα ποσοστά
συµµετοχής των αξιογράφων στο χαρτοφυλάκιο να ισοκατανέµονται, προσεγγίζει τον
κίνδυνο του χαρτοφυλακίου της αγοράς. Ωστόσο, άσχετα µε τη διαφοροποίηση, ο
κίνδυνος της αγοράς (συστηµατικός) παραµένει αµετάβλητος και είναι ο σταθµικός
µέσος των συντελεστών βήτα των επιµέρους µετοχών. Ο κίνδυνος του
χαρτοφυλακίου της κεφαλαιαγοράς εξαρτάται από τις γενικότερες οικονοµικές,
κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούν στην εθνική οικονοµία και
διεθνώς. Εποµένως, η εκτίµηση του συντελεστή βήτα είναι ιδιαίτερα σηµαντική στη
διαχείριση των χρηµατιστηριακών επενδύσεων.

2.6 Το υπόδειγµα τιµολογήσεως περιουσιακών στοιχείων (CAPM)

Από τη στιγµή που η επένδυση κεφαλαίου σε ένα επενδυτικό στοιχείο
αντιµετωπίζεται όχι µεµονωµένα, αλλά στα πλαίσια της επιλογής ενός άριστου
χαρτοφυλακίου, η διάσταση κινδύνου που έχει σηµασία για την επιλογή αφορά τη
σχέση που υπάρχει ανάµεσα στη διακύµανση της αποδοτικότητας ενός τέλεια
διαφοροποιηµένου χαρτοφυλακίου που περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που υπάρχουν
στην κεφαλαιαγορά. Η συµβολή των William Sharpe και James Lintner στη
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διαφορετική αυτή αντιµετώπιση του κινδύνου, έδωσε τη δυνατότητα µέτρησης του
κινδύνου ενός αξιογράφου, όταν το επιτόκιο της αγοράς είναι γνωστό. Από την
εργασία αυτή, έχει εξελιχθεί ένα υπόδειγµα για την ανάλυση της σχέσεως (trade off)
ανάµεσα στην προσδοκώµενη αποδοτικότητα και τον κίνδυνο κάθε στοιχείου ή
χαρτοφυλακίου κάτω από συνθήκες ισορροπίας στην κεφαλαιαγορά.
Το υπόδειγµα αυτό που είναι γνωστό ως το Υπόδειγµα Τιµολογήσεως
Περιουσιακών Στοιχείων ή το Υπόδειγµα Αποτιµήσεως Κεφαλαιακών Στοιχείων,
αναπτύσσεται ως εξής: αντί να υπολογίσουµε τη συσχέτιση µεταξύ αποδόσεων για
ένα στοιχείο και όλων των στοιχείων (προσέγγιση Markowitz), κάποιος µπορεί να
υπολογίσει τη συσχέτιση µεταξύ της απόδοσης ενός συγκεκριµένου στοιχείου και
αυτής που προέρχεται από κάποιο δείκτη της αγοράς (Market Index), όπως ο είναι ο
Standard and Poor’s 500 stock index. Αυτός ο τρόπος περιορίζει σηµαντικά τον
αριθµό των εκτιµήσεων που πρέπει να γίνουν για του συντελεστές συσχετίσεως.
Το υπόδειγµα τιµολογήσεως περιουσιακών στοιχείων κάνει τις εξής
υποθέσεις:
1. Όλοι οι επενδυτές µεγιστοποιούν τον πλούτο τους σε µία µόνο περίοδο (single

period expected utility of terminal wealth maximizers) και επιλέγουν µεταξύ
εναλλακτικών χαρτοφυλακίων µε βάση το µέσο και τη διακύµανση (ή την
τυπική απόκλιση) των αποδόσεων.
2. Όλοι οι επενδυτές µπορούν να δανειστούν ή να δανείσουν απεριόριστο ποσό

στο επιτόκιο χωρίς κίνδυνο R f (exogenously determined risk-free interest
rate) και δεν υπάρχουν περιορισµοί στο short-sales σε κανένα από τα
επενδυτικά στοιχεία.
3. Όλοι οι επενδυτές έχουν τις ίδιες εκτιµήσεις για τους µέσους, τις διακυµάνσεις

και τις διακυµάνσεις των αποδόσεων των επενδυτικών στοιχείων.
4. Όλα

τα

επενδυτικά

στοιχεία

είναι

«διαιρέσιµα»

(divisible)

και

ρευστοποιήσιµα. Πιο συγκεκριµένα, όλα τα επενδυτικά στοιχεία αγοράζονται
και πωλούνται και επίσης, δεν υπάρχουν έξοδα συναλλαγών.
5. ∆εν υπάρχουν φόροι.
6. Όλοι οι επενδυτές είναι δέκτες τιµών.
7. Οι ποσότητες όλων των επενδυτικών στοιχείων θεωρούνται δεδοµένες.
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Το υπόδειγµα τιµολογήσεως περιουσιακών στοιχείων απεικονίζεται στο
παρακάτω διάγραµµα. Ένας επενδυτής, ο οποίος έχει περιορίσει τις επενδύσεις του
µόνο σε στοιχεία που έχουν ρίσκο (risky assets) και του οποίου οι προτιµήσεις
φαίνονται στις καµπύλες αδιαφορίας I 1 , I 2 , I 3 µεγιστοποιεί τη χρησιµότητά του αν
επενδύσει στο χαρτοφυλάκιο Β, το οποίο έχει αναµενόµενη απόδοση µ Β , τυπική
απόκλιση σ Β και δίνει στον επενδυτή επίπεδο αναµενόµενης χρησιµότητας Ι1 .

∆ιάγραµµα 2.6

Το χαρτοφυλάκιο Β είναι η ιδανική λύση µόνο εάν ο επενδυτής έχει επιλέξει να
επενδύσει σε στοιχεία που έχουν ρίσκο. Αν, ωστόσο, υπάρχει κάποιο στοιχείο χωρίς
κίνδυνο µε απόδοση R f (risk-free return), το οποίο µπορεί να αγοραστεί ή να
πωληθεί χωρίς περιορισµούς, τότε ο επενδυτής µε καµπύλες αδιαφορίας I 1 , I 2 , I 3 , θα
επιλέξει το χαρτοφυλάκιο Ρ, µε απόδοση µ Ρ , τυπική απόκλιση σ Ρ και επίπεδο
αναµενόµενης χρησιµότητας Ι 2 > Ι1 . Χωρίς το ακίνδυνο επενδυτικό στοιχείο, το
χαρτοφυλάκιο Ρ θα ήταν µη εφικτό, διότι βρίσκεται δεξιά από το σύνορο AMD, το
οποίο περιλαµβάνει µόνο τα στοιχεία µε κίνδυνο. Η παρουσία του ακίνδυνου
στοιχείου αλλάζει το σύνορο αυτό σε R f MQ κάνοντας το χαρτοφυλάκιο Ρ εφικτό.
Τα χαρτοφυλάκια που βρίσκονται πάνω στη γραµµή R f MQ µπορούν να
εκφραστούν σαν ένας γραµµικός συνδυασµός του tangency χαρτοφυλακίου Μ και
του στοιχείου χωρίς κίνδυνο. Αφού όλοι οι επενδυτές – ανεξάρτητα από τις καµπύλες
αδιαφορίας τους – θα επιλέξουν κάποιο σηµείο επάνω στη γραµµή R f MQ ,
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συνεπάγεται ότι τα χαρτοφυλάκια όλων των επενδυτών µπορούν να γραφτούν ως
ένας συνδυασµός του χαρτοφυλακίου Μ και του ακίνδυνου στοιχείου. Βέβαια, κάθε
επενδυτής θα επιλέξει ένα διαφορετικό συνδυασµό που θα εξαρτάται από τις
προτιµήσεις του σχετικά µε τον κίνδυνο και την απόδοση. Οι επενδυτές που είναι risk
averse θα επιλέξουν ένα χαρτοφυλάκιο στο τµήµα R f M και θα δανείσουν στο
ακίνδυνο επιτόκιο, ενώ οι επενδυτές που είναι λιγότερο risk averse θα επιλέξουν ένα
χαρτοφυλάκιο στο τµήµα MQ και θα δανειστούν στο ακίνδυνο επιτόκιο.
Τα ποσά που θα δανείσουν και θα δανειστούν οι επενδυτές στο ακίνδυνο επιτόκιο
θα πρέπει να είναι ίσα, έτσι ώστε να υπάρξει ισορροπία, δηλαδή το σύνολο των
επενδυτικών στοιχείων να αντιπροσωπεύονται από το tangency χαρτοφυλάκιο Μ.
Αυτό το tangency χαρτοφυλάκιο θα είναι το «χαρτοφυλάκιο της αγοράς» (market
portfolio) και θα περιλαµβάνει κάθε επενδυτικό στοιχείο που είναι διαθέσιµο στην
αγορά. Το tangency χαρτοφυλάκιο θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι ίσο µε το
χαρτοφυλάκιο της αγοράς, διαφορετικά η οικονοµία δεν είναι εκτός ισορροπίας.
Ας υποθέσουµε ότι Ρ µπορεί να είναι ένα οποιοδήποτε χαρτοφυλάκιο επάνω στη
γραµµή R f MQ . Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η αναµενόµενη απόδοση ενός
οποιουδήποτε εφικτού χαρτοφυλακίου Ρ θα είναι γραµµικώς συσχετισµένη µε την
αναµενόµενη απόδοση του χαρτοφυλακίου της αγοράς Μ ως εξής:

µΡ = R f +

Θέτουµε λ =

µΜ − R f
σΡ
σΜ

µΜ − R f
, όπου λ είναι η κλίση της ευθείας. Έτσι, η παραπάνω σχέση
σΜ

µπορεί να γραφτεί ως εξής:

µ Ρ = R f + λσ Ρ

Αν υποθέσουµε ότι w j είναι το βάρος µε το οποίο επενδύουµε στο j στοιχείο και
1 − ∑ w j είναι το βάρος µε το οποίο επενδύουµε σε όλα τα άλλα στοιχεία, τότε η

απόδοση του χαρτοφυλακίου Ρ µπορεί να εκφραστεί ως εξής:
RP = ∑ w j R j + (1 −∑ w j ) R f
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Επίσης, αφού το Ρ είναι ένα εφικτό χαρτοφυλάκιο που βρίσκεται πάνω στη γραµµή
R f MQ , τότε το RP µπορεί να εκφραστεί ως εξής:

RP = aR M + (1 − a) R f

όπου RM = ∑ X j R j είναι η απόδοση του χαρτοφυλακίου της αγοράς, X j =

wj

∑w

i

είναι το ποσό το οποίο επενδύει το χαρτοφυλάκιο της αγοράς στο στοιχείο j και
a = ∑ w j . Αν θεωρήσουµε w *j το ιδανικό ποσό που πρέπει να επενδυθεί στο

στοιχείο j, τότε µπορούµε να εκφράσουµε την αναµενόµενη απόδοση και την τυπική
απόκλιση της απόδοσης για το ιδανικό (optimal) χαρτοφυλάκιο Ρ - το οποίο βέβαια
θα πρέπει να είναι εφικτό - ενός οποιουδήποτε επενδυτή ως εξής:

µ Ρ = ∑ w *j µ j + (1 − ∑ w *j ) R f = aµ Μ + (1 − α ) R f και
σΡ =

∑∑ w w σ
*
j

j

*
k

jk

= aσ Μ

k

Η τελευταία εξίσωση προκύπτει από το γεγονός ότι το RP µπορεί να εκφραστεί ως
γραµµικός συνδυασµός των RM και R f , και επίσης το R f είναι σταθερός αριθµός.
Η παράγωγος της συνάρτησης χρησιµότητας του επενδυτή U ( µ Ρ , σ P ) ως
προς w j θα πρέπει να είναι µηδέν και w j = w*j για κάθε j. Έτσι, προκύπτει:

∂µ
∂σ Ρ
∂U ∂µ Ρ ∂U ∂σ Ρ
+
=0⇒ Ρ =λ
∂µ Ρ ∂w j ∂σ Ρ ∂w j
∂w j
∂w j
Αντικαθιστώντας στην παραπάνω σχέση µε τους ορισµούς των µ Ρ και σ Ρ ,
προκύπτει:

µ j = R f + β j (µ Μ − R f )
όπου β j =

σ jM
σ Μ2

είναι το beta του επενδυτικού στοιχείου j.
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Η παραπάνω εξίσωση θα µπορούσε, επίσης, να γραφτεί ως εξής:
R j − R f = β j ( RM − R f ) + ε j

Η σχέση αυτή θα ήταν πιο πλήρης, αν προσθέταµε και µία σταθερά, δηλαδή:
R j − R f = a j + β j ( RM − R f ) + ε j

όπου a j είναι το alpha του επενδυτικού στοιχείου j. Η τελευταία εξίσωση είναι η
βασική εξίσωση του CAPM και µας λέει ότι η excess απόδοση ενός στοιχείου j είναι
ανάλογη της excess απόδοσης του χαρτοφυλακίου της αγοράς Μ. Η σταθερά β j είναι
ένα µέτρο του πόσο επικίνδυνο (risky) είναι το στοιχείο j σε σχέση µε το Μ. Εξ
ορισµού β Μ = 1 , οπότε τα στοιχεία µε β j > 1 είναι πιο risky σε σχέση µε το Μ και
στοιχεία µε β j < 1 είναι λιγότερο risky σε σχέση µε το Μ.

