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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η εκτίμηση του συντελεστή αποστροφής
κινδύνου των επενδυτών στο Ελληνικό Χρηματιστήριο και η έρευνα για τις οικονομικές
παραμέτρους που επηρεάζουν και προσδιορίζουν την προτίμηση των επενδυτών
σχετικά με την ανάληψη κινδύνου.
Για την εκπόνηση της μελέτης μας, στηριχτήκαμε σε ένα θεωρητικό πλαίσιο
σύμφωνα με το οποίο η απόδοση είναι συνάρτηση της διακύμανσης, με τον συντελεστή
της διακύμανσης να ερμηνεύεται ως o συντελεστής αποστροφής κινδύνου (risk
aversion coefficient). Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια εναλλακτική μέθοδο για την
εκτίμηση του συντελεστή αποστροφής κινδύνου. Η χρονική περίοδος που μελετάμε
είναι από τον Οκτώβριο του 1988 έως τον Ιούλιο του 2012. Η μελέτη μας χωρίζεται σε
δύο μέρη: στο πρώτο εκτιμάμε τον συντελεστή αποστροφής κινδύνου και στο δεύτερο
αναζητάμε εάν κάποια από τις οικονομικές παραμέτρους που παραθέτουμε επηρεάζει
την αποστροφή κινδύνου των επενδυτών. Για το πρώτο μέρος, οι χρονολογικές σειρές
που θα χρησιμοποιήσουμε κατασκευάζονται από εβδομαδιαία δεδομένα και αναλύονται
οικονομετρικά με την βοήθεια του προγράμματος Matlab και E-views. Σε μια από τις
προσεγγίσεις που μελετάμε στο πρώτο μέρος, διενεργούμε παλινδρομήσεις με την
χρήση κυλιόμενου παραθύρου, κάτι το οποίο μας δίνει μια εικόνα συνεχούς εκτίμησης
του συντελεστή αποστροφής κινδύνου.
Στο δεύτερο μέρος της μελέτης μας, εισάγουμε επτά οικονομικές παραμέτρους
τις οποίες ερευνάμε οικονομετρικά κατά πόσο επηρεάζουν τον συντελεστή αποστροφής
κινδύνου. Τα δεδομένα που αντλούμε από την DataStream είναι μηνιαία και η περίοδος
που μελετάμε είναι από τον Οκτώβριο του 1992 μέχρι τον Ιούλιο του 2012.
Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της μελέτης που διενεργήσαμε, οι
χρονικές περίοδοι στις οποίες υπήρχαν σημαντικά γεγονότα για την Ελλάδα, μας δίνουν
στατιστική σημαντικότητα με εκτιμητές στα πλαίσια που αναμένουμε. Όσον αφορά το
δεύτερο μέρος της μελέτης, στο οποίο εξετάζουμε τις οικονομικές παραμέτρους που
επηρεάζουν τους συντελεστές αποστροφής κινδύνου συμπεράναμε πως μόνο ένας
δείκτης (ο όγκος λιανικών πωλήσεων) επιδρά στις μεταβολές του συντελεστή κάτι που
δεν προκύπτει από αντίστοιχες διεθνείς μελέτες. Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε πως η
Ελληνική Χρηματιστηριακή Αγορά την οποία μελετάμε χαρακτηρίζεται από μεγάλες
διακυμάνσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε μικρά χρονικά διαστήματα. Η παρούσα
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αγορά είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητη γεγονός που δυσκολεύει την μελέτη της από
οικονομετρικής άποψης. Αξίζει να σημειωθεί πως πολλές μελέτες που έχουν
πραγματοποιηθεί σε ξένες χρηματιστηριακές αγορές δεν μπορούν να διενεργηθούν στην
αντίστοιχη Ελληνική λόγω του μικρού μεγέθους της και της έντονης μεταβλητότητας
που την χαρακτηρίζει.
Ολοκληρώνοντας με την περίληψη της μελέτης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον
επιβλέπων καθηγητή μου, κ. Καβουσανό, για τον χρόνο που μου αφιέρωσε. Η συνεχής
προτροπή του, μου έδωσε το κίνητρο να μελετήσω σε βάθος την πολυδιάστατη έννοια
του κινδύνου και την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σε πολλές επίσημες έρευνες υποστηρίζεται πώς ο επενδυτικός κίνδυνος είναι
τόσο σημαντικός στους επενδυτές όσο και η αναμενόμενη απόδοση. Το γεγονός ότι
ούτε η αναμενόμενη απόδοση, ούτε ο κίνδυνος είναι άμεσα παρατηρήσιμοι προκαλεί
δυσκολίες στην εκτίμηση τους.
Ως κίνδυνο θα ορίσουμε την πιθανότητα το πραγματικό αποτέλεσμα από μια
επένδυση να διαφέρει από το αναμενόμενο. Επομένως, είναι η μεταβλητότητα των
δυνητικών αποτελεσμάτων σε σχέση με την προσδοκώμενη τιμή τους. Σύμφωνα με την
Θεωρία Χαρτοφυλακίου του Markowitz (1952) αν το αποτέλεσμα μιας επένδυσης- η
απόδοσή της- θεωρηθεί ως η τυχαία μεταβλητή x, ο κίνδυνος αυτής είναι η διακύμανση
γύρω από την αναμενόμενη τιμή E(x). Σε αυτή την περίπτωση ο κίνδυνος ισοδυναμεί
με την τυπική απόκλιση της επένδυσης. Παράλληλα, ο κίνδυνος θα μπορούσε να
οριστεί ως η έκθεση στην αβεβαιότητα σύμφωνα με τους Lhabitant και Tinguely(2001).
Οι επιχειρήσεις καθώς και οι δυνητικοί επενδυτές επιθυμούν κατά κύριο λόγο
να αποφεύγουν τον κίνδυνο, έτσι μεταξύ δύο εναλλακτικών επενδύσεων με το ίδιο
αναμενόμενο επιτόκιο απόδοσης, επιλέγουν αυτή που περιέχει τον μικρότερο κίνδυνο.
Υπάρχουν πολλά άρθρα και μελέτες που δίνουν εναλλακτικούς τρόπους εκτίμησης της
αποστροφής κινδύνου. Για παράδειγμα με ένα ερωτηματολόγιο, σύμφωνα με τους
Bodie, Kane, Marcus, μπορούμε να διακρίνουμε υψηλά, μεσαία και χαμηλά επίπεδα
αποστροφής κινδύνου. Συνδυάζοντας τις πληροφορίες από τα ερωτηματολόγια με τις
εκτιμήσεις που ήδη έχουμε κάνει για την σχέση κινδύνου – απόδοσης μας επιτρέπεται
να εκτιμήσουμε σε επαρκή επίπεδο τον συντελεστή αποστροφής κινδύνου των
επενδυτών.
Η παρούσα έρευνα εστιάζει στην εκτίμηση του συντελεστή αποστροφής
κινδύνου και συγκεκριμένα αναπτύσσει ένα μοντέλο βασισμένο στην Ελληνική Αγορά.
Το διάστημα που εργαζόμαστε είναι το 1988 – 2012. Αντλούνται εβδομαδιαία
δεδομένα για την εκτίμηση του συντελεστή αποστροφής κινδύνου και συγκεκριμένα
βασιζόμαστε στις τιμές κλεισίματος του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου
Αθηνών και στα επιτόκια των χωρίς κίνδυνο περιουσιακών στοιχείων (τρίμηνα έντοκα
Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου). Τέλος αντλούμε μηνιαία δεδομένα για κάποιες
παραμέτρους για τις οποίες ερευνάμε κατά πόσο επιδρούν στην μεταβολή του βαθμού
αποστροφής κινδύνου των επενδυτών.