2.6.1 Συντελεστής alpha

Ο όρος alpha χρησιµοποιήθηκε πρώτη φορά από τον Michael Jensen (1968)
και αναφέρεται , συνήθως, στα οµόλογα και τα αµοιβαία κεφάλαια. Ένα θετικό alpha
είναι η υπεραπόδοση του επενδυτή που ανέλαβε κίνδυνο αντί να δεχθεί τη συνήθη
απόδοση της αγοράς. Η µέτρηση δίνει µεγαλύτερο βάρος στην πρόσφατη
δραστηριότητα και λιγότερο στη δραστηριότητα του παρελθόντος χρόνου. Εάν το
απόθεµα ανεβεί µέσα σε ένα διάστηµα, θα έχει ένα θετικό σταθµισµένο alpha. Μία
αµετάβλητη τιµή του αποθέµατος έχει ένα µικρό σταθµισµένο alpha και ένα απόθεµα,
του οποίου η τιµή έπεσε µέσα σε µια χρονική περίοδο, έχει ένα αρνητικό
σταθµισµένο alpha.

2.6.2 Συντελεστής beta

To beta αποτελεί στατιστική µέτρηση του κινδύνου της αγοράς για ένα
χαρτοφυλάκιο. Παραδοσιακά, η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται για την εκτίµηση της
ελαστικότητας της απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου οµολόγων ή µετοχών που είναι
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σχετική µε το δείκτη της αγοράς. Με άλλα λόγια, το beta είναι η µέτρηση του
συστηµατικού κινδύνου ενός χρεογράφου. Συνιστά ένα µέσο µέτρησης της
µεταβλητότητας ενός χρεογράφου ή ενός χαρτοφυλακίου χρεογράφων σε σύγκριση
µε την αγορά ως σύνολο. Το beta υπολογίζεται µε παλινδροµική ανάλυση (regression
analysis).
Για την εκτίµηση του συντελεστή beta, υπολογίζεται η απόδοση (µέρισµα και
κεφαλαιακά κέρδη) σε τακτά χρονικά διαστήµατα για κάθε µετοχή και οι αντίστοιχες
αποδόσεις του δείκτη της αγοράς. Ο συντελεστής beta είναι η κλίση της ευθείας που
αντιπροσωπεύει καλύτερα τις τιµές των παρατηρήσεων που έχουν συλλεχθεί και
συνήθως, υπολογίζεται στατιστικά χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της παλινδρόµησης
των κανονικών ελαχίστων τετραγώνων. Η επιλογή του χρονικού διαστήµατος
συλλογής των παρατηηρήσεων ασκεί σηµαντική επίδραση στο αποτέλεσµα. Αν και
είναι επιθυµητό για τον υπολογισµό του συντελεστή του βήτα να υπάρχουν πολλές
παρατηρήσεις, δε θα πρέπει να ανατρέχουµε πολύ πίσω στο παρελθόν, διότι µπορεί
να υπάρχει σηµαντική διαφοροποίηση στο µη συστηµατικό ή ειδικό κίνδυνο που
περικλείει µια µετοχή. Επίσης, η χρησιµοποίηση ηµερήσιων ή εβδοµαδιαίων
διαστηµάτων παρατηρήσεων µπορεί να εµπεριέχει λάθη, ειδικά για µετοχές µε µικρή
εµπορευσιµότητα, τα οποία δηµιουργούν σοβαρή µεροληψία στον υπολογισµό του
κινδύνου.

2.7 Το πιο αποδοτικό µέτωπο των στοιχείων µε κίνδυνο

Τα σηµεία στο παρακάτω διάγραµµα παριστάνουν διάφορα επενδυτικά
στοιχεία που περιέχουν κίνδυνο και χαρτοφυλάκια ορισµένα ανάλογα µε την
προσδοκώµενη αποδοτικότητά τους (κάθετος άξονας) και τον κίνδυνο (οριζόντιος
άξονας). Στο υποθετικό αυτό διάγραµµα, έχουν περιληφθεί όλοι οι δυνατοί
συνδυασµοί των αξιογράφων, δηλαδή παρουσιάζεται η αγορά για επενδυτικά
στοιχεία µε κίνδυνο. Η περιοχή αυτή ονοµάζεται εφικτό σύνολο (attainable set ή
opportunity set).
Είναι φανερό ότι ορισµένα στοιχεία ή χαρτοφυλάκια υπερτερούν από άλλα,
είτε γιατί (α) σε δεδοµένο επίπεδο κινδύνου παρουσιάζουν την ύψιστη αποδοτικότητα
από τα υπόλοιπα (Ζ) ή (β) σε δεδοµένο επίπεδο αποδοτικότητας παρουσιάζουν τον
ελάχιστο κίνδυνο (Τ). Με τα κριτήρια αυτά, αποµονώνονται τα πιο αποδοτικά
χαρτοφυλάκια για επένδυση κεφαλαίου σε ένα µέτωπο (efficient frontier) που
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παριστάνεται µε την καµπύλη ΑΒ. Τα υπόλοιπα χαρτοφυλάκια απορρίπτονται, γιατί
θα ήταν παράλογο ένας ορθολογικός επενδυτής να προτιµούσε ένα χαρτοφυλάκιο που
θα παρουσίαζε µεγαλύτερο κίνδυνο σε δεδοµένη αποδοτικότητα ή χαµηλότερη
αποδοτικότητα σε δεδοµένο κίνδυνο. Το µέτωπο των πιο αποδοτικών επενδυτικών
έργων παριστάνει τις ευκαιρίες που προσφέρει η αγορά για άριστες επενδύσεις σε µια
δεδοµένη χρονική περίοδο από την άποψη των συνδυασµών σε κίνδυνο και
αποδοτικότητα. Ο προορισµός του µετώπου αυτού αποτελεί το πρώτο στάδιο της
ανάλυσης, καθώς από µόνο του δεν µπορεί να καθορίσει το επενδυτικό έργο που θα
επιλέγει.

∆ιάγραµµα 2.7

2.8 Η παρουσία στοιχείων χωρίς κίνδυνο

Αν στην αγορά των περιουσιακών στοιχείων υπάρχει κι ένα που δεν περιέχει
κίνδυνο, τότε το µέτωπο των πιο αποδοτικών έργων µεταβάλλεται. Στο παρακάτω
διάγραµµα, παρουσιάζεται ξανά η καµπύλη των πιο αποδοτικών έργων, ΑΒ. Στον
κάθετο άξονα, το σηµείο RE αντιπροσωπεύει το στοιχείο χωρίς κίνδυνο, δεδοµένου
ότι η µέση απόκλιση τετραγώνου της αποδοτικότητας είναι στην περίπτωση αυτή ίση
µε µηδέν.
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∆ιάγραµµα 2.8

Εφόσον παρουσιάζουν στην αγορά στοιχείο χωρίς κίνδυνο, προκύπτει - πλέον
- για τον επενδυτή θέµα επιλογής συνδυασµών στην τοποθέτηση του κεφαλαίου του
µεταξύ τους στοιχείου χωρίς κίνδυνο και κάποιο χαρτοφυλάκιο µε κίνδυνο που
βρίσκεται στην καµπύλη ΑΒ. Οι συνδυασµοί αυτοί αντιπροσωπεύουν νέα
χαρτοφυλάκια. Οι συνδυασµοί µεταξύ του στοιχείου χωρίς κίνδυνο και καθενός από
τα διάφορα χαρτοφυλάκια µε κίνδυνο, θα βρίσκονται κάπου κατά µήκος της ευθείας
γραµµής που συνδέει τα δύο. Τέτοιες γραµµές είναι οι REC, RED και η REM που
αντιπροσωπεύουν τους συνδυασµούς που µπορούν να γίνουν – σε ποσοστά
συµµετοχής στην αξία του χαρτοφυλακίου – ανάµεσα στο στοιχείο χωρίς κίνδυνο RE
και τα χαρτοφυλάκια αντίστοιχα, C, D και Μ.
Πιο συγκεκριµένα, αν ένας επενδυτής προτιµά το επίπεδο κινδύνου στο
σηµείο C, θα µπορούσε να αγοράσει το χαρτοφυλάκιο C επί του αποδοτικού µετώπου
ή εναλλακτικά, να τοποθετήσει µέρος του κεφαλαίου του στο Μ και να επενδύσει το
υπόλοιπο σε ένα ακίνδυνο χρεόγραφο µε συγκεκριµένη απόδοση, έστω RE, έτσι ώστε
να καταλήξει στο σηµείο C ' που βρίσκεται επί της ευθείας REM. Το σηµείο
C ' αντιπροσωπεύει τον ίδιο κίνδυνο µε το C, το σ(C), αλλά δίνει µεγαλύτερη
απόδοση R( C ' ) > R(C). Οµοίως, αν προτιµάει το επίπεδο κινδύνου στο σηµείο D, θα
µπορούσε να αγοράσει το χαρτοφυλάκιο D ή εναλλακτικά, να τοποθετήσει µέρος του
κεφαλαίου του στο Μ και να επενδύσει το υπόλοιπο σε ένα ακίνδυνο χρεόγραφο µε
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συγκεκριµένη απόδοση, το RE, έτσι ώστε να καταλήξει στο σηµείο D’ που βρίσκεται
επί της ευθείας REM. Το σηµείο αντιπροσωπεύει τον ίδιο κίνδυνο µε το D, µε τη
µόνη διαφορά ότι δίνει µεγαλύτερη απόδοση.
Όλα τα χαρτοφυλάκια που επιλέχθηκαν, όπως τα C’ και D’, βρίσκονται πάνω
σε µία ευθεία γραµµή, η οποία τέµνει τον κάθετο άξονα στο επίπεδο του επιτοκίου
χωρίς κίνδυνο (της απόδοσης του ακίνδυνου χρεογράφου) και εφάπτεται της
καµπύλης αποτελεσµατικών χαρτοφυλακίων, δηλαδή του µετώπου των πιο
αποδοτικών έργων στο σηµείο Μ. Στο σηµείο Μ, η ευθεία από το σηµείο RE
εφάπτεται της ΑΒ. Πάνω από το Μ δεν υπάρχει διαθέσιµο περιουσιακό στοιχείο.
Συνεπώς, η ευθεία γραµµή REM γίνεται το νέο µέτωπο των αποδοτικών
στοιχείων, διότι τα χαρτοφυλάκια που βρίσκονται πάνω της υπερτερούν από άποψη
αποδοτικότητας και κινδύνου από τα χαρτοφυλάκια που βρίσκονται στο αρχικό
µέτωπο ΑΒ. Αν ο επενδυτής τοποθετούσε (δηλαδή δάνειζε) το σύνολο του κεφαλαίου
του στο στοιχείο που είναι ελεύθερο από κίνδυνο, τότε το χαρτοφυλάκιό του
αντιπροσωπευόταν από το στοιχείο RE . Η άλλη ακραία περίπτωση είναι να
τοποθετηθεί το σύνολο του κεφαλαίου στο µοναδικό χαρτοφυλάκιο µε κίνδυνο (Μ)
που έχει αποµείνει στο µέτωπο των πιο αποδοτικών στοιχείων µετά την παρουσία του
RE .
Τα ενδιάµεσα σηµεία στη γραµµή REM αντιπροσωπεύουν τα ποσοστά του
συνολικού κεφαλαίου του επενδυτή που έχουν τοποθετηθεί στο RE και το Μ. Το
χαρτοφυλάκιο Μ αντιπροσωπεύει το σύνολο των επενδυτικών έργων µε κίνδυνο που
υπάρχουν στην αγορά στη δεδοµένη χρονική περίοδο. Επειδή το Μ είναι το άριστο
χαρτοφυλάκιο που προσφέρεται µε στοιχεία που περιέχουν κίνδυνο και στο οποίο
όλοι οι επενδυτές θα θέλουν να τοποθετήσουν το σύνολο ή µέρος του κεφαλαίου
τους, όλα τα στοιχεία µε κίνδυνο θα πρέπει να έχουν περιληφθεί σε αυτό, γιατί
διαφορετικά δε θα υπάρχει ζήτηση για αυτά.
Το Μ, συνεπώς, είναι ένα τέλεια διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο που
περιλαµβάνει κάθε στοιχείο που υπάρχει στην κεφαλαιαγορά σε αναλογία µε την
αγοραία αξία του. ∆εδοµένου ότι το Μ αντιπροσωπεύει το χαρτοφυλάκιο της αγοράς,
η γραµµή REM περιγράφει την ανταλλαγή που είναι εφικτή, µε τις συνθήκες που
επικρατούν σε µια δεδοµένη περίοδο ανάµεσα σε προσδοκώµενη αποδοτικότητα και
κίνδυνο για διάφορους συνδυασµούς ανάµεσα στο στοιχείο που είναι ελεύθερο από
κίνδυνο και το χαρτοφυλάκιο της αγοράς.
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Η γραµµή REM είναι γνωστή ως γραµµή κεφαλαιαγοράς. Η κλίση της
γραµµής αυτής αντιπροσωπεύει την αγοραία τιµή του κινδύνου, δηλαδή προσδιορίζει
την επιπρόσθετη αποδοτικότητα που απαιτείται για µια αύξηση κατά µία µονάδα
στον κίνδυνο (στη µέση απόκλιση τετραγώνου της αποδοτικότητας) του
χαρτοφυλακίου που αποτελείται από ένα συνδυασµό του ακίνδυνου στοιχείου και του
χαρτοφυλακίου των στοιχείων της αγοράς που περιλαµβάνουν κίνδυνο.

2.9 Χαρτοφυλάκιο Μέσου-∆ιακύµανσης (Mean-Variance Portfolio)

Καµία από τις δύο προϋποθέσεις που κάνουν την ανάλυση µέσουδιακύµανσης συνεπή µε τη θεωρία της αναµενόµενης χρησιµότητας, δεν
ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. Πιο συγκεκριµένα, οι αποδόσεις των
επενδυτικών στοιχείων, συνήθως, δεν ακολουθούν την κανονική κατανοµή αλλά
έχουν skewness και ορισµένες φορές παχιές ουρές (fat tails).
Όταν αναφερόµαστε στην ανάλυση µέσου-διακύµανσης, µεγιστοποιούµε την
αναµενόµενη χρησιµότητα του επενδυτή µε την προϋπόθεση ότι υπάρχει µία
συνάρτηση χρησιµότητας V(.), η οποία εξαρτάται µόνο από το µ R και το σ R2 , έτσι
ώστε V ( µ R ,σ R2 ) = E [U (R )] . Αυτό ισχύει αν και µόνο αν ικανοποιείται κάποια από τις
παρακάτω δύο συνθήκες:
1. Το R έχει κανονική κατανοµή ( ή γενικότερα, ελλειπτική κατανοµή)
2. Το U(.) έχει quadratic µορφή, δηλαδή: U ( R) = aR − bR 2 ,

a >0,

b > 0,

R < a / 2b

Αν επεκτείνουµε το U(R) γύρω από το R= µ R , τότε προκύπτει:
1
1
1
U ( R) = U ( µ R ) + U (1) ( µ R )( R − µ R ) + U ( 2 ) ( µ R )( R − µ R ) 2 + U (3) ( µ R )( R − µ R )3 +
1!
2!
3!
1
+ U ( 4) ( µ R )( R − µ R ) 4 + .....
4!

Η αναµενόµενη τιµή της παραπάνω σχέσης είναι η εξής:

[

]

1
1
E[U (R )] = U (µ R ) + U (1) ( µ R ) E[(R − µ R )] + U ( 2) (µ R ) E ( R − µ R ) 2 +
1!
2!
1
1
3
4
+ U (3) ( µ R ) E (R − µ R ) + U ( 4) ( µ R ) E (R − µ R ) + .....
3!
4!

[

]

[

]

55

Όλες οι µονές (περιττές) ροπές που είναι µεγαλύτερες ή ίσες του τρία είναι µηδέν.
Αυτό σηµαίνει ότι για µία τυχαία κανονική µεταβλητή οι µόνες κεντρικές ροπές, οι
οποίες είναι διάφορες του µηδενός είναι η δεύτερη και η τέταρτη.
∆ηλαδή,

[

]

[

]

E ( R − µ R ) = σ R2 και E (R − µ R ) = 3σ R2 .
2

4

Αντικαθιστώντας αυτές τις σχέσεις στην παραπάνω εξίσωση και αφαιρώντας τους
µηδενικούς όρους, προκύπτει:

(

)

1
1
E[U (R )] = U (µ R ) + U ( 2) ( µ R )σ R2 + U ( 4) ( µ R )σ R4 ≡ V µ R ,σ R2 .
2
8

Επίσης,

(

E[U (R )] = E aR − bR 2

)

= aE (R ) − bE ( R )
2

{

= aE (R ) − b Var ( R) + E ( R) 2
= aµ R − bµ − bσ
2
R

}

2
R

= V (µ R ,σ R2 )

2.9.1 Χαρτοφυλάκια Μέσου-∆ιακύµανσης µόνο µε risky επενδυτικά στοιχεία

Υποθέτουµε ότι το R = ( R1 , R2, R3, ....., R N ) ' είναι ένα διάνυσµα µε τις
αποδόσεις Ν risky και τυχαίων (random) επενδυτικών στοιχείων, τα οποία
ακολουθούν την κανονική κατανοµή µε µέσο το διάνυσµα µ = (µ1 , µ 2 , µ 3 ,....., µ Ν )'
και πίνακα διακύµανσης-συνδιακύµανσης – ο οποίος είναι συµµετρικός και θετικά
ορισµένος (positive-definite) – τον εξής:
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 σ 12 σ 12

σ 21 σ 22

Σ=
 ..... .....

σ Ν1 σ Ν 2

..... σ 1Ν   σ 12
 
..... σ 2 Ν   ρ 21σ 2σ 1
=
.
.....   .....
 
..... σ Ν2   ρ Ν1σ Νσ 1

ρ12σ 1σ 2
σ 22
.....

ρ Ν 2σ Νσ 2

..... ρ1Ν σ 1σ Ν 

..... ρ 2 Ν σ 2σ Ν 
.
..... 

.....
σ Ν2 

∆ηλαδή, υποθέτουµε ότι R ~ Normal N ( µ , Σ) , οπότε ισχύει:
f ( R) =

(2π )

Ν/2

1
 1

exp − ( R − µ )' Σ −1 ( R − µ )
1/ 2
Det (Σ)
 2


Επίσης, υποθέτουµε ότι το w = (w1 , w2 , w3 ,....., w N )' είναι ένα Ν-διάνυσµα
των weights, τα οποία αθροίζουν στη µονάδα, δηλαδή

N

w'1 = ∑ wi = 1 ,
i =1

όπου 1 = (1,1,1,.....,1)' είναι το sum vector. Ένα χαρτοφυλάκιο µε βάρη (weights) w
έχει µία τυχαία απόδοση (scalar) w' R , η οποία κατανέµεται ως εξής:
RP = w' R ~ Normal1 ( µ P , σ Ρ2 ) ,

N

όπου µ Ρ ≡ w' µ = ∑ wi µ i
i =1

N

και

N

N

N

σ Ρ2 ≡ w' Σw = ∑∑ wi w jσ ij = ∑∑ wi w j ρ ij σ iσ j
i =1 j =1

i =1 j =1

Το χαρτοφυλάκιο ελαχίστης διακύµανσης µε αναµενόµενη απόδοση µ Ρ είναι η λύση
του εξής προβλήµατος:

1
1
min σ Ρ2 = w' Σw
w 2
2

such that w'1 = 1 και w' µ = µ P

Ένα χαρτοφυλάκιο w * είναι mean-variance efficient, αν δεν υπάρχει κάποιο
χαρτοφυλάκιο w µε ίση ή µεγαλύτερη απόδοση και µικρότερη διακύµανση, δηλαδή
δεν υπάρχει κάποιο χαρτοφυλάκιο w τέτοιο ώστε:
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w' µ ≥ w*' µ

και w' Σw < w*' Σw * .

Το παραπάνω πρόβληµα ελαχιστοποιεί µία quadratic συνάρτηση µε γραµµικούς
περιορισµούς, οπότε κάτω από την υπόθεση ότι ο πίνακας συνδιακύµανσης Σ R είναι
αυστηρά θετικά ορισµένος, τότε θα υπάρχει µοναδική λύση για το πρόβληµα, η οποία
µπορεί να υπολογιστεί µε τον ακόλουθο τρόπο. Αρχικά, προσδιορίζουµε τη Lagrance
συνάρτηση του προβλήµατος:

min L =

w ,λ1 ,λ 2

όπου λ1

1
w' Σw + λ1 (1 − w'1) + λ 2 ( µ Ρ − w' µ ) ,
2

και

λ2

είναι πολλαπλασιαστές Lagrance. Οι συνθήκες πρώτης τάξης

(First-Order-Conditions) είναι οι εξής:
∂L
= Σw − λ 1 1 − λ 2 µ = 0
∂w

(4)

∂L
= 1 − w'1 = 0
∂λ1

(5)

∂L
= µ Ρ − w' µ = 0
∂λ2

(6)

Από τη σχέση (4), προκύπτει:
w * (µ Ρ ) = λ1Σ −11 + λ2 Σ −1 µ

και αντικαθιστώντας στις σχέσεις (5) και (6) προκύπτουν τα εξής:

λ1 1' Σ −11 + λ2 µ ' Σ −11 = 1 και
λ11' Σ −1 µ + λ2 µ ' Σ −1 µ = µ Ρ
Λύνοντας το παραπάνω σύστηµα ως προς λ1 και λ2 , θα έχουµε:
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λ1 =

C − Bµ Ρ
D

,

λ2 =

Αµ Ρ − Β
D

όπου A = 1' Σ −11 > 0 , Β = 1' Σ −1 µ > 0 ,
C = µ ' Σ −1 µ > 0 , D = AC − B 2 > 0 .

Η διακύµανση του χαρτοφυλακίου w * (µ Ρ ) είναι η εξής:

σ Ρ2 ( µ Ρ ) = w * ( µ Ρ )' Σw * ( µ Ρ ) =
= w * ( µ Ρ )' Σ(λ1Σ −11 + λ2 Σ −1 µ ) =

λ1 w * ( µ Ρ )'1 + λ2 w * ( µ Ρ )' µ =

(11)

Αµ Ρ2 − 2Β µ Ρ + C
= λ1 + λ2 µ Ρ =
D
και ισχύουν οι εξής περιορισµοί: w'1 = 1 και w' µ = µ Ρ .

Η σχέση (11) είναι η εξίσωση της παραβολής, άρα το σύνολο των mean-variance
efficient χαρτοφυλακίων είναι µία παραβολή στο διάστηµα Μέσου-∆ιακύµανσης. Οι
σχέσεις:
∂σ Ρ2 ( µ Ρ ) 2( Αµ Ρ − Β)
=
<, >, = 0
∂µ Ρ
D
∂ 2σ Ρ2 ( µ Ρ ) 2Α
=
>0
D
∂µ Ρ2

οι οποίες είναι αντίστοιχα η πρώτη και η δεύτερη παράγωγος της σχέσης (11) ως
προς µ Ρ , µας δείχνουν ότι η σ Ρ2 ( µ Ρ ) είναι µία convex συνάρτηση του µ Ρ , µε
µοναδικό ελάχιστο το εξής:
∂σ Ρ2 ( µ Ρ )
2(Αµ Ρ − Β)
Β
=0⇔
= 0 ⇔ µΡ =
∂µ Ρ
D
Α

Επίσης, θα ισχύει:

59

σ Ρ (µ Ρ ) =

Αµ Ρ2 − 2Β µ Ρ + C
D

∆ιάγραµµα 2.9.1

2.10 Ενεργητική και Παθητική διαχείριση χαρτοφυλακίου

Η ενεργητική διαχείριση χαρτοφυλακίου (active portfolio management) είναι
η επενδυτική στρατηγική που επιδιώκει την πραγµατοποίηση κερδών πέραν της
απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου αναφοράς (benchmark portfolio) ή ενός δείκτη
αναφοράς. Στην περίπτωση αυτή τίθεται, συνήθως, ένα όριο παρέκκλισης από το
benchmark, π.χ.: + ή – 25% και µέσα στο όριο αυτό µπορεί να κινηθεί ο
διαπραγµατευτής, προκειµένου να µεγιστοποιήσει τα κέρδη της επιχείρησης µε την
ανάληψη του σχετικού κινδύνου. Η αποτελεσµατικότητα της ενεργητικής διαχείρισης
έχει κατά καιρούς αµφισβητηθεί από µελέτες που υποστηρίζουν ότι οι επενδυτές δεν
ωφελούνται επαρκώς από την υπηρεσία των διαχειριστών κεφαλαίων. Ωστόσο,
νεότερες µεθοδολογικές προσεγγίσεις επιβεβαιώνουν την ύπαρξη υπεραπόδοσης για
τα αµοιβαία κεφάλαια που τελούν υπό δυναµική διαχείριση. Σε µελέτη του
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Πανεπιστηµίου του Yale το 2007, εισάγεται η έννοια του “active share”, καθώς η
παραδοσιακή, µεµονωµένη χρήση της απόκλισης αποδόσεων από το δείκτη αναφοράς
(tracking error) δεν επαρκεί για την αξιολόγηση της ενεργητικής διαχείρισης. Τα
αµοιβαία κεφάλαια µε υψηλό βαθµό ενεργητικής διαχείρισης – µέτρηση βάσει active
share – έχουν καλύτερες αποδόσεις προ και µετά προµηθειών. Σε πρόσφατη
δηµοσίευση του Μ.Ι.Τ. το 2008, τονίζεται η ανάγκη στατιστικού και θεωρητικού
επανακαθορισµού της µέτρησης των αποτελεσµάτων της ενεργητικής διαχείρισης,
έτσι ώστε να υπολογίζεται η πραγµατική υπεραπόδοση έναντι του δείκτη αναφοράς,
καθώς και η προέλευσή της.
Η παθητική διαχείριση χαρτοφυλακίου (passive portfolio management) είναι η
επενδυτική στρατηγική που αναπαράγει πιστά ένα χαρτοφυλάκιο αναφοράς είτε όταν
αγοράζουµε χρεόγραφα, τα οποία διακρατούµε σε απεριόριστο χρόνο, είτε στην
περίπτωση των οµολόγων σταθερού εισοδήµατος µέχρι τη λήξη τους (yield to
maturity), οπότε αυτά δεν αποτιµούνται και κατά συνέπεια δεν υπόκεινται στον
κίνδυνο µη πραγµατοποιηθεισών ζηµιών που άγονται στα αποτελέσµατα χρήσης. Με
τον τρόπο αυτό αναλαµβάνονται λιγότεροι κίνδυνοι, αλλά και δεν αναµένονται
µεγάλες αποδόσεις.
Η επαγγελµατική διαχείριση κινδύνου και απόδοσης αποτελεί σηµαντικό
στοιχείο στη λειτουργία των αγορών, καθώς και αναπόσπαστο µέρος της διαχείρισης
κεφαλαίων. Οι επαγγελµατίες διαχειριστές έχουν τη δυνατότητα να εκµεταλλεύονται
τις διακυµάνσεις των αγορών, αναγνωρίζοντας ευκαιρίες σε ολοένα και ευρύτερο
φάσµα επενδύσεων µε τη χρήση νέων εργαλείων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο
ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ