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Για την έρευνα που πραγματοποιήσαμε, με σκοπό την εκτίμηση του συντελεστή
αποστροφής κινδύνου, έγινε χρήση μιας εναλλακτικής μεθοδολογίας. Συνήθως
οδηγούμαστε στον συντελεστή αυτό μέσω της συνάρτησης χρησιμότητας. Ωστόσο,
προτείνεται μια θεωρητική μεθοδολογία την οποία προσέγγισαν οι Chou, Engle, Kane
(1992), με κάποιες παραλλαγές επικεντρωμένη στην Ελληνική Αγορά, σύμφωνα με την
οποία συνδέουμε τις αποδόσεις με την διακύμανση αυτών. Εκτιμάμε μέσω αυτής της
διαδικασίας τον συντελεστή της διακύμανσης ο οποίος σύμφωνα με την θεωρητική
προσέγγιση των CEK αποτελεί τον συντελεστή αποστροφής κινδύνου.
Για το πρώτο μέρος της μελέτης όπου εκτιμάμε τον συντελεστή αποστροφής
κινδύνου χρησιμοποιούμε μοντέλα ARMA GARCH-M και εισάγουμε την μέθοδο του
κυλιόμενου παραθύρου (rolling window) ώστε να δημιουργήσουμε μια χρονοσειρά με
δεδομένα προς επεξεργασία. Σκοπός είναι να χρησιμοποιήσουμε την δεδομένη
χρονοσειρά ως εξαρτημένη μεταβλητή στο δεύτερο μέρος της μελέτης για να
πραγματοποιήσουμε παλινδρόμηση με την Μέθοδο των Ελαχίστων Τετραγώνων
έχοντας ως ανεξάρτητες μεταβλητές διάφορες οικονομικές παραμέτρους.
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της παρούσας μελέτης είναι το γεγονός ότι εκτιμά τον
συντελεστή αποστροφής κινδύνου αποφεύγοντας να χρησιμοποιήσει την συνάρτηση
χρησιμότητας. Όπως θα δούμε αναλυτικά στην έρευνα που πραγματοποιούμε η
εκτιμήτρια του συντελεστή αποστροφής κινδύνου κινείται αντίθετα με τις τιμές
κλεισίματος του Γενικού Δείκτη Χρηματιστηρίου Αθηνών. Αυτό είναι και το
αποτέλεσμα που αναμέναμε καθώς η συμπεριφορική χρηματοοικονομική υποστηρίζει
πως ο επενδυτής κινείται σύμφωνα με κοινωνικούς, γνωστικούς και συναισθηματικούς
παράγοντες. Επομένως όταν παρατηρείται άνθηση στο χρηματιστήριο, ο επενδυτής
αναζητά τις υψηλές αποδόσεις χωρίς να φοβάται μεγάλη απώλεια του πλούτου του.
Στην αντίθετη περίπτωση, όπου η οικονομία βυθίζεται σε ύφεση με το χρηματιστήριο
αξιών να χάνει κέρδη καθημερινά, προκαλείται έντονος φόβος στον επενδυτή για
μερική ακόμα και ολική απώλεια του πλούτου του με αποτέλεσμα να αποστρέφεται τον
κίνδυνο και να μην αποζητά υψηλές - ελκυστικές αποδόσεις.
Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί η φύση της
προσπάθειας να παρακαμφθεί μια από τις πιο βασικές θεωρίες, η θεωρία της
χρησιμότητας, με στόχο την εναλλακτική εκτίμηση του βαθμού αποστροφής αποτελεί
πρόκληση από μόνη της. Ο βαθμός αποστροφής κινδύνου είναι ένα μέτρο το οποίο δεν
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παρατηρείται. Πέρα από την θεωρία της χρησιμότητας, ένας από τους πιο συχνούς
τρόπους εύρεσης του είναι η χρήση ερωτηματολογίων ή η ευρύτερη κατάταξη του
επενδυτή σε ομάδες βαθμού κινδύνου με βάση χαρακτηριστικά όπως η ηλικία, ο
επενδυτικός ορίζοντας, το φύλο κ.ο.κ. Επομένως, η εκτίμηση ή ακόμη η προσέγγιση
ενός σημαντικού, ενώ ταυτόχρονα μη παρατηρήσιμου μέτρου με ποσοτικά
οικονομετρικά μοντέλα θα μπορούσε να αποτελέσει μια καινοτομία.
Η εκτίμηση του βαθμού αποστροφής κινδύνου του επενδυτή είναι καταρχήν
χρήσιμη στους οργανισμούς που παρέχουν επενδυτικά προϊόντα. Δεύτερον, θα
μπορούσε να αποτελέσει μεταβλητή η οποία θα συμμετέχει σε μελέτες σχετικές με την
ύφεση/ανάπτυξη της οικονομίας. Επιπρόσθετα, θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος της
βάσης για πρόβλεψη της συναισθηματικής κατάστασης ή της οπτικής γωνίας των
επενδυτών για την ίδια την αγορά και επομένως να χαρακτηριστεί ως ένα πολύτιμο
μέτρο για την επιστήμη της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής. Τέλος, οι πάροχοι
ρευστότητας της αγοράς έχοντας μοντέλα που αποδεδειγμένα μπορούν να προβλέψουν
τον βαθμό αποστροφής κινδύνου του επενδυτικού κοινού, ενδεχομένως θα μπορούσαν
να βελτιώσουν τα αποθέματά τους και την διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους,
συνεισφέροντας έτσι σε μια πιο αποτελεσματική αγορά.
Το κείμενο δομείται ως εξής: Στην Ενότητα I ο αναγνώστης εξοικειώνεται με τις
έννοιες του κινδύνου, της αποστροφής κινδύνου ενώ επίσης περιγράφονται τα
χαρακτηριστικά της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς. Παράλληλα αναφέρονται
συμπεράσματα από εμπειρικές μελέτες στην διεθνή βιβλιογραφία (βιβλιογραφική
ανασκόπηση). Στην Ενότητα II αναφέρεται το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο βασίστηκε
η έρευνα μας και περιγράφεται η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε. Στην Ενότητα IIΙ
παρουσιάζονται και περιγράφονται τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στην μελέτη,
δίνονται διαγράμματα και στατιστικοί πίνακες ενώ παράλληλα γίνεται έλεγχος
στασιμότητας. Κατόπιν στην Ενότητα IV αναλύεται η οικονομετρική μέθοδος που
εφαρμόζεται στην μελέτη μας. Τέλος στην Ενότητα V ερμηνεύονται τα αποτελέσματα
της μελέτης και συγκρίνουμε τα συμπεράσματά μας με αντίστοιχα διεθνών μελετών.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ι : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
Το θέμα «εκτίμηση κινδύνου» αποτελεί ένα τεράστιο πεδίο έρευνας, ενώ οι
θεωρίες και οι εφαρμογές του βρίσκουν ανταπόκριση σε πολλούς τομείς της
οικονομίας. Το ίδιο σημαντικό είναι να εκτιμήσουμε την αποστροφή κινδύνου καθώς
μας δίνει μια σαφή εικόνα για την συμπεριφορά του επενδυτών και τον βαθμό στον
οποίο τείνουν να είναι συντηρητικοί στις επιλογές τους.
Στο πλαίσιο της χρηματαγοράς οι επενδυτές επιλέγουν να τοποθετούν τον πλούτο
τους σε πολλά διαφορετικά περιουσιακά στοιχεία με σκοπό τη μεγιστοποίηση της
απόδοσης ενώ ταυτόχρονα επιθυμούν την ελαχιστοποίηση του κινδύνου. Η διαχείριση
επενδύσεων