3.1 Εισαγωγή

Ο κάτοχος του Βραβείου Νόµπελ Οικονοµικών Merton M. Miller, στο έργο
του «Financial Innovation and Market Volatility», έγραφε το 1991: « Με τον όρο
µεταβλητότητα, το ευρύ κοινό αντιλαµβάνεται µεγάλες κινήσεις στην αγορά, κυρίως
ανοδικές. Αυτές οι απότοµες και µεγάλου εύρους πτώσεις των τιµών στις αγορές, δεν
µπορούν πάντα να αποδοθούν σε ένα συγκεκριµένο γεγονός. Ούτε πρέπει να
εκλαµβάνονται ως ανωµαλία σε αγορές όπου διαπραγµατεύονται κοινές µετοχές των
οποίων η αξία εξαρτάται από υποκειµενικές κρίσεις. Το κοινό υιοθετεί µία πιο
αιτιοκρατική προσέγγιση σε σχέση µε τις τιµές των µετοχών. Αν η αγορά καταρρέει,
πρέπει να υπάρχει ένας συγκεκριµένος λόγος».
Το ζήτηµα της µεταβλητότητας αποκτά όλο και µεγαλύτερη σηµασία,
προσφάτως, για τους ερευνητές, τους οικονοµολόγους, τους παράγοντες της αγοράς
και τις εθνικές αρχές. Ενδεικτική ως προς αυτό είναι και η δηµιουργία ανεξάρτητων
δεικτών για τη µέτρηση του συγκεκριµένου µεγέθους, όπως ο δείκτης VIX που µετρά
τη µεταβλητότητα του δείκτη S&P 500, αλλά και των VXN και VXD για τους δείκτες
Nasdaq και Dow Jones αντίστοιχα. Ωστόσο, η έντονη µεταβλητότητα δεν αποτελεί
νέο φαινόµενο στις διεθνείς αγορές. Καθώς εξελίσσεται η παγκόσµια κρίση στις
αγορές, πολλές αναφορές έχουν γίνει στις συνθήκες που επικρατούσαν στις αγορές
κατά τη Μεγάλη Ύφεση που ξεκίνησε το 1929. Πράγµατι, για µία περίοδο που
διήρκεσε έως τα τέλη της δεκαετίας του 1930 και τις αρχές της δεκαετίας του 1940, οι
διακυµάνσεις στις διεθνείς αγορές ήταν ακραίες. Πολλοί συγγραφείς, έκτοτε, έχουν
αποδώσει σε µεγάλο βαθµό το εύρος εκείνων των διακυµάνσεων – µεταξύ άλλων –
και στη διάχυτη ανησυχία που επικρατούσε τότε για τις δυνατότητες επιβίωσης του
ίδιου του καπιταλιστικού συστήµατος.
Μια διάσταση του φαινοµένου της µεταβλητότητας είναι η «µεταδοτικότητά»
της, η ταχύτητα µε την οποία διαχέεται σε άλλες αγορές και σε συνάρτηση πάντα µε
το βαθµό της διεθνούς οικονοµικής ολοκλήρωσης ή το βαθµό ανάπτυξης κάποιας
µεµονωµένης αγοράς. Ενδιαφέροντα παραδείγµατα µπορεί να εντοπίσει κανείς
αρκετά χρόνια µετά τη Μεγάλη Ύφεση, το 1987, όταν οι ΗΠΑ βίωναν περίοδο
έντονης µεταβλητότητας, η οποία έγινε, επίσης, αισθητή σε αγορές όπως το Ηνωµένο
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Βασίλειο, η Γερµανία, η Γαλλία, η Αυστραλία, το Χονγκ Κονγκ, η Σιγκαπούρη, η
Μαλαισία και η Ταϊλάνδη. Αντίθετα, δεν έγινε αισθητή σε άλλες χώρες που δε
διέθεταν αγορές, όπως η Κίνα και η Ινδονησία. Αργότερα, όταν το 1995 οι ΗΠΑ
διένυαν περίοδο εξαιρετικά χαµηλής µεταβλητότητας, αυτό έγινε και πάλι εµφανές
στις περισσότερες κύριες αγορές, όπως του Ηνωµένου Βασιλείου, της Γερµανίας, της
Αυστραλίας,

της

Ταϊλάνδης

και

της

Κορέας.

Καθίσταται

σαφές

ότι

η

«µεταδοτικότητα» της µεταβλητότητας των αγορών είναι µεγαλύτερη όσο
µεγαλύτερη είναι η διεθνής ολοκλήρωση των αγορών. Κατά συνέπεια, όταν
λαµβάνονται από τις αρχές µέτρα που επηρεάζουν την κίνηση της αγοράς, απαιτείται
πλέον όχι µόνο αυξηµένη προσοχή, αλλά και υψηλό επίπεδο συντονισµού και
ανταλλαγής πληροφοριών σε παγκόσµια κλίµακα.
Είναι σαφές ότι η διεθνής οικονοµική ολοκλήρωση το 2008, βρίσκεται σε
ασύγκριτα υψηλότερο επίπεδο σε σχέση µε τις προαναφερθείσες περιόδους, µε
αποκορύφωµα και «σταθµό» στην παγκόσµια οικονοµική – και πολιτική – ιστορία τη
δηµιουργία της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης στην Ευρώπη. Ωστόσο, τόσο
οι κυβερνήσεις όσο και οι νοµισµατικές αρχές στην Ευρώπη, όσο και οι αντίστοιχες
των ΗΠΑ, έχουν δεχθεί πρόσφατα έντονη κριτική για τα αντανακλαστικά τους και τη
δυνατότητα συντονισµού τους, σε µία χρονική περίοδο που η παγκόσµια κρίση
βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη και οι συνέπειες της πολλαπλασιάζονταν µε γεωµετρική
σχεδόν πρόοδο. Μετά τις αλλεπάλληλες παρεµβάσεις των Κεντρικών Τραπεζών
διεθνώς – τόσο µε «ενέσεις» ρευστότητας, όσο και σε επίπεδο επιτοκίων – και µε τον
κρατικό παρεµβατισµό να «αναβιώνει» µεγαλοπρεπώς, µένει πλέον να αποδειχθεί αν
οι αρχές θα καταφέρουν να δώσουν «απάντηση» σε ένα ερώτηµα που διχάζει µέχρι
σήµερα τους θεωρητικούς της οικονοµικής επιστήµης. Αν, δηλαδή, η µεταβλητότητα
και οι µεγάλες διακυµάνσεις στις αγορές είναι αποκλειστικά ζήτηµα ψυχολογίας ή αν
εξαρτώνται µόνο από θεµελιώδη οικονοµικά µεγέθη. Σε κάθε περίπτωση, υπό το
φάσµα της παγκόσµιας οικονοµικής ύφεσης, όπως αποτυπώνεται στην εξέλιξη των
µακροοικονοµικών µεγεθών διεθνώς και τη ίδια στιγµή µε πολλούς αναλυτές να
κάνουν λόγο για «φόβο» (ακόµα και για «πανικό») στις αγορές και για κινήσεις
«πέρα από κάθε λογική αποεπένδυσης», το πιθανότερο είναι ότι όποια µέτρα
ληφθούν θα πρέπει να στοχεύουν και στις δύο αυτές κατευθύνσεις.
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3.2 ΜΟΝΟΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

3.2.1 ΑRCH – GARCH

Ένα αυτοπαλίνδροµο υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικό µοντέλο (autoregressive
conditionally heteroskedastic – ARCH) είναι ένα µοντέλο χρονοσειρών µε εφαρµογές
στην οικονοµετρία που θεωρεί τη διακύµανση του τρέχοντος σφάλµατος ως
συνάρτηση των διακυµάνσεων των όρων σφάλµατος των προηγούµενων χρονικών
περιόδων. Πιο συγκεκριµένα, το µοντέλο ARCH υποθέτει αυτοπαλίνδροµο
υπόδειγµα (AutoRegressive – AR) για τη διακύµανση του σφάλµατος. Αν υποτεθεί
αυτοπαλίνδροµο υπόδειγµα κινητού µέσου (AutoRegressive Moving Average model
– ARMA) για τη διακύµανση του σφάλµατος, τότε το υπόδειγµα είναι γενικευµένο
αυτοπαλίνδροµο

υπό

συνθήκη

ετεροσκεαστικό

υπόδειγµα

(Generalized

AutoRegressive Conditionally Heteroscedastic – GARCH).

3.2.2 Υπό Συνθήκη Μεταβλητότητα – ARCH (q)

Το 1982, ο Engle χρησιµοποιώντας ένα µοντέλο για τον πληθωρισµό στη
Μεγάλη Βρετανία, εισήγαγε το φαινόµενο της υπό συνθήκη µεταβλητότητας,
δείχνοντας πως µεγάλα και µικρά σφάλµατα πρόβλεψης τείνουν να εµφανίζονται σε
οµάδες,

γεγονός

που

υποδεικνύει

ότι

η

διακύµανση

έχει

έναν

τύπο

ετεροσκεδαστικότητας, η οποία εξαρτάται από τις προηγούµενες τιµές του
διαταρακτικού όρου. Ονόµασε αυτού του είδους την ετεροσκεδαστικότητα
autoregressive conditional heteroskedasticity, δηλαδή υπό συνθήκη µεταβλητότητα.
Αυτού του είδους η ετεροσκεδαστικότητα βρίσκει εφαρµογή τόσο στα µοντέλα
παλινδρόµησης όσο και στα µοντέλα αυτοπαλινδρόµησης (autoregression).
Για την ανάλυση και κατανόηση του µοντέλου ARCH, είναι χρήσιµο να
παρουσιάσουµε πρώτα τη διαφορά που υπάρχει ανάµεσα στη δεσµευµένη και
αδέσµευτη διακύµανση µιας τυχαίας µεταβλητής yt. Πιο συγκεκριµένα, η δεσµευµένη
διακύµανση σ t2 της τυχαίας µεταβλητής yt µπορεί να γραφτεί ως εξής:

{

σ t2 = Var ( yt / yt −1 , yt −2 ,...) = Ε [ yt − Ε( yt )]2 / yt −1 , yt −2 ,...
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}

Συνήθως, όµως, ισχύει ότι E ( yt ) = 0 , άρα:

σ t2 = Var ( yt / yt −1 , yt −2 ,...) = E ( yt2 / yt −1 , yt −2 ,...)
Από την παραπάνω σχέση, προκύπτει ότι η δεσµευµένη διακύµανση µιας κανονικά
κατανεµηµένης τυχαίας µεταβλητής yt µε µέσο µηδέν είναι ίση µε τη δεσµευµένη
αναµενόµενη τιµή του τετραγώνου των yt
Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό, ο διαταρακτικός όρος σε ένα µοντέλο
ARCH(1) είναι:

ε t = vt ao + a1ε t2−1
και αποτελεί µία διαδικασία λευκού θορύβου µε διακύµανση σ 2 . Αποδεικνύεται
εύκολα µε βάση αυτές τις υποθέσεις ότι τόσο ο µέσος όσο και ο υπό συνθήκη µέσος
του διαταρακτικού όρου είναι µηδέν, η διακύµανση σταθερή, αλλά η υπό συνθήκη
διακύµανση δεν είναι σταθερή και έχουµε υπό συνθήκη ετεροσκαδαστικότητα. Η
παραπάνω σχέση ονοµάζεται υπό συνθήκη µεταβλητότητα πρώτου βαθµού, καθώς
περιλαµβάνει µία υστέρηση του διαταρακτικού όρου. Σε µια γενικευµένη περίπτωση,
κατά την οποία η διακύµανση των σφαλµάτων εξαρτάται από q χρονικές υστερήσεις
των τετραγώνων των σφαλµάτων, το µοντέλο αυτό είναι γνωστό ως ARCH(q).
∆ηλαδή:

yt = c + ε t και ε t = vtσ t

όπου: σ t2 = ao + a1ε t2−1 + a2ε t2−2 + ..... + aqε t2−q

Ο Engle, το 1982, µας έδωσε τη γενικευµένη µορφή της υπό συνθήκη
µεταβλητότητας µε q υστερήσεις ARCH(q):

q

ε t = vt ao + ∑ a j ε t2− j
j =1

Η σ t2 είναι η δεσµευµένη διακύµανση και η τιµή της θα πρέπει πάντοτε να είναι
θετική. Επειδή, όµως, οι µεταβλητές της εξίσωσης της δεσµευµένης διακύµανσης
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είναι τετράγωνα σφαλµάτων, εξ ορισµού θα παίρνουν θετικές τιµές. Για να
επιβεβαιώσουµε, λοιπόν, ότι ένα µοντέλο ARCH(q) θα έχει πάντα θετική δεσµευµένη
διακύµανση, θα πρέπει να θέσουµε τους εξής περιορισµούς: ao > 0 και ai ≥ 0 .