αναπτύχθηκε

στα

τέλη

του

1950

και

είναι

προέκταση

της

χρηματοοικονομικής θεωρίας. Σημαντικό είναι να τονίσουμε πως δεν αφορά τις
επενδύσεις μεμονωμένα αλλά ο στόχος είναι από ένα πλήθος επενδύσεων να επιλέγεται
ο κατάλληλος συνδυασμός κινδύνου με μέγιστη απόδοση. Η απόδοση είναι το κίνητρο
καθώς αποτελεί την ανταμοιβή ων επενδυτών για την ανάληψη κινδύνου.
1.1 Εννοιολογική προσέγγιση του Κινδύνου Χαρτοφυλακίου
Ο κίνδυνος εκφράζει την αβεβαιότητα ότι η πραγματοποιημένη απόδοση δεν θα
είναι ίση με την αναμενόμενη απόδοση. Στην πραγματικότητα εάν δεν υπήρχε
αβεβαιότητα δεν θα υπήρχε κίνδυνος.
Ο κίνδυνος μπορεί να διακριθεί σε Συστηματικό και σε Μη Συστηματικό.

Σχεδιάγραμμα1: Σχεδιάγραμμα διαχωρισμού συνολικού κινδύνου επενδυτή
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Συστηματικός κίνδυνος ενός περιουσιακού στοιχείου, (ο οποίος αλλιώς
ονομάζεται και κίνδυνος αγοράς ή μη διαφοροποιήσιμος κίνδυνος) είναι ο κίνδυνος
που οφείλεται σε παράγοντες της αγοράς που επηρεάζουν όλους τους επενδυτές και
την αγορά γενικότερα. Αντιπροσωπεύει και αντανακλά την γενική κατάσταση της
οικονομίας, τις πληθωριστικές τάσεις που υπάρχουν, τις δραστηριότητες των
εταιριών σε γενικό πλαίσιο, τα επίπεδα των επιτοκίων και την φορολογία.
Οικονομετρικά εκφράζεται με τον συντελεστή βήτα, “beta” ο οποίος αποτελεί ένα
σύγχρονο χρηματοοικονομικό εργαλείο για την μέτρηση του συστηματικού
κινδύνου, και συγκεκριμένα για την μέτρηση του βαθμού που ο κίνδυνος της
αγοράς επηρεάζει την επικινδυνότητα της μετοχής . Ο παρόν κίνδυνος δεν μπορεί
να εξαλειφτεί με διαφοροποίηση.



Ο μη συστηματικός (διαφοροποιήσιμος) κίνδυνος προκύπτει από γεγονότα και
δεδομένα που αφορούν στην ίδια την εταιρεία (οικονομικά αποτελέσματα,
μελλοντικές επενδύσεις , οργάνωση , προώθηση προϊόντων κλπ) και τα οποία
μπορούν να επηρεάσουν την τιμή της βραχυχρόνια ή μακροχρόνια. Εάν
ακολουθήσουμε μια στρατηγική συγκρότησης ενός χαρτοφυλακίου, η οποία
επιδιώκει

μια

πλήρη

αλληλεξουδετέρωση

του

κινδύνου

των

επιμέρους

περιουσιακών στοιχείων, θα μπορούσαμε, θεωρητικά, να εξαλείψουμε πλήρως το
μη συστηματικό κίνδυνο. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται διαφοροποίηση.
Ουσιαστικά ο κίνδυνος είναι η μεταβλητότητα των δυνητικών αποτελεσμάτων γύρω
από την αναμενόμενη τιμή τους (σταθμικός μέσος) με Ν ορισμένο ως ο αριθμός του
δείγματος. Επομένως ο κίνδυνος στατιστικά υπολογίζεται µε την τυπική απόκλιση των
αναμενόμενων αποδόσεων.

1.1.1. Markowitz – Αποτελεσματικό Σύνορο
Ο Harry Markowitz προέβαλε το μοντέλο προσδιορισμού του άριστου
χαρτοφυλακίου το 1952. Ο ίδιος παράλληλα εισήγαγε την έννοια του Αποτελεσματικού
Συνόρου το οποίο μετρά όλες τις επενδύσεις σε κλίμακα κινδύνου και απόδοσης. Ως
13
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Αποτελεσματικό Χαρτοφυλάκιο (Efficient Portfolio) ο Markowitz ορίζει εκείνο που
ενέχει το μικρότερο κίνδυνο για δεδομένη αναμενόμενη απόδοση, ή τη μεγαλύτερη
αναμενόμενη απόδοση για δεδομένο επίπεδο κινδύνου. Οι ορθολογικοί επενδυτές θα
αναζητήσουν τέτοια χαρτοφυλάκια διότι είναι βέλτιστα στις δύο πιο σημαντικές
διαστάσεις, την αναμενόμενη απόδοση και τον κίνδυνο. Χρησιμοποιώντας λοιπόν τις
αναμενόμενες αποδόσεις, τις διακυμάνσεις και τις συνδιακυμάνσεις μπορούν να
υπολογιστούν τα χαρτοφυλάκια με τη μικρότερη διακύμανση-κίνδυνο, για δεδομένη
αναμενόμενη απόδοση. Το βέλτιστο χαρτοφυλάκιο του επενδυτή βρίσκεται στο σημείο
επαφής του αποτελεσματικού συνόρου με την καμπύλη αδιαφορίας . Αυτό το σημείο
αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο ικανοποίησης που ο επενδυτής δύναται να αποκτήσει.