3.2.3 Γενικευµένη Υπό Συνθήκη Ετεροσκεδαστικότητα – GARCH (p,q)

Ο Bollerslev (1986) επέκτεινε τη µελέτη του Engle και επέτρεψε στην υπό
συνθήκη διακύµανση να έχει τη µορφή µιας διαδικασίας ARMA (autoregressive
moving average) και ανέπτυξαν το υπόδειγµα GARCH(p,q). Σύµφωνα µε το µοντέλο
αυτό, η τρέχουσα δεσµευµένη διακύµανση εξαρτάται από q χρονικές υστερήσεις των
τετραγωνικών σφαλµάτων και από p χρονικές υστερήσεις της δεσµευµένης
διακύµανσης. ∆ηλαδή:

σ t2 = a o + a1ε t2−1 + a 2ε t2− 2 + ...... + a q ε t2− q + β1σ t2−1 + β 2 σ t2−2 + ...... + β pσ t2− p

ή

q

p

i =1

j =1

σ t2 = ao + ∑ aiε t2−1 + ∑ β jσ t2− j

Σε αυτή την περίπτωση, ο διαταρακτικός όρος είναι:

q

ρ

j =1

j =1

ε t = vt ht , όπου ht = ao + ∑ a j ε t2− j + ∑ ht − j

3.2.4 Υπό Συνθήκη Μεταβλητότητα στον µέσο – ARCH-Μ (q)

To 1987 οι Engle, Lilien και Robins µετασχηµατίζουν το µοντέλο της υπό συνθήκη
µεταβλητότητας, έτσι ώστε ο µέσος µιας ακολουθίας να εξαρτάται από την υπό
συνθήκη διακύµανση. Αυτά τα µοντέλα ονοµάζονται ARCH-M και είναι κατάλληλα
προσαρµοσµένα για την µελέτη των αποδόσεων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων. Το
µοντέλο που χρησιµοποιούν οι Engle, Lilien και Robins είναι:

66

yt = µt + ε t ,

όπου είναι η διαφορά της απόδοσης ενός επενδυτικού µέσου από την απόδοση των
µηδενικού

κινδύνου

κρατικών

οµολογιών, είναι το

ασφάλιστρο

κινδύνου

προκειµένου να επενδύσει στο χρηµατοοικονοµικό αυτό εργαλείο ένας επενδυτής που
αποστρέφεται τον κίνδυνο (risk averse) και είναι το µη-προβλέψιµο σφάλµα. Στα
χρηµατοοικονοµικά, ο κίνδυνος από το χρηµατοοικονοµικό αυτό εργαλείο µετριέται
µε τη διακύµανση των αποδόσεών του. Οι Engle, Lilien και Robins (1987) υποθέτουν
ότι το ασφάλιστρο κινδύνου αποτελεί µία αύξουσα συνάρτηση της υπό συνθήκη
διακύµανσης του µη-προβλέψιµου υπολοίπου:

µ t = β + δh t , δ 〉 0 ,
όπου είναι η υπό συνθήκη διακύµανση, η οποία ακολουθεί µια διαδικασία ARCH(q)
της µορφής:
q

ht = ao + ∑ a j ε t2− j
j =1

Γενικότερα, το ht µπορεί να είναι είτε διακύµανση, είτε τυπική απόκλιση, είτε
λογαριθµική διακύµανση. Με αυτό τον τρόπο, ο υπό συνθήκη µέσος της ακολουθίας
εξαρτάται από την υπό συνθήκη διακύµανση των τυχαίων σφαλµάτων. Αν η υπό
συνθήκη διακύµανση είναι σταθερή, τότε το µοντέλο ARCH-M έχει σταθερό
ασφάλιστρο κινδύνου (risk-premium). Η µορφή των µοντέλων ARCH-M καθορίζεται
όµοια µε τα µοντέλα ARCH και GARCH µε τη χρήση του τεστ του πολλαπλασιαστή
του Lagrange (Lagrange multiplier test). Η στατιστική που χρησιµοποιείται για τον
καθορισµό του µοντέλου, TR2 για το τεστ LM κατανέµεται κάτω από τη µηδενική
υπόθεση της µη-ύπαρξης ARCH-M επιδράσεων ως µια χ2 κατανοµή µε βαθµούς
ελευθερίας ίσους µε τους επιβαλλόµενους περιορισµούς (q). Με το µοντέλο GARCHM, προσπαθούµε να ενσωµατώσουµε στην εξίσωση του µέσου την εκάστοτε
συνάρτηση µεταβλητότητας.
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3.2.5 Εκθετική Γενικευµένη Υπό Συνθήκη Μεταβλητότητα – ΕGARCH (p,q)

Τόσο τα ARCH όσο και τα GARCH µοντέλα είναι σε ένα βαθµό
περιοριστικά, υπό την έννοια ότι αφήνουν την υπό συνθήκη διακύµανση να εξαρτάται
µόνο από το µέγεθος προγενέστερων διαταραχών (shocks), αλλά όχι από το πρόσηµό
τους, καθώς η υπό συνθήκη διακύµανση εξαρτάται από το τετράγωνο των
πεπερασµένων διαταραχών. Ένα άλλο πρόβληµα µε τα µοντέλα που έχουν
παρουσιαστεί ως τώρα είναι ότι κατά την εκτίµηση τέτοιων διαδικασιών, πρέπει να
θέσουµε επιπλέον περιορισµούς στις παραµέτρους της διακύµανσης, έτσι ώστε αυτή
να παραµένει πάντα θετική και πεπερασµένη. Τα µοντέλα ARCH και GARCH
υποθέτουν ότι η υπό συνθήκη διακύµανση είναι συνάρτηση µόνο του µεγέθους των
υστερήσεων του σφάλµατος και όχι του προσήµου τους, δηλαδή, µόνο το µέγεθος
(απόλυτη τιµή) και όχι το πρόσηµο των υστερήσεων του σφάλµατος καθορίζουν την
υπό συνθήκη διακύµανση. Αυτή η υπόθεση είναι περιοριστική και αυτά τα µοντέλα
δεν είναι επαρκή για να συλλάβουν και να περιγράψουν το λεγόµενο «φαινόµενο της
ασύµµετρης σχέσης» (leverage effect), για στο οποίο αναφέρθηκε πρώτος ο Black το
1976. Ο Black παρατήρησε ότι για τις µετοχές συχνά οι προς τα κάτω διαταραχές των
τιµών τους ακολουθούνται από µεγαλύτερη µεταβλητότητα και αστάθεια από ότι οι
αυξητικές διαταραχές ίσου µεγέθους. Λόγω αυτών των επιπλοκών, ο Nelson το 1991
παρουσίασε µια πιο γενική µορφή για την υπό συνθήκη µεταβλητότητα, το µοντέλο
του εκθετικού GARCH(p,q) ή EGARCH(p,q). Στο µοντέλο αυτό, έχουµε:
p
q 
ε 
ε
log σ t2 = wo + ∑ β i log σ t2−1 + ∑  a j t − j + γ t t − j 
 σ t− j
σ t − j 
i =1
j =1 

Σε αυτή τη µορφή, η υπό συνθήκη διακύµανση εκφράζεται σε λογαριθµική
µορφή, έτσι ώστε να είναι πάντα θετική και επίσης, ο τέταρτος όρος στο δεξί µέρος
της εξίσωσης επιτρέπει στο πρόσηµο του σφάλµατος να επηρεάζει την υπό συνθήκη
διακύµανση και έτσι, µπορεί να συλληφθεί και να περιγραφεί το leverage effect.
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3.2.6 N-GARCH

Σύµφωνα µε το µοντέλο N-GARCH, δηλαδή Non Linear Generalized
Conditional Heteroskedasticity, έχουµε:

σ t2+1 = ω + a(ε t − θσ t )2 + βσ t2 , όπου α, β, θ < 1 και ω>0
Το θ αντιπροσωπεύει το leverage effect υποδηλώνοντας την αντιστρόφως ανάλογη
σχέση µεταξύ των τετραγώνων των αποδόσεων (returns 2 ) και της διακύµανσης
(variance).

3.2.7 I-GARCH

Το

µοντέλο

I-GARCH

(Integrated

Autoregressive

Conditional

Heteroskedasticity) είναι µία περιοριστική εκδοχή του GARCH µοντέλου, σύµφωνα
µε το οποίο οι σταθεροί παράµετροι αθροίζουν στη µονάδα και συνεπώς, υπάρχει
µοναδιαία ρίζα (unit root) στη GARCH διαδικασία.

3.2.8 Q-GARCH

Το µοντέλο Q-GARCH (Quadratic GARCH) παρουσιάστηκε από τον Sentana
to 1995 και χρησιµοποιείται για να µοντελοποιήσουµε ασύµµετρες επιδράσεις από
θετικά και αρνητικά shocks. Στην περίπτωση ενός µοντέλου GARCH(1,1), τα
κατάλοιπα θα είναι της εξής µορφής: ε t = σ t zt , όπου zt είναι i.i.d. και

σ t2 = K + aε t2−1 + βσ t2−1 + φε t −1

3.2.9 GJR-GARCH

Το µοντέλο Glosten-Jagannathan-Runkle GARCH (GJR-GARCH), το οποίο
παρουσιάστηκε από τους Glosten, Jagannathan και Runkle το 1993, και είναι
παρόµοιο µε το µοντέλο QGARCH, µοντελοποιεί, επίσης, την ασυµµετρία στη
GARCH διαδικασία. Σύµφωνα µε το µοντέλο GJR-GARCH, ε t = σ t zt , όπου zt είναι
i.i.d. και σ t2 = K + δσ t2−1 + aε t2−1 + φε t2−1Ι t −1 ,
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όπου I t −1 = 0 εάν ε t −1 ≥ 0 και

I t −1 = 1 εάν ε t −1 < 0

3.2.10 T-GARCH

Το µοντέλο T-GARCH (Threshold GARCH), το οποίο παρουσιάστηκε από
τον Zakoian το 1994, είναι παρόµοιο µε το µοντέλο GJR GARCH και η διαφορά τους
είναι ότο το T-GARCH αναφέρεται στην τυπική απόκλιση και όχι στη διακύµανση.
Πιο συγκεκριµένα:

σ t = K + δσ t −1 + a1+ε t+−1 + a1−ε t−−1 ,
όπου ε t+−1 = ε t −1 εάν ε t −1 > 0 και ε t+−1 = 0 εάν ε t −1 ≤ 0

Οµοίως,

ε t−−1 = ε t −1 εάν ε t −1 ≤ 0 και ε t−−1 = 0 εάν ε t −1 > 0

3.3 ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

3.3.1 Το µοντέλο VECH

Το

ισοδύναµο

ενός

µονοµεταβλητού

µοντέλου

GARCH(1,1)

χρησιµοποιώντας το πολυµεταβλητό µοντέλο VECH θα ήταν ως εξής:

(

)

vech(H t ) = Ω + Αvech ε t −1ε t' −1 + Bvech(H t −1 )

όπου H t είναι ο πίνακας ( N × N ) δεσµευµένης διακύµανσης-συνδιακύµανσης, Ω
είναι διάνυσµα ( N ( N + 1) / 2 ×1) των σταθερών της δεσµευµένης διακύµανσηςσυνδιακύµανσης και Α και Β είναι πίνακες διαστάσεων ( N ( N + 1) / 2 × N ( N + 1) / 2)
και περιέχουν τις παραµέτρους των χρονικών υστερήσεων του τετραγώνου των
σφαλµάτων και των cross-products τους, καθώς και τις χρονικές υστερήσεις των
διακυµάνσεων και των συνδιακυµάνσεων. Ο τελεστής VECH λαµβάνει το κάτω
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µέρος (lower portion) ενός συµµετρικού πίνακα διαστάσεων ( N × N ) , ως ένα
διάνυσµα ( N ( N + 1) / 2 ×1) , το οποίο µπορεί να υπάρξει αφού ο πίνακας
συνδιακύµανσης είναι συµµετρικός, εξ ορισµού. Έτσι, σε ένα διµεταβλητό µοντέλο
VECH, όλοι οι πίνακες είναι διαστάσεων 3 × 3 και συνεπώς, οι παράµετροι που θα
πρέπει να εκτιµηθούν είναι 21. Πιο συγκεκριµένα,

 h11,t 
 a11 a12



 h12,t  = Ω +  a21 a22
h 
a
 31 a32
 22,t 

2
a13  ε 1,t −1   b11 b12


a23  ε t −1ε 2,t −1  +  b21 b22


a33  ε 22,t −1   b31 b32



b13  h11,t −1 


b23  h12,t −2 


b33  h22,t −1 

Το διαγώνιο µοντέλο VECH µειώνει τον αριθµό τον παραµέτρων που θα
πρέπει να εκτιµηθούν, χρησιµοποιώντας διαγώνιους πίνακες Α και Β. Ωστόσο, ακόµα
και σε αυτή την ειδική περίπτωση, δεν εξασφαλίζουµε ότι θα έχουµε θετικά ορισµένο
πίνακα συνδιακυµάνσεων. Για να έχουµε έναν θετικά ορισµένο πίνακα, θα πρέπει η
ορίζουσά του να είναι θετική. ∆ηλαδή, αν έχουµε τον παρακάτω πίνακα
 h11,t
Η t = 
 h12 ,t

h12 ,t 
 , θα πρέπει να ισχύει h11,t h22 ,t > h122 ,t , το οποίο δεν είναι σίγουρο ότι
h22,t 

θα ισχύει διότι οι παράµετροι aij και bij εκτιµώνται ελεύθερα για κάθε i, j = 1,2 .

3.3.2 Το µοντέλο ΒΕΚΚ

Το µοντέλο ΒΕΚΚ παρουσιάστηκε το 1991 από τους Baba, Engle, Kraft και
Kroner και µπορεί να θεωρηθεί ως µία βελτιωµένη εκδοχή του µοντέλου VECH, το
οποίο παρουσιάστηκε το 1988 από τους Bollerslev, Engle και Wooldridge. Σύµφωνα
µε το µοντέλο ΒΕΚΚ, οι παράµετροι που θα πρέπει να εκτιµηθούν είναι λιγότεροι και
επίσης, εξασφαλίζεται ότι ο πίνακας συνδιακυµάνσεων έχει σίγουρα θετική ορίζουσα.
Αρχικά, θα αναφερθούµε στο πλήρες µοντέλο ΒΕΚΚ (full BEKK model) - το οποίο
δεν έχει περιορισµούς - και στην ασύµµετρη προέκτασή του και στη συνέχεια, θα
αναλύσουµε το διαγώνιο µοντέλο ΒΕΚΚ.
Ο πίνακας συνδιακυµάνσεων του µοντέλο ΒΕΚΚ χωρίς περιορισµούς θα έχει
την εξής µορφή: H t = A' A + B ' ε t −1ε t' −1B + C ' H t −1C , όπου Α, Β και C είναι οι πίνακες
των παραµέτρων µε τις κατάλληλες διαστάσεις. Όπως προκύπτει από την παραπάνω
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σχέση, ο πίνακας συνδιακυµάνσεων θα έχει σίγουρα θετική ορίζουσα, αφού ο
πίνακας A' A έχει θετική ορίζουσα. Επίσης, οι παράµετροι είναι υψωµένοι στο
τετράγωνο ή αποτελούν cross-products των εαυτών τους και οδηγούν σε εξισώσεις
διακύµανσης και συνδιακύµανσης, χωρίς ένα αντίστοιχο µονοµεταβλητό µοντέλο
GARCH. Όµως, αυτό δεν είναι ισχύει για ένα µοντέλο VECH, το οποίο είναι µια
απλή προέκταση των µονοµεταβλητών µοντέλων GARCH σε πολυµεταβλητή µορφή.
Το 1998, οι Kroner και Ng εισήγαγαν την ασύµµετρη επέκταση αυτού του
µοντέλου, η οποία βασίζεται στο µονοµεταβλητό ασύµµετρο µοντέλο GARCH που
προτάθηκε από τους Glosten et al. το 1993. Στην περίπτωση αυτή, ο πίνακας
συνδιακύµανσης θα είναι ως εξής: H t = A' A + B ' ε t −1ε t'−1B + C ' H t −1C + D'η t −1ηt' −1D ,
όπου η i ,t = min{ε i ,t , 0} και η t = (η1,t ,η 2,t ,...) . Αυτή η προέκταση του µοντέλου, µπορεί
'

να συλλάβει ασύµµετρες επιδράσεις των shocks µε το να περιλαµβάνει επιπλέον τα
αρνητικά shocks και ωστόσο, να συνεχίζει να εξασφαλίζει ότι ο πίνακας
συνδιακυµάνσεων έχει θετική ορίζουσα.
Για να γίνουν φανερές οι δυσκολίες που υπάρχουν στην ερµηνεία των
παραµέτρων του πίνακα συνδιακυµάνσεων, ας υποθέσουµε ότι έχουµε ένα γενικό
µοντέλο ΒΕΚΚ σε διµεταβλητή µορφή, όπου h11,t και h22,t συµβολίζουν τις
δεσµευµένες διακυµάνσεις των σειρών των αποδόσεων και

h12,t

είναι η

συνδιακύµανσή τους:

 h11,t

 h21,t

2
h12,t 
ε t −1ε 2,t −1  b11 b12   c11
 b b  ε

 = A' A +  11 21  1,t −1
 + 
2
ε ε
 b
h22 ,t 
b
b
b
ε
 12 22  1,t −1 2,t −1
2 ,t −1  21
22   c12

c21  h11,t −1

c22  h12,t −1

h12,t −1  c11 c12 


h22,t −1  c21 c22 

Από την παραπάνω σχέση, προκύπτουν τα εξής:
2 2
h11,t = a112 + b112 ε12,t −1 + 2b11b21ε1,t −1ε 2,t −1 + b21
ε 2,t −1 + c112 h11,t −1 + 2c11c21h12,t −1 + c212 h22,t −1

h12 ,t = a12 a11 + b11b12ε 12,t −1 + (b12b21 + b11b22 )ε1,t −1ε 2 ,t −1 + b21b22ε 22,t −1 + c11c12 h11,t −1 + (c12 c21 + c11c22 ) h12,t −1 +
c21c22 h22 ,t −1 = h21,t
2
2 2
2
h22,t = a122 + a22
+ b122 ε 22,t −1 + 2b12b22ε1,t −1ε 2,t −1 + b22
ε 2,t −1 + c122 h11,t −1 + 2c12c22 h12,t −1 + c22
h22,t −1
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Υπάρχει και το διαγώνιο ΒΕΚΚ µοντέλο, στο οποίο τα στοιχεία εκτός
διαγωνίου είναι όλα ίσα µε µηδέν – εκτός από τον σταθερό όρο A' A . Στο διαγώνιο
µοντέλο ΒΕΚΚ, ο αριθµός των παραµέτρων που πρέπει να εκτιµηθούν είναι σαφώς
µικρότερος, ενώ διατηρείται το κύριο πλεονέκτηµα του µοντέλου. Ειδικότερα, ο
πίνακας των δεσµευµένων συνδιακυµάνσεων έχει θετική ορίζουσα. Το διαγώνιο
µοντέλο ΒΕΚΚ δίνεται από τις παρακάτω σχέσεις:
h11,t = a112 + b112 ε12,t −1 + c112 h11,t −1

2
2
h22,t = a112 + a22
+ b222 ε 22,t −1 + c22
h22,t −1

h12 ,t = h21,t = a11a22 + b11b22ε1,t −1ε 2,t −1 + c11c22 h12 ,t −1

h21,t = h12 ,t

Αυτό το µοντέλο παρουσιάζει τα ίδια προβλήµατα µε το πλήρες µοντέλο
ΒΕΚΚ (full BEKK model), αφού δεν υπάρχει καµία παράµετρος σε καµία εξίσωση
που να «κυβερνάει» αποκλειστικά µία συγκεκριµένη εξίσωση συνδιακύµανσης. Έτσι,
δεν είναι ξεκάθαρο αν οι παράµετροι για το h12 είναι το αποτέλεσµα των εκτιµήσεων
των παραµέτρων h11 και h22 ή αν η εξίσωση συνδιακύµανσης αλλάζει την εκτίµηση
των παραµέτρων για τις εξισώσεις διακύµανσης. Επίσης, το µοντέλο δεν είναι πολύ
ελαστικό και συνεπώς µπορεί να είναι misspecified. Για παράδειγµα, αν υποθέσουµε
ότι η επίδραση των shocks στη µεταβλητότητα είναι σχετικά υψηλή και για τις δύο
σειρές αποδόσεων, π.χ.: bii2 + cii2 = 0.05 + 0.9 = 0.95 , για i = 1 και j = 2 , τότε η
διάρκεια της συνδιακύµανσης θα πρέπει να είναι το ίδιο υψηλή, δηλαδή:
bii b jj + cii c jj = 0.05 + 0.9 = 0.95 για i = 1 και j = 2 . Ωστόσο, αν η συνδιακύµανση

παρουσιάζει ένα διαφορετικό βαθµό διάρκειας σε σχέση µε τις µεταβλητότητες
(volatilities), τότε είναι φανερό ότι είτε η µεταβλητότητα είτε η διαδικασία της
συνδιακύµανσης είναι misspecified.
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3.3.3 Constant Correlation Model

Οι Baillie και Myers το 1991, οι Kroner και Sultan το 1993, οι Bera et al. το
1997, οι Brooks et al. το 2002 και ο Chaudhry το 2003, χρησιµοποίησαν MGARCH
µοντέλα για να µπορέσουν να «συλλάβουν» την επίδραση του χρόνου στον πίνακα
συνδιακύµανσης. Η γενική ιδέα είναι ότι η χρήση πολυµεταβλητών µοντέλων
GARCH µας βοηθάει να έχουµε υψηλότερης ποιότητας αποτελέσµατα – όσον αφορά
την ανάλυσή µας – καθώς προκύπτουν µικρότερες µεταβλητότητες χαρτοφυλακίου σε
σχέση µε το να λαµβάναµε υπόψιν την επίδραση του χρόνου (time-invariant).
Σύµφωνα µε τους Engle και Kroner (1995), τα πολυµεταβλητά µοντέλα GARCH
είναι χρήσιµα στα πολυµεταβλητά χρηµατοοικονοµικά και οικονοµετρικά µοντέλα,
τα οποία απαιτούν τη µοντελοποίηση τόσο της διακύµανσης όσο και της
συνδιακύµανσης. Έτσι, οδηγούµαστε σε αµερόληπτη και πιο ακριβή εκτίµηση των
παραµέτρων.
Σχετικά µε το Constant Correlation Model, σε ένα πολυµεταβλητό πλαίσιο
στο οποίο ο πίνακας των δεσµευµένων συνδιακυµάνσεων υπολογίζεται αφού
εκτιµηθούν οι δεσµευµένες διακυµάνσεις για κάθε σειρά αποδόσεων σε ένα
µονοµεταβλητό µοντέλο GARCH, το αποτέλεσµα είναι να έχουµε συνδιακύµανση
διάφορη του µηδενός. Ο Bollerslev το 1990, εισήγαγε ένα µοντέλο για την εκτίµηση
του πίνακα δεσµευµένης συνδιακύµανσης H t . Ξεκινώντας από την εξίσωση
δεσµευµένων µέσων για δύο αγορές, θα έχουµε:
R S ,t = µ s + ε S ,t
R F ,t = µ F + ε F ,t ,

όπου ε t Ω t −1 ~ BN (0, H t )

και ε t = (ε s ,t , ε F ,t )

'

Οι εξισώσεις διακύµανσης σε ένα GARCH πλαίσιο, θα ορίζονται ως εξής:
hS ,t = a S ,0 + a S ,1ε S2,t −1 + β S ,1 hS ,t −1
hF ,t = a F ,0 + a F ,1ε F2 ,t −1 + β F ,1 hF ,t −1
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Υποθέτουµε ότι η δεσµευµένη συσχέτιση µεταξύ µεταβλητών παραµένει
σταθερή στο χρόνο. Θεωρώντας ότι η σταθερή στο χρόνο συσχέτιση είναι C = ρ SF
και ο πίνακας δεσµευµένης συνδιακύµανσης είναι H t και θετικά ορισµένος, τότε η
µορφή του CCC-GARCH µοντέλου θα είναι η εξής: H t = Dt CDt , όπου Dt είναι η
διαγώνια µήτρα µε σ 1, ....., σ κ στην κύρια διαγώνιό της. Στη µήτρα H t , η εξαρτηµένη
από το χρόνο συνδιακύµανση θα είναι της µορφής: hSF ,t = ρ SF σ S ,t σ F ,t .
Σε ένα χαρτοφυλάκιο µε µεταβλητές στο χρόνο αποδόσεις τόσο για τα
τρέχοντα (spot) όσο και τα µελλοντικά assets, η αναµενόµενη απόδοση Et −1 ( Rt ) ενός
χαρτοφυλακίου, το οποίο αποτελείται κατά ένα µέρος (one unit) από stock index και γ
µέρη (γ units) µελλοντικών συµβολαίων, θα είναι ως εξής:
E t −1 ( Rt ) = E t −1 {( ∆S t ) − γ t −1 ( ∆Ft ) }. Επίσης, η διακύµανση της αναµενόµενης

απόδοσης hP ,t = hS ,t + γ t2−1 hF ,t − 2γ t −1hSF ,t , όπου: hP ,t , hS ,t και hF ,t είναι αντίστοιχα
οι δεσµευµένες διακυµάνσεις του χαρτοφυλακίου, των παρουσών θέσεων (spot
positions) και των µελλοντικών θέσεων (future positions) και hSF ,t είναι η
δεσµευµένη συνδιακύµανση µεταξύ των τρεχουσών και των µελλοντικών θέσεων και

γ t −1 είναι το ιδανικό hedge ratio µε χαρακτηριστικά µεταβλητά στο χρόνο. Πιο
συγκεκριµένα, γ t*−1 =

hSF ,t
hF ,t

. Στην περίπτωση αυτή, έχουµε να εκτιµήσουµε 7

παραµέτρους σε αντίθεση µε το γενικό µοντέλο του Bollerslev et al. (1998) σύµφωνα
µε το οποίο έπρεπε να εκτιµήσουµε 21 παραµέτρους. Οι παράµετροι του παραπάνω
CCC-GARCH µοντέλου µπορούν εύκολα να εκτιµηθούν µε τη µεγιστοποίηση του
λογαρίθµου της συνάρτησης µεγίστης πιθανοφάνειας ενός οποιοδήποτε GARCH
1 T
µοντέλου: L(θ ) = c −  ∑ (ln H t ) − ε t' H t−1ε t , όπου το θ αντιπροσωπεύει όλες τις
 2  t =1
άγνωστες παραµέτρους, οι οποίες θα πρέπει να εκτιµηθούν έχοντας στη διάθεσή µας
Τ παρατηρήσεις. Η εκτίµηση για το θ µέσω της µεγίστης πιθανοφάνειας είναι
ασυµπτωτικά κανονική. Ένας πίνακας διαστάσεων m × m θα πρέπει να µετατραπεί Τ
φορές κατά τη διάρκεια ενός single iteration, το οποίο κάνει την εκτίµηση εύκολη.
∆ηλαδή, µόνο 1 inversion per iteration. Σε ένα διµεταβλητό (m=2) CCC-GARCH
µοντέλο, η συνάρτηση θα πάρει την εξής µορφή:
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T

m

T

L(θ ) = c − (T / 2) ln C − (1 / 2)∑∑ ln h jt − (1 / 2)∑ z t' C −1 z t ,
t =1 j =1

t =1

όπου z t = (ε S ,t / hS1 /,t2 , ε F ,t / h1F/,t2 )

'

είναι απλώς ένα διάνυσµα κανονικοποιηµένων καταλοίπων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

4.1 Εκτίµηση αναµενόµενης απόδοσης µε τη χρήση του CAPM

Για τις µετοχές της Εθνικής Τράπεζας, της Eurobank, της Alpha Bank, της
Τράπεζας Πειραιώς, της COCA-COLA, της COSMOTE, του Ιατρικού Κέντρου, του
Ο.Π.Α.Π. της INTRALOT, του ΤΙΤΑΝΑ, της VIVARTIA, της ELPET, του ΙΑΣΩ,
του JUMBO και της ΒΙΟΧΑΛΚΟ γνωρίζουµε την ετήσια µεταβλητότητα (yearly
volatility σ), το beta και το alpha της κάθε µετοχής. Σύµφωνα µε αυτά τα δεδοµένα
και χρησιµοποιώντας τη σχέση του µοντέλου αποτίµησης περιουσιακών στοιχείων
(CAPM),

δηλαδή

µ i − R f = βι ( µ Μ − R f )

µπορούµε

να

υπολογίσουµε

την

αναµενόµενη απόδοση για καθεµία από τις παραπάνω µετοχές. Αυτό µπορεί να γίνει,
αν λύσουµε τον τύπο του CAPM ως προς µ, δηλαδή µ i = (1 − β i ) R f + β i µ Μ , όπου
R f είναι το risk-free-rate και µ Μ είναι η αναµενόµενη απόδοση της αγοράς.