Σχεδιάγραμμα 2: Αποτελεσματικό Σύνορο Αγοράς

Το Αποτελεσματικό Σύνορο είναι ένα μαθηματικό εργαλείο το οποίο απαιτεί
δυο στοιχεία για κάθε επένδυση: την μέση απόδοση και την τυπική απόκλιση. Αυτά
καθορίζουν την θέση της εκάστοτε επένδυσης στο γράφημα. Όλα τα χαρτοφυλάκια που
βρίσκονται κάτω από το Αποτελεσματικό Σύνορο δεν είναι αποτελεσματικά, διότι η
απόδοση είναι χαμηλότερη για το συγκεκριμένο κίνδυνο σε κάθε περίπτωση. Το ίδιο
ισχύει και για τα χαρτοφυλάκια που βρίσκονται στα δεξιά του Αποτελεσματικού
Συνόρου. Δεν αποτελούν καλή επιλογή δεδομένου ότι υπάρχει υψηλότερος κίνδυνος
για συγκεκριμένο ποσοστό απόδοσης. Όλα τα χαρτοφυλάκια που βρίσκονται στο όριο
αποτελούν τα Αποτελεσματικά (άριστα) Χαρτοφυλάκια. Το Αποτελεσματικό Σύνορο
είναι το ίδιο για όλους τους επενδυτές, ενώ ταυτόχρονα όλοι θέλουν να πετύχουν τη
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μέγιστη δυνατή απόδοση συνδυασμένη με το μικρότερο δυνατό κίνδυνο όντας
απρόθυμοι να αναλάβουν υψηλά επίπεδα κινδύνων.
Σύμφωνα με τον John Norstad (1999), οι καμπύλες αδιαφορίας μας δίνουν ένα
τρόπο να μετρήσουμε τις προτιμήσεις των επενδυτών σχετικά με τον πλούτο και τον
κίνδυνο που διατίθενται να αναλάβουν με σκοπό να μεγιστοποιήσουν το κέρδος τους.
1.1.2. Υπόδειγμα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων (CAPM)
O Μarkowitz (1952) παρουσίασε, όπως προαναφέραμε, ένα υπόδειγμα
κατασκευής αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων τα οποία προσφέρουν στον επενδυτή
την καλύτερη δυνατή σχέση κίνδυνου – απόδοσης. Ωστόσο, 12 χρόνια αργότερα οι
William Sharpe (1964), Jack Treynor (1962), John Lintner (1965) και Jan Mossin
(1966) μέσω μιας σειράς άρθρων ανέπτυξαν το Υπόδειγμα Αποτίμησης Περιουσιακών
Στοιχείων (CAPM), το οποίο δείχνει τον τρόπο με τον οποίο η αγορά αποτιμά τα
διάφορα περιουσιακά στοιχεία.
Η σπουδαιότητα του υποδείγματος είναι ότι συνδέει την αναμενόμενη απόδοση
ενός περιουσιακού στοιχείου με ένα μέγεθος κινδύνου του περιουσιακού στοιχείου,
γνωστού ως συντελεστή βήτα (beta coefficient), ο οποίος εκφράζει τον κίνδυνο της
συνδιακύμανσης ενός χρεογράφου με το χαρτοφυλάκιο της αγοράς. Η αξία του
Υποδείγματος Αποτίμησης Περιουσιακών στοιχείων έγκειται στο γεγονός ότι
προσφέρει ισχυρές προβλέψεις όσον αφορά τον τρόπο μέτρησης του κινδύνου και τη
σχέση του με την αναμενόμενη απόδοση
E [Ri] = Rf + βim (E[Rm] – Rf)
Όπου:
E [Ri] : Η απαιτούμενη απόδοση του χρεογράφου i
Rf : Η απόδοση του χρεογράφου i χωρίς κίνδυνο (risk free rate)
E[Rm] : Η αναμενόμενη απόδοση της αγοράς
βim : Ο συντελεστής συστηματικού κινδύνου
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Σύμφωνα με τους Bodie, Kane και Marcus η διαδικασία για να κατασκευαστεί το
χαρτοφυλάκιο του επενδυτή ακολουθεί δύο βήματα:
1. Επιλέγει την σύνθεση του χαρτοφυλακίου του που θα εμπεριέχει κίνδυνο το
οποίο θα περιλαμβάνει μετοχές και μακροπρόθεσμα ομόλογα.
2. Αποφασίζει τι ποσοστό θα επενδύσει στο χαρτοφυλάκιο που ενέχει κίνδυνο και
τι ποσοστό θα επενδύσει στο χαρτοφυλάκιο που θεωρείται ασφαλές όπως είναι
τα βραχυπρόθεσμα κυβερνητικά ομόλογα.
Επομένως μέσω της διαδικασίας εκτίμησης του Υποδείγματος Αποτίμησης
Περιουσιακών Στοιχείων μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα σχετικά με το κατά
πόσο οι επενδυτές προσπαθούν να μηδενίσουν τον συστηματικό κίνδυνο έτσι ώστε να
δημιουργήσουν ένα πλήρως διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο με τον μικρότερο δυνατό
κίνδυνο. Έτσι έχουμε μια εικόνα για την αποστροφή των επενδυτών απέναντι στον
κίνδυνο.
1.2 Εννοιολογική προσέγγιση της Αποστροφής Κινδύνου
Η αποστροφή κινδύνου είναι κεντρική έννοια στην οικονομική θεωρία. Αποτελεί
θέμα έρευνας διεθνώς ενώ βιβλιογραφικά υπάρχουν πολλά επιστημονικά άρθρα στα
οποία γίνεται προσπάθεια εκτίμησης της με όλες τις δυνατές μεθόδους.
Ο φόβος των επενδυτών στις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες είναι οι
εξαγορές, οι πτωχεύσεις, οι ανακεφαλαιοποιήσεις και οι αυξήσεις του μετοχικού
κεφαλαίου. Όλα αυτά μπορεί να τους οδηγήσουν σε ασφαλέστερες επενδυτικές
επιλογές, επομένως να αναζητήσουν επενδύσεις όπως τα αμοιβαία κεφάλαια και τα
κρατικά ομόλογα, τα οποία έχουν κατά κανόνα χαμηλότερες αποδόσεις. Οι επενδυτές
που αποστρέφονται τον κίνδυνο προτιμούν να επενδύουν είτε σε ασφαλή περιουσιακά
στοιχεία είτε σε κερδοσκοπικές προοπτικές με θετικό ασφάλιστρο κινδύνου. Στόχος
αυτών των επενδυτών είναι κατά κύριο λόγο να διασφαλίσουν τον ήδη υπάρχον πλούτο
τους.
Η συνηθέστερη μέθοδος εκτίμησης του συντελεστή αποστροφής κινδύνου είναι
μέσω της συνάρτησης χρησιμότητας και του capm. H συνάρτηση χρησιμότητας είναι
μια αριθμητική αναπαράσταση των ατομικών προτιμήσεων του καταναλωτή,
αποδίδοντας μια αριθμητική τιμή σε κάθε επενδυτικό συνδυασμό. Στην οικονομία, η
χρησιμότητα μεταφράζεται ως η χαρά, η ευτυχία, και η ικανοποίηση που νιώθουμε από
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την κατανάλωση ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας. Θεωρείται πως αποτελεί προϊόν
ορθολογικής συμπεριφοράς δεδομένου πως ζυγίζουμε το κόστος και τα οφέλη που θα
προκύψουν από την επιλογή μας.
Ο επενδυτής κινείται στην αγορά με στόχο να μεγιστοποιήσει την χρησιμότητα του.
Υψηλή χρησιμότητα παρατηρείται συνήθως σε χαρτοφυλάκια με ελκυστικό συνδυασμό
κινδύνου – απόδοσης. Όταν παρατηρούνται υψηλές αναμενόμενες αποδόσεις, η
χρησιμότητα του επενδυτή είναι σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την αντίστοιχη
χρησιμότητα επενδυτή ο οποίος προσανατολίζεται σε χαρτοφυλάκια που προσφέρουν
χαμηλές αποδόσεις. Η βασική συνάρτηση χρησιμότητας είναι:
U = E(r) – (½) A s2
Όπου:
Ε(r) : Αναμενόμενη απόδοση περιουσιακού στοιχείου.
Α : Συντελεστής αποστροφής κινδύνου.
s2 : Διακύμανση των αποδόσεων.
Οι καμπύλες αδιαφορίας δίνουν ένδειξη σχετικά με την αποστροφή ως προς τον
κίνδυνο. Συγκεκριμένα, όσο μεγαλύτερη είναι η κλίση τους, τόσο μεγαλύτερη είναι η
αποστροφή του επενδυτή ως προς τον κίνδυνο.
1.3 Χαρακτηριστικά της Ελληνικής Χρηματιστηριακής Αγοράς
Η μελέτη μας προσανατολίζεται στην Ελληνική Χρηματιστηριακή Αγορά η
οποία είναι αγορά ιδιαίτερα νευρική. Αποτελεί σαφώς μια πολύ μικρή αγορά σε σχέση
με την αντίστοιχη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής την οποία μελετούν οι Chou,
Engle, Kane. Σύμφωνα με την θεωρία του Roll (1992) όσο πιο μικρές αγορές, τόσο πιο
ασταθείς. Η θεωρία αυτή φαίνεται πως ισχύει και στην ελληνική αγορά καθώς
χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά ευμετάβλητη.
Το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) ιδρύθηκε το 1876, ως κανονιστικά
αυτόνομος δημόσιος φορέας και μετετράπη το 1918 σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου
Δικαίου. Η ελληνική αγορά χαρακτηρίζεται «συνεχής» διότι υπάρχει συνεχής
διαπραγμάτευση των κινητών αξιών με δημοπρασίες, όπου οι εντολές εκτελούνται κατά
την εισαγωγή τους στο σύστημα συναλλαγών. Πολλοί την χαρακτηρίζουν ως υβριδική
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διότι συνδυάζει τα χαρακτηριστικά της quote-driven και order-driven αγοράς. Αυτό
συμβαίνει γιατί στην Ελληνική Χρηματιστηριακή Αγορά φαίνονται οι τρέχουσες τιμές
προσφοράς και ζήτησης των ειδικών διαπραγματευτών αλλά ταυτόχρονα επιτρέπεται
να κοινοποιούνται όλες οι οριακές εντολές στην αγορά. Επιπλέον από τον Νοέμβρη του
1999 έχει εισαχθεί στο ολοκληρωμένο αυτοματοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικών
συναλλαγών (ΟΑΣΗΣ), ως εκ τούτου αποτελεί μια πλήρως αυτοματοποιημένη αγορά.
Το χρονικό διάστημα που εξετάζουμε στην μελέτη μας χαρακτηρίζεται από
έντονη αστάθεια. Ειδικότερα, για την ελληνική οικονομία το χρονικό διάστημα 19972003 χαρακτηρίζεται από την επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης σε συνδυασμό με
την μείωση των πληθωριστικών πιέσεων. Τόσο οι θετικές προοπτικές όσο και η
αισιοδοξία για το μέλλον της οικονομίας αποτυπώνονται στις αποδόσεις των μετοχών
οδηγώντας σε σημαντική συσσωρευμένη υπερτίμηση των τιμών τους, η οποία ωστόσο
λόγω της επίδρασης της ανωριμότητας της αγοράς και των διεθνών οικονομικών
αναταράξεων, οδήγησε το ελληνικό χρηματιστήριο σε βίαιη πτωτική πορεία και
προσαρμογή.
Η Ελληνική Χρηματιστηριακή Αγορά, όπως και πλήθος ξένων αγορών
αντιμετωπίζει προβλήματα με «ανωμαλίες». Συγκεκριμένα, οι Alexakis και Xanthakis
(1995) μέσω εμπειρικής μελέτης διαπίστωσαν πως το φαινόμενο της Δευτέρας είναι
υπαρκτό στην Ελληνική Αγορά. Αυτό μας οδήγησε να επιλέξουμε με προσοχή το
δείγμα στην μελέτη μας αντλώντας εβδομαδιαία δεδομένα κάθε Τετάρτης (όχι κάθε
Δευτέρας), αποφεύγοντας να προκαλέσουμε προβλήματα στο μοντέλο λόγω της
ύπαρξης του φαινομένου της Δευτέρας.
Η πρόσφατη διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση ανέδειξε, περισσότερο από ποτέ,
το γεγονός ότι ψυχολογικοί και συναισθηματικοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν
την πορεία των χρηματοοικονομικών αγορών. Πολλές φορές αυτό έχει απρόβλεπτα έως
και καταστροφικά αποτελέσματα για τους επενδυτές. Σύμφωνα με τους Shleifer, 2000
και Brunnermeier, 2001 όταν επικρατούν τέτοιες συνθήκες στην αγορά οι τιμές των
αξιογράφων μπορεί να αποκλίνουν από τις θεμελιώδεις τιμές και μάλιστα για
παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.
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1.4 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
Στην οικονομική βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές έρευνες που πραγματεύονται
τόσο τον κίνδυνο όσο και την αποστροφή αυτού από τους επενδυτές. Σε αυτή την
ενότητα θα αναφέρουμε κάποιες από αυτές τις παλαιότερες έρευνες και συμπεράσματα
που έχουν καταγραφεί.
Οι Kahneman και Tversky (1979) ξεκίνησαν να ερευνούν τρόπους να
μετρήσουν την αποστροφή κινδύνου χρησιμοποιώντας οικονομικές εφαρμογές.
Σύμφωνα με τους Ghosh και Ray ( 1997) και τους Qualls και Puto (1989) ένας τρόπος
να υπολογίσεις την αποστροφή στον κίνδυνο είναι μέσω στατιστικών μεθόδων από
επιλογές σε λαχεία και τυχερά παιχνίδια.
Οι Tobin(1958) και Pratt(1964) σε μια προσπάθεια να μελετήσουν την
αποστροφή κινδύνου των επενδυτών συνέδεσαν το ασφάλιστρο κινδύνου (risk
premium) με την αποστροφή κινδύνου. Εν συνεχεία, οι Bode, Kane και
McDonald(1983) υπέθεσαν την ύπαρξη single-factor CAPM και χρησιμοποίησαν μια
παράμετρο που αντικατοπτρίζει τον συντελεστή αποστροφής κινδύνου, όπως αυτή είχε
ήδη οριστεί από τον Pratt(1964) σκοπεύοντας με αυτό τον τρόπο να αντλήσουν
στοιχεία για το ασφάλιστρο κινδύνου μέσω δεδομένων από εκτιμώμενες διακυμάνσεις.
Βάση της έρευνας των Friend και Blume (1975) οι οποίοι προσπάθησαν να
εκτιμήσουν τον συντελεστή αποστροφής κινδύνου για ένα μέσο επενδυτή,
χρησιμοποίησαν
υπερβάλλουσας