Beta

Alpha

Ετήσια

µετοχής

µετοχής

µεταβλητότητα

Μ

µ+α

σ
1

ETHNIKI

1.5125

0.0011

26.1709

0,19125

0,19235

2

EUROBANK

1.2132

-0.0027

26.893

0,16132

0,15862

3

ALPHABANK

1.1103

0.0044

26.9261

0,15103

0,15543

4

PIREOS

1.1367

0.0107

28.0096

0,15367

0,16437

5

COCACOLA

0.6552

0.0087

32.7682

0,10552

0,11422

6

COSMOTE

0.4752

0.008

22.7843

0,08752

0,09552

7

IATRIKO

1.1595

0.0003

30.1144

0,15595

0,15625

8

OPAP

0.9236

0.0019

21.1592

0,13236

0,13426

9

INTRALOT

1.3357

-0.0023

27.6095

0,17357

0,17127

10

TITAN

0.6949

-0.0039

24.489

0,10949

0,10559

11

VIVARTIA

1.0153

0.0111

34.1891

0,14153

0,15263

12

ELPET

0.7616

-0.0017

25.7943

0,11616

0,11446

13

IASO

0.8764

-0.0061

37.2258

0,12764

0,12154

14

JUMBO

0.7281

0.0279

30.8272

0,11281

0,14071
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15

BIOXALKO

1.3711

-0.0055

35.3614

0,17711

0,17161

MARKET

1.0000

0.0000

17.4784

0,14

0,14

0,04

Rf

Πίνακας 4.1
4.2 Εκτίµηση πίνακα διακύµανσης - συνδιακύµανσης

Στη συνέχεια, µπορούµε να υπολογίσουµε τον πίνακα Σ διακύµανσηςσυνδιακύµανσης χρησιµοποιώντας το σ i2 και τον τύπο σ ij = β i β j σ Μ2 . Η µήτρα
διακύµανσης-συνδιακύµανσης που προκύπτει είναι η εξής:

ETHNIKI
EUROBANK
ALPHABANK
PIREOS
COCACOLA
COSMOTE
IATRIKO
OPAP
INTRALOT
TITAN
VIVARTIA
EPLET
IASO
JUMBO
BIOXALKO

IATRIKO
535,759
429,7407
393,2914
402,6428
232,0855
168,3257
906,8771
327,1584
473,1328
246,1481
359,6404
269,7746
310,4391

ETHNIKI
684,916
560,572
513,026
525,224
302,742
219,571
535,759
426,759
617,174
321,086
469,13
351,905
404,95
336,426
633,531

OPAP
426,758968
342,310069
313,276352
320,725235
184,867752
134,079908
327,158362
447,711745
376,874019
196,069294
286,471656
214,889011
247,28037

EUROBANK
560,571654
723,233449
411,505922
421,290446
242,834081
176,121421
429,740716
342,310069
495,044997
257,547929
376,296463
282,268675
324,816527
269,852708
508,165153

INTRALOT
617,17405
495,045
453,05676
463,82925
267,35368
193,90487
473,13277
376,87402
762,28449
283,55322
414,29211
310,77009
357,61411

ALPHABANK
513,0256407
411,5059221
725,0148612
385,5578484
222,2376197
161,1833286
393,291392
313,2763515
453,0567592
235,7034828
344,380121
258,3274895
297,2665597
246,9646076
465,0641031

TITAN
321,0858
257,5479
235,7035
241,3079
139,0912
100,8793
246,1481
196,0693
283,5532
599,7111
215,5361
161,6786
186,0493
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PIREOS
525,224
421,29
385,558
784,538
227,522
165,016
402,643
320,725
463,829
241,308
352,569
264,47
304,335
252,837
476,122

VIVARTIA
469,1299
376,29646
344,38012
352,56857
203,22242
147,39209
359,64041
286,47166
414,29211
215,53611
1168,8946
236,22435
271,8317

COCACOLA
302,741961
242,834081
222,23762
227,521843
1073,75493
95,1160199
232,08549
184,867752
267,353678
139,091166
203,222422
152,441837
175,420202
145,736477
274,439341

EPLET
351,9052
282,2687
258,3275
264,4698
152,4418
110,5622
269,7746
214,889
310,7701
161,6786
236,2244
665,3459
203,9072

IASO
404,9497
324,8165
297,2666
304,3348
175,4202
127,2278
310,4391
247,2804
357,6141
186,0493
271,8317
203,9072
1385,76

COSMOTE
219,57109
176,12142
161,18333
165,01584
95,11602
519,12433
168,32574
134,07991
193,90487
100,87931
147,39209
110,56221
127,22784
105,69898
199,04392

JUMBO
336,43
269,85
246,96
252,84
145,74
105,7
257,91
205,44
297,1
154,57
225,83
169,4
194,94

BIOXALKO
633,531
508,1652
465,0641
476,1221
274,4393
199,0439
485,6722
386,8623
559,4759
291,0682
425,2721
319,0064
367,0919

257,9082
485,6722

205,436829
386,862295

297,10045
559,47593

154,567
291,0682

225,83371
425,27207

196,4031
319,0064

194,9381
367,0919

950,32
304,97

Παρατηρούµε ότι η παραπάνω µήτρα διακύµανσης-συνδιακύµανσης είναι
συµµετρική.

4.3 Προσδιορισµός των weights του χαρτοφυλακίου µε περιορισµό το beta

Στη συνέχεια, έχοντας ως περιορισµό το beta, µπορούµε να λύσουµε το εξής
πρόβληµα: min w' Σw , such that w' β = β Ρ και να βρούµε τα βάρη (weights) για
w

καθεµία από τις δεκαπέντε (15) µετοχές που έχει το χαρτοφυλάκιό µας.
Ελαχιστοποιούµε την τυπική απόκλιση (standard deviation) µε την προϋπόθεση ότι

wi ≥ 0 . Επίσης, θεωρούµε ότι το beta του χαρτοφυλακίου είναι 1,1. Τα βάρη που
προκύπτουν και τα οποία θα πρέπει να αθροίζουν στη µονάδα, δηλαδή
τα εξής:
Beta - Constraint
weights

1

ETHNIKI

0,03932

2

EUROBANK

0,061968

3

ALPHABANK

0,065813

4

PIREOS

0,054824

5

COCACOLA

0,05252

6

COSMOTE

0,133319

7

IATRIKO

0,040371

8

OPAP

0,180679

9

INTRALOT

0,044738

10

TITAN

0,104217

11

VIVARTIA

0,033206

12

ELPET

0,088654

13

IASO

0,031721

14

JUMBO

0,057273

15

BIOXALKO

0,011375

Πίνακας 4.3
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∑w

i

= 1 είναι

304,9745
1250,429

4.4 Επίλυση προβλήµατος παθητικού χαρτοφυλακίου

Αν υποθέσουµε ότι µ Ρ = 0,15 , R f = 0,04 , µ Μ = 0,14 και θεωρώντας ως
δεδοµένα τα beta, τα alpha και τις ετήσιες µεταβλητότητες των παραπάνω δεκαπέντε
(15)

µετοχών,

µπορούµε

να

επιλύσουµε

το

εξής

πρόβληµα

παθητικού

χαρτοφυλακίου: min w' ∑ w such that w' µ = µ P . Ελαχιστοποιούµε την τυπική
w

απόκλιση (standard deviation) µε την προϋπόθεση ότι wi ≥ 0 και θεωρούµε ως
αναµενόµενη παθητική απόδοση µ Ρ = 0,15 . Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν είναι
τα εξής:

Passive Portfolio Problem

µ Ρ = 0,15
1

ETHNIKI

0,388238

2

EUROBANK

0,031461

3

ALPHABANK

0,038688

4

PIREOS

0,031498

5

COCACOLA

0,037368

6

COSMOTE

0,096804

7

IATRIKO

0,022734

8

OPAP

0,119981

9

INTRALOT

0,013739

10

TITAN

0,073562

11

VIVARTIA

0,021075

12

ELPET

0,061706

13

IASO

0,021357

14

JUMBO

0,039928

15

BIOXALKO

0,001862

Standard Deviation

19,5889

Πίνακας 4.4

Παρατηρούµε ότι τα παθητικά χαρτοφυλάκια έχουν κάποια διαφορά µε τα
αποτελέσµατα που προέκυψαν µε τον κατά beta περιορισµό χαρτοφυλάκιο. Αυτό
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συµβαίνει, επειδή στο παθητικό χαρτοφυλάκιο παίρνουµε απόδοση µ = 0,15 , η οποία
αντιστοιχεί σε beta=1,1 , σύµφωνα µε το Μοντέλο Αποτίµησης Περιουσιακών
Στοιχείων (CAPM). Επίσης, στο παθητικό χαρτοφυλάκιο δεν υπάρχουν προβλέψεις
για βραχυχρόνιες αποδόσεις. Συνεπώς, τα alpha είναι µηδενικά γεγονός το οποίο
προκύπτει και από τη θεωρία του CAPM.

4.5 Επίλυση προβλήµατος ενεργητικού χαρτοφυλακίου

Αν υποθέσουµε ότι µ Ρ = 0,15 , R f = 0,04 , µ Μ = 0,14 και θεωρώντας ως
δεδοµένα τα beta, τα alpha και τις ετήσιες µεταβλητότητες των παραπάνω δεκαπέντε
(15) µετοχών, µπορούµε να επιλύσουµε το εξής πρόβληµα ενεργητικού
χαρτοφυλακίου: min w' ∑ w such that w' (µ + a ) = µ P . Ελαχιστοποιούµε την τυπική
w

απόκλιση (standard deviation) µε την προϋπόθεση ότι wi ≥ 0 και θεωρούµε ως
αναµενόµενη ενεργητική απόδοση µ Ρ = 0,15 . Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν
είναι τα εξής:

Active Portfolio Problem

µ Ρ = 0,15
1

ETHNIKI

0,29302

2

EUROBANK

0,00000

3

ALPHABANK

0,05958

4

PIREOS

0,09509

5

COCACOLA

0,05357

6

COSMOTE

0,12317

7

IATRIKO

0,01535

8

OPAP

0,11374

9

INTRALOT

0,00000

10

TITAN

0,03175

11

VIVARTIA

0,05023

12

ELPET

0,03638

13

IASO

0,00084

14

JUMBO

0,12729
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15

BIOXALKO

0,00000

Standard Deviation

18,82984

Πίνακας 4.5

Τα αποτελέσµατα διαφέρουν από αυτά που βρήκαµε στο πρόβληµα του
παθητικού χαρτοφυλακίου, επειδή τώρα έχουµε µη-µηδενικό alpha. Επίσης, µε
χαµηλότερο ρίσκο ένας επενδυτής µπορεί να επιτύχει υψηλότερη απόδοση. Σύµφωνα
µε το Μοντέλο Αποτίµησης Περιουσιακών Στοιχείων (CAPM), το alpha συµβολίζει
την επιπλέον απόδοση που µπορεί να επιτύχει ένας επενδυτής. Άρα, εδώ, ο ενεργός
διαχειριστής θεωρείται επιτυχηµένος. Ο παθητικός διαχειριστής – σε αντίθεση µε τον
ενεργό – δε χρειάζεται αναπροσαρµογή του χαρτοφυλακίου του, εκτός εάν πιστεύει
ότι η µακροχρόνια περίοδος έχει ήδη συµβεί.

4.6 Optimal χαρτοφυλάκιο µε τη χρήση σεναρίων και πιθανοτήτων

Σενάριο 1

Σενάριο 2

Σενάριο 3

Σενάριο 4

Σενάριο 5

p( s )

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

R1

0,10

0,14

0,03

0,07

-0,04

R2

-0,05

0,20

0,05

0,22

0,08

R3

-0,05

0,15

0,25

0,15

0,10

Πίνακας 4.6

όπου s = 1, 2, 3, 4, 5 είναι τα σενάρια και p( s) είναι η πιθανότητα να συµβεί το κάθε
σενάριο.
Έστω ότι µ Ρ = 0,09 . Για να υπολογίσουµε το optimal χαρτοφυλάκιο, θα
χρειαστούµε τον πίνακα Σ −1 , δηλαδή τον αντίστροφο του πίνακα διακύµανσης –
συνδιακύµανσης Σ ( 3 x 3) , ο οποίος είναι ο εξής:

Σ

−1

323,0368 − 89,992 89,125283
= − 89,992 165,0608 − 100,6569
89,1258 − 100,657 169,82983
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Το optimal χαρτοφυλάκιο Μέσου-∆ιακύµανσης (Mean-Variance) προκύπτει
από την επίλυση του εξής προβλήµατος:

1
1
min σ 2p = w' ∑ w , such that w'1 = 1 και w' µ = µ P ,
w 2
2

όπου w' , ∑ w , 1, µ είναι vectors (διανύσµατα).
Οπότε:

min L =

w ,λ1 ,λ 2

1
w' Σw + λ1 (1 − w'1) + λ 2 ( µ Ρ − w' µ ) ,
2

όπου λ1 και λ2 είναι πολλαπλασιαστές Lagrance (Lagrance multipliers). Οι
συνθήκες πρώτης τάξης (First-Order-Conditions) θα είναι οι εξής:
∂L
= Σw − λ11 − λ 2 µ = 0
∂w

∂L
= 1 − w'1 = 0
∂λ1
∂L
= µ Ρ − w' µ = 0
∂λ2

(1)

(2)
(3)

Από τη σχέση (1), προκύπτει w * (µ Ρ ) = λ1Σ −11 + λ2 Σ −1 µ , όπου w* είναι το
mean-variance efficient portfolio, και αντικαθιστώντας στις σχέσεις (2) και (3) θα
έχουµε:

λ11' Σ −11 + λ2 µ ' Σ −11 = 1 και λ11' Σ −1 µ + λ2 µ ' Σ −1 µ = µ Ρ .

Συνεπάγεται ότι λ1 =
Β = 1' Σ −1 µ > 0

,

C − Bµ Ρ
D

και λ 2 =

C = µ ' Σ −1 µ > 0

,

Αµ Ρ − Β
D

, όπου

A = 1' Σ −11 > 0

,

D = AC − B 2 > 0 . Η διακύµανση του

χαρτοφυλακίου w * (µ Ρ ) είναι η εξής:
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σ Ρ2 ( µ Ρ ) = w * (µ Ρ )' Σw * ( µ Ρ ) = w * (µ Ρ )' Σ(λ1Σ −11 + λ2 Σ −1 µ ) =
Αµ Ρ2 − 2Βµ Ρ + C
λ1 w * ( µ Ρ )'1 + λ2 w * ( µ Ρ )' µ = λ1 + λ2 µ Ρ =
D
και ισχύουν οι εξής περιορισµοί: w'1 = 1 και w' µ = µ Ρ . Σύµφωνα µε τις παραπάνω
σχέσεις και τα αριθµητικά δεδοµένα που έχουµε στη διάθεσή µας, προκύπτουν τα
εξής:
 322,17008 


A = 1' Σ 1 =  − 25,5881  * (1 1 1) = 322,17008 − 25,588 + 158,29863 = 454,88061
158,29863 


−1

 322,17008 


Β = 1' Σ µ =  − 25,5881  * (0,06 0,10 0,12) = 19,330204 − 2,55881 + 18,995835 = 35,767229
158, 29863 


−1

 21,078041 


C = µ ' Σ µ =  − 0,972268  * (0,06 0,10 0,12 ) = 1,2646824 − 0,0972268 + 1,8793712 = 3,0468268
 15,661427 


−1

D = AC − B 2 = 1.385,9424 − 1.279,2946 = 106,6478

∆ηλαδή,
Α = 454,88061
Β = 35,767229
C = 3,0468268
D = 106,6478

Οπότε,

λ1 =

C − Bµ Ρ C − 3,2190506
=
= −0,0016148 ≈ −0,00161 και
D
D

λ2 =

Αµ Ρ − Β 40,939254 − Β
=
= 0,0484963 ≈ 0,048496
D
D

∆ηλαδή, λ1 = −0,00161 και λ 2 = 0,048496 .
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Τα βάρη (weights) του χαρτοφυλακίου w * (µ Ρ ) , προκύπτουν από τους
ακόλουθους υπολογισµούς: w * (µ Ρ ) = λ1Σ −11 + λ 2 Σ −1 µ .

 − 0,5200892 0,1448871 − 0,1434917 
 − 0,5186938 




λ1Σ 1 =  0,1448871 − 0,2657478 0,1620576  * 1 =  0,0411969 
 − 0,1434917 0,1620577
 − 0,25486 
− 0,273426 



−1

 15,665992 − 4,364252 4,3222197 
 1,0222006 




λ 2 Σ µ =  − 4,364252 8,0047885 − 4,881457  * (0,06 0,10 0,12) =  − 0,0471511
 4,3222195 − 4,8814618 8,2360674 
 0,759515 




−1

 − 0,5186938   1,0222006   0,5035068 

 
 

w * (µ Ρ ) = λ1Σ 1 + λ 2 Σ µ =  0,0411969  +  − 0,0471511 =  − 0,0059542 
 − 0, 25486   0,759515   0,504655 

 
 

−1

−1

Άρα, τα βάρη του χαρτοφυλακίου θα είναι τα εξής:
w1 = 0.5065068
w 2 = −0.0059542
w3 = 0.504655

Επίσης, θα ισχύει:
3

∑w

i

= w1 + w2 + w3 = 0,5065068 − 0,0059542 + 0,504655 = 1,0022076 ≈ 1

i =1

Η διακύµανση του χαρτοφυλακίου θα είναι η εξής:

σ Ρ2 ( µ Ρ ) =

Αµ Ρ2 − 2Β µ Ρ + C 3,6845329 − 6,4381012 + C
=
= 0,0027497
D
D

Οι αναµενόµενες αποδόσεις για καθένα από τα τρία επενδυτικά στοιχεία θα είναι οι
εξής:
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1
1
1
1
1
5
5
5
5
5
1
1
1
1
1
µ 2 = (−0,05) + (0,20) + (0,05) + (0,22) + (0,08) = 0,1
5
5
5
5
5
1
1
1
1
1
µ 3 = (−0,05) + (0,15) + (0,25) + (0,15) + (0,10) = 0,12
5
5
5
5
5

µ1 = (0,10) + (0,14) + (0,03) + (0,07) + (−0,04) = 0,06

Άρα,

µ = ( µ1 µ 2

µ 3 ) = (0,06 0,10 0,12 )

4.6.1 Εκτίµηση πίνακα διακύµανσης-συνδιακύµανσης

σ 12 =

1
(0,10 − 0,06 )2 + 1 (0,14 − 0,06 )2 + 1 (0,03 − 0,06)2 + 1 (0,07 − 0,06)2 + 1 (− 0,04 − 0,06)2 = 0,0038
5
5
5
5
5

σ 22 =

1
(− 0,05 − 0,1)2 + 1 (0,20 − 0,1)2 + 1 (0,05 − 0,1)2 + 1 (0,22 − 0,1)2 + 1 (0,08 − 0,1)2 = 0,00996
5
5
5
5
5

σ 32 =

1
(− 0,05 − 0,12 )2 + 1 (0,15 − 0,12 )2 + 1 (0,25 − 0,12 )2 + 1 (0,15 − 0,12 )2 + 1 (0,10 − 0,12 )2 = 0,0096
5
5
5
5
5

1
(0,10 − 0,06)(− 0,05 − 0,1) + 1 (0,14 − 0,06)(0,20 − 0,1) + 1 (0,03 − 0,06)(0,05 − 0,1) +
5
5
5
1
(0,07 − 0,06)(0,22 − 0,1) + 1 (− 0,04 − 0,06)(0,08 − 0,1) = 0,00134
5
5

σ 12 =

1
(− 0,05 − 0,1)(− 0,05 − 0,12) + 1 (0,20 − 0,01)(0,15 − 0,12) + 1 (0,05 − 0,1)(0,25 − 0,12) +
5
5
5
1
(0,22 − 0,1)(0,15 − 0,12) + 1 (0,08 − 0,1)(0,10 − 0,12) = 0,0052
5
5

σ 23 =

1
(0,10 − 0,06)(− 0,05 − 0,12) + 1 (0,14 − 0,06)(0,15 − 0,12) + 1 (0,03 − 0,06)(0,25 − 0,12) +
5
5
5
1
1
(0,07 − 0,06)(0,15 − 0,12) + (− 0,04 − 0,06)(0,10 − 0,12) = −0,0012
5
5

σ 13 =

Άρα, σ 12 = 0,0038 , σ 22 = 0,00996 , σ 23= 0,0096 , σ 12 = 0,00134 , σ 23 = 0,0052 ,
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σ 13

 σ 12 σ 12

= −0,0012 και Σ =  σ 21 σ 22
σ
 31 σ 32

σ 13 

σ 23  .
σ 32 

Οπότε, ο πίνακας διακύµανσης-συνδιακύµανσης θα είναι ο εξής:
 0,0038 0,00134 − 0,0012 


Σ =  0,00134 0,00996 0,0052 
 − 0,0012 0,0052
0,0096 


Στη συνέχεια, θα υπολογίσουµε το χαρτοφυλάκιο ελαχίστης διακύµανσης
(minimum variance portfolio) και το tangency χαρτοφυλάκιο.

4.7 Minimum Variance Portfolio

wmin

 322,17 
 0,7082517 



Σ −11 
1
=
=
−
25
,
5882
*
=
−
0
,
0562525




454,88061 
1' Σ −11 


 158,2982 
 0,347994 

wmin 1 = 0,7082517
wmin 2 = −0,0562525
wmin 3 = 0,347994

3

Επίσης,

∑w

min i

= 0,7082517 − 0,0562525 + 0,347994 = 0,9999986 ≈ 1

i =1

µ min

 0,06 


= w' min *µ = (0,7082517 − 0,0562525 0,347994) *  0,10  = 0,0424951 − 0,0056252 +
 0,12 



0,0417599 = 0,0786298

σ min = w' min *Σwmin
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Σwmin

 0,0038 0,00134 − 0,0012   0,7082517   0,0021985 

 
 

=  0,00134 0,00996 0,0052  *  − 0,0562525  =  0,0021983 
 − 0,0012 0,0052
0,0096   0,3479994   0,0021983 


 0,0021985 


Σwmin * w' min =  0,0021983  * (0,7082517 − 0,0562525 0,3479994) =
 0,0021983 


= 0,001557 − 0,0001236 + 0,000765 = 0,0021984

σ min = w' min *Σwmin = 0,0021984 = 0,046887

4.8 Τangency Portfolio

wtan

 21,078041 
 0,5893115 




Σ −1 µ
1
=
=  − 0,972268  *
=  − 0,0271832 
−1
1' Σ µ 
 35,767229  0,4378708 
 15,661427 



wtan 1 = 0,5893115
wtan 2 = −0,0271832
wtan 3 = 00,4378708

3

Επίσης,

∑w

tan i

= 0,5893115 − 0,0271832 + 0,4378708 = 0,9999991 ≈ 1

i =1

µ tan

 0,06 


= w' tan *µ = (0,5893115 − 0,0271832 0,4378708) *  0,10  = 0,0353586 − 0,0027183 + 0,052544 =
 0,12 



= 0,0851847

σ tan = w' tan *Σwtan

Σwtan

 0,0038 0,00134 − 0,0012   0,5893115   0,0016775 

 
 

=  0,00134 0,00996 0,0052  *  − 0,0271832  =  0,0027958 
 − 0,0012 0,0052
0,0096   0,4378708   0,0033551
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Σwtan

 0,0016775 


* w' tan =  0,0027958  * (0,5893115 − 0,0271832 0,4378708) =
 0,0033551 



= 0,0009885 − 0,0000759 + 0,0014691 = 0,0023817

σ tan = w' tan *Σwtan = 0,0023817 = 0,0488026

∆ιάγραµµα 4.8

4.9 Optimal χαρτοφυλάκιο µε τη χρήση συνάρτησης χρησιµότητας του επενδυτή

Αν ένας επενδυτής έχει συνάρτηση χρησιµότητας V (µ ,σ 2 ) = µ − θσ 2 και

θ = 1,5 , µπορούµε να προσδιορίσουµε το optimal χαρτοφυλάκιο µε τους παρακάτω
υπολογισµούς:
∂V
=1> 0
∂µ

,

∂V
= −θ < 0
∂σ 2
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∂V
∂σ 2 = ∂µ
∂V
∂σ 2
∂µ

(I)

Αµ Ρ2 − 2Β µ Ρ + C
Β 1
⇒ µΡ = ±
D Aσ Ρ2 − 1
D
Α Α

(

σ Ρ2 =

∂µ Ρ
D
=
2
∂σ Ρ 2 D Aσ Ρ2 − 1

(

(I) = (II) ⇒ θ =

D
2 D ( Aσ − 1)
2
Ρ

⇒ σ 2* (θ ) =

1
D
+
Α 4 Aθ 2

(III)

Β
D
37,767229
106,6478
+
=
+
≈ 0,160
Α 2 Aθ 454,88061 2 * 454,88061 *1,5

λ1 =

C − Bµ Ρ
= −0,02401
D

λ2 =

Αµ Ρ − Β
= 0,333
C

λ1Σ −1

2,140 
 − 7,756 2,161


=  2,161 − 3,963 2, 417 
 − 2,140 2,417 − 4,077 



 − 7,736 


λ1Σ −11 =  0,614 
 − 3,8009 



λ2 Σ

(IV)

(II)

)

(III) και (ΙV) ⇒ µ * (θ ) =

−1

)

 106,679 − 29,997 29,708 


=  − 29,997 55,020 − 33,552 
 29,708 − 33,552 56,6099 
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 7,026 


λ 2 Σ µ =  − 0,324 
 5,220 


−1

 − 7,736   7,026   − 0,710 

 

 
λ1Σ 1 + λ 2 Σ µ =  0,614  +  − 0,324  =  0,290 
 − 3,8009   5, 220   1, 4191 

 
 

−1

−1

w1 = −0,710

Άρα, w2 = 0,290
w3 = 1,4191
3

Επίσης,

∑w

i

= −0,710 + 0,290 + 1,4191 = 0,99991 ≈ 1

i =1

∆ιάγραµµα 4.9
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