εκτιμήσεις
απόδοσης

των

μετοχών

συνδέοντας

τη

χαρτοφυλακίου
με

την

και

διακύμανση

της

μέσης

των

ιδίων

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Παρόλο που η εκτίμηση τους για τον
συντελεστή αποστροφής κινδύνου είναι περίπου 2, στην μέθοδο τους χρησιμοποιούν
unconditional variance, κάτι το οποίο δεν είναι σύμφωνο με την υπόθεση του μοντέλου
εξισορρόπησης χαρτοφυλακίου.
Οι Rosenberg and Engle (2002), βασισμένοι στην Αμερικάνικη αγορά και
συγκεκριμένα τον S&P 500, ερευνούν τα εμπειρικά χαρακτηριστικά της αποστροφής
κινδύνου των επενδυτών, εκτιμώντας το empirical pricing Kernel (EPK), δηλαδή
χρονικά μεταβαλλόμενες τιμές. Το EPK εκτιμάται σε μηνιαία βάση και συμπεραίνει
πως εμφανίζεται διαχρονική κυκλικότητα στον συντελεστή αποστροφής κινδύνου.
O Martin Scheicher(2003), προσπάθησε να προσεγγίσει την αποστροφή
κινδύνου με στατιστικές πιθανότητες, χρησιμοποιώντας συναρτήσεις πυκνότητας –
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πιθανότητας (probability density function ή αλλιώς PDF) για τους επενδυτές στην
Γερμανική Χρηματιστηριακή Αγορά. Παράλληλα, συμπέρανε

πως υπάρχουν

παράγοντες που επηρεάζουν τον συντελεστή αποστροφής κινδύνου όπως για
παράδειγμα η συναλλαγματική ισοτιμία με το αμερικάνικο δολάριο.
Οι Bartunek και Chowdhury (1997) ήταν οι πρώτοι που εκτίμησαν την
αποστροφή κινδύνου της αγοράς από τιμές options, υποθέτοντας μια συνάρτηση
χρησιμότητας. Εν συνεχεία οι Bliss και Panigirtzoglou (2004) χρησιμοποιώντας
εκθετική συνάρτηση χρησιμότητας και δεδομένα του Βρετανικού FTSE100 και του
δείκτη S&P500 κατέληξαν και αυτοί σε εκτιμήσεις για τον συντελεστή αποστροφής
κινδύνου. Τέλος, ο Blackburn (2008), εξήγαγε εκτίμηση για την αποστροφή κινδύνου
της αγοράς υποθέτοντας ένα τύπο συνάρτησης χρησιμότητας, ‘non-time-separable
Epstein-Zin’ . Βρήκε λογικές εκτιμήσεις για τον συντελεστή αποστροφής κινδύνου και
υποστήριξε ότι μεταβολές σε αυτόν σχετίζονται στενά με μεταβολές στο ασφάλιστρο
κινδύνου της αγοράς
Όσον αφορά τον δείκτη μέσος/διακύμανση, ο οποίος μας προδίδει την
αποστροφή

των επενδυτών ως προς τον κίνδυνο, υπάρχουν πολλές έρευνες που

μελετούν την μορφή του. Πολλές από αυτές τις έρευνες αμφισβητούν την ύπαρξη μόνο
θετικού δείκτη ενώ κάποιες αμφισβητούν ευθέως τον δείκτη ως μέσο αναζήτησης της
αποστροφής κινδύνου. Οι Glosten, Jagannathan και Runkle (1989) όταν συμπεριέλαβαν
στο δείγμα τους το ονομαστικό επιτόκιο μηδενικού κινδύνου συμπέραναν πως ο
συντελεστής αποστροφής κινδύνου κατέληγε σε αρνητικές τιμές. Εν συνεχεία στην
μελέτη που πραγματοποίησε ο Harvey (1989), παρατήρησε πως ο δείκτης μέση
απόδοση προς διακύμανση του χρηματιστηρίου που μελετούσε χαρακτηρίζεται από
κυκλικότητα. Παράλληλα οι Backus and Gregory (1988) συμπέραναν μετά από έρευνα
πως η σχέση μεταξύ μέσου και διακύμανσης είναι μη γραμμική. Τέλος ο Abel (1988)
υποστηρίζει μετά από εκτεταμένη έρευνα, ότι σε μια γενική ισορροπία ο δείκτης της
μέσης αναμενόμενης τιμής προς την διακύμανση δεν είναι κατ 'ανάγκη θετικός, όταν οι
προτιμήσεις του επενδυτή δεν είναι λογαριθμικές.
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ΕΝΟΤΗΤΑ II : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ
Στην Οικονομική Βιβλιογραφία υπάρχουν διάφορες έρευνες που στοχεύουν
στην εκτίμηση του συντελεστή αποστροφής κινδύνου. Οι περισσότερες εξ’αυτών
χρησιμοποιούν την συνάρτηση χρησιμότητας μέσω της οποίας καταλήγουν στο Α,
δηλαδή τον συντελεστή αποστροφής κινδύνου (U=E(r) – A/2 * σ2 ). Εμείς
χρησιμοποιούμε μια εναλλακτική μέθοδο σύμφωνα με την οποία συνδέουμε την
Υπερβάλλουσα Απόδοση με την Διακύμανση καταλήγοντας στην εκτίμηση του Α.
Για την εξαγωγή συμπερασμάτων ακολουθείται η θεωρητική προσέγγιση που
ανέπτυξαν οι R.Chou, R.Engle και A.Kane (1992) με ορισμένες παραλλαγές οι οποίες
ήταν αναγκαίες λόγω της φύσης των δεδομένων μας. Το διάστημα που ερευνάται είναι
μικρότερο από αυτό των C.E.K. και οι παράγοντες που θέτουμε ως στοιχεία επίδρασης
στον συντελεστή αποστροφής κινδύνου είναι προσαρμοσμένα στην Ελληνική Αγορά.
Ενδιαφερόμαστε για τους συντελεστές βήτα που θα εξάγουμε από την μελέτη μας,
μέσω των οποίων θα απεικονίζεται η αποστροφή κινδύνου των Ελλήνων επενδυτών στο
Ελληνικό Χρηματιστήριο Αξιών. Αρχικά θα δείξουμε πώς οδηγηθήκαμε στο μοντέλο
μέσω του οποίου εκτιμάμε τον συντελεστή αποστροφής κινδύνου ενώ στην συνέχεια θα
περιγράψουμε την μέθοδο που ακλουθήσαμε για την εξαγωγή συμπερασμάτων
2.1. Υπόδειγμα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων (CAPM) και Χαρτοφυλάκιο
Αγοράς – Θεωρητικό πλαίσιο μελέτης
Έστω ότι στην οικονομία μας έχουμε τρεις κατηγορίες χαρτοφυλακίων: ένα
χωρίς κίνδυνο χαρτοφυλάκιο, (α) και δύο χαρτοφυλάκια με κίνδυνο, (β) και (γ). Τα
χαρτοφυλάκια που εμπεριέχουν κίνδυνο αποτελούνται από ένα με μετοχές οι οποίες
έχουν παρατηρήσιμες αποδόσεις και από ένα μη παρατηρήσιμο χαρτοφυλάκιο το οποίο
εμπεριέχει τα υπόλοιπα στοιχεία που ενέχουν κίνδυνο. Οι υπερβάλλουσες αποδόσεις
(με την αφαίρεση του χωρίς κίνδυνο επιτοκίου) των χαρτοφυλακίων (β) και (γ) είναι rβ
και rγ αντίστοιχα, με διακυμάνσεις σ2β και σ2γ.
Μέσω της κανονικής κατανομής των παραπάνω αποδόσεων, το Υπόδειγμα
Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων (CAPM) προβλέπει ότι όλοι οι επενδυτές θα
διακρατήσουν το χαρτοφυλάκιο της αγοράς με σταθμισμένα τα χαρτοφυλάκιο που
εμπεριέχουν κίνδυνο. Οι μεμονωμένοι επενδυτές επενδύουν σε συνδυασμούς του χωρίς
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κίνδυνο χαρτοφυλακίου και του χαρτοφυλακίου της αγοράς σε ποσοστά που
αποφασίζουν οι ίδιοι και σχετίζονται με την αποστροφή τους στον κίνδυνο.
Επομένως, οι Αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου αγοράς, Ε(rM), θα
παρουσιάζει την παρακάτω σχέση:
Ε(rM) = w E(rβ) + (1-w) E(rγ)
Όπου, w η στάθμιση

(2.1)

στο χαρτοφυλάκιο β και (1-w) η στάθμιση στο

χαρτοφυλάκιο γ. Η παράμετρος w θα μπορούσε αλλιώς να απεικονίζει την ζήτηση για
μετοχές.
Το Υπόδειγμα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων (CAPM) προβλέπει ότι
κάθε χαρτοφυλάκιο που ενέχει κίνδυνο μπορεί να τιμολογηθεί έτσι ώστε να κερδίζει το
ασφάλιστρο κινδύνου το οποίο δίδεται από την επόμενη σχέση:
Ε(ri) = δ cov (ri, rM)

(2.2)

Όπου, δ είναι ο αρμονικός μέσος της μεμονωμένης αποστροφής κινδύνου ο
οποίος θα πρέπει να μεταβάλλεται χρονικά λόγω των δομικών μεταβολών στις
προτιμήσεις των επενδυτών ή λόγω της μεταβαλλόμενης κατανομής του πλούτου. Το
ασφάλιστρο κινδύνου μπορεί να είναι υπαρκτό σε οποιοδήποτε χαρτοφυλάκιο
επομένως το ri μπορεί να αντικατασταθεί από το rβ και το rγ. Μέσω της (2.1) και (2.2)
για το χαρτοφυλάκιο β το οποίο αποτελείται από μετοχές έχουμε την παρακάτω σχέση:
E(rβ) = δ [w σ2β + (1-w) σβγ]

(2.3)

Όπου, σβγ ≡ cov (rβ, rγ). Στην εξίσωση (2.3) φαίνεται ότι η αναμενόμενη
απόδοση του β χαρτοφυλακίου εξαρτάται από τους σταθμισμένους μέσους της
διακύμανσης του ιδίου χαρτοφυλακίου και της συνδιακύμανσης του με το μη
παρατηρήσιμο χαρτοφυλάκιο, γ. Επομένως το ασφάλιστρο κινδύνου (risk premium)
των μετοχών δεν εξαρτάται μόνο από την δική του μεταβλητότητα αλλά και από την
συνδιακύμανση με τις αποδόσεις του δεύτερου χωρίς κίνδυνο χαρτοφυλακίου. Οι Fama,
MacBeth (1973) και Black, Jansen, Scholes(1972) μέσω εμπειρικής μελέτης που
πραγματοποίησαν βασισμένοι στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης εξελίσσουν την
μέθοδο του CAPM η οποία είναι εκφρασμένη από τον Sharpe (1964) και Lintner
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(1965). Κάνουν χρήση διεθνώς αναγνωρισμένων χρηματιστηριακών δεικτών με σκοπό
να προσεγγίσουν με επαρκέστερο τρόπο το χαρτοφυλάκιο της αγοράς. Αυτή η
προσέγγιση κάνει την εξής υπόθεση: w = 1, το οποίο υποδηλώνει πως οι μετοχές - το
χαρτοφυλάκιο β δηλαδή - αποτελούν το μοναδικό χαρτοφυλάκιο που ενέχει κίνδυνο.
Ως εκ τούτου, η συνδιακύμανση τους με το μη παρατηρήσιμο χαρτοφυλάκιο ισούται με
την διακύμανση των μετοχών: σβγ = σ2β. Σε αυτή την περίπτωση, το (2.3) γίνεται:
E(rβ) = δ σ2β

(2.4)

Από την παραπάνω ανάλυση που περιέχεται στην έρευνα του Chou, Engle, Kane (1992)
γίνεται σαφές πως υπάρχει σχέση μεταξύ της αναμενόμενης απόδοσης και της
διακύμανσης του χαρτοφυλακίου. Σε αυτή την σχέση θα βασιστούμε στην μελέτη μας
για να εξάγουμε συμπεράσματα σχετικά με τον συντελεστή δ, ο οποίος εκφράζει μια
εναλλακτική εκτίμηση της αποστροφής κινδύνου των επενδυτών. Το μοντέλο το οποίο
θα χρησιμοποιήσουμε, εξετάζεται οικονομετρικά ώστε να δοθεί ερμηνεία με γνώμονα
τα Ελληνικά δεδομένα. Θα εξετάσουμε κατά πόσο είναι εφαρμόσιμο στην Ελληνική
πραγματικότητα, ερμηνεύοντας ταυτόχρονα τα αποτελέσματα που εξάγουμε.
2.2. Περιγραφή Μεθοδολογίας
Η μεθοδολογία μας χωρίζεται σε δύο μέρη: Στο πρώτο μέρος εκτιμάμε τον
συντελεστή αποστροφής κινδύνου, ενώ στο δεύτερο εισάγουμε επτά (7) χρονοσειρές οι
οποίες αφορούν οικονομικές παραμέτρους με σκοπό να ερευνήσουμε εάν και κατά
πόσο επηρεάζουν τον συντελεστή αποστροφής κινδύνου.
Στο πρώτο μέρος πραγματοποιούμε την μελέτη με μοντέλο ARMA(1,1)
GARCH(1,1) – M. Καταλήξαμε στο μοντέλο αυτό μετά από εκτενή έρευνα μέσω του
προγράμματος matlab. Στην συνέχεια, ακολουθούμε τρείς διαφορετικές προσεγγίσεις
για την εκτίμηση του συντελεστή αποστροφής κινδύνου. Στην πρώτη προσέγγιση, τον
εκτιμάμε στατικά καθώς παλινδρομούμε το σύνολο της χρονοσειράς η οποία
αποτελείται από τις υπερβάλλουσες αποδόσεις. Στην δεύτερη προσέγγιση, διακρίνουμε
την συνολική χρονική περίοδο των 24 ετών που μελετάμε σε πέντε υποπεριόδους οι
οποίες διακρίνονται βάσει ανοδικών και καθοδικών τάσεων του Γενικού Δείκτη Τιμών
του Χρηματιστηρίου. Με το ίδιο μοντέλο εκτιμάμε τον συντελεστή αποστροφής
κινδύνου και σε αυτή την προσέγγιση. Ο συντελεστής αποστροφής κινδύνου
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αναφέρεται ως «Garch» στα αποτελέσματα του e-views. Στην τρίτη και τελευταία
προσέγγιση πραγματοποιούμε συνεχή εκτίμηση του συντελεστή με την χρήση
κυλιόμενων

παραθύρων.

Αυτό

σημαίνει

πως

πραγματοποιούμε

συνεχείς

παλινδρομήσεις αποσκοπώντας στην δημιουργία μιας χρονοσειράς που θα αποτελείται
από εκτιμήτριες του συντελεστή αποστροφής κινδύνου κατά την πάροδο των χρόνων.
Το μοντέλο και σε αυτή την προσέγγιση είναι το ARMA(1,1) GARCH(1,1)-M.
Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, αναζητούμε ποιες οικονομικές παράμετροι και
σε τι βαθμό επηρεάζουν τον συντελεστή αποστροφής κινδύνου. Οι επτά παράμετροι
που έχουμε διαλέξει να συμπεριλάβουμε είναι οι πιο συνηθισμένες και τις οποίες
έχουμε εντοπίσει στην διεθνή βιβλιογραφία. Τέλος, πραγματοποιούμε παλινδρόμηση με
την Μέθοδο των Ελαχίστων Τετραγώνων (OLS), αφού πρώτα έχουμε μετατρέψει τις
σειρές σε στάσιμες.
Όλα τα αποτελέσματα που έχουμε εξάγει φαίνονται λεπτομερώς σε πίνακες και
γραφήματα. Ενώ τα συμπεράσματα από την μελέτη μας δίνονται αναλυτικά στο
τελευταίο μέρος της εργασίας.
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ΕΝΟΤΗΤΑ IIΙ : ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
3.1 Δεδομένα πρώτου μέρους μελέτης
Χρησιμοποιήσαμε δεδομένα επικεντρωμένα στην Ελληνική Χρηματιστηριακή
Αγορά καθώς σκοπός μας είναι να εκτιμήσουμε τον συντελεστή αποστροφής κινδύνου
στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Η περίοδος που εξετάζουμε είναι το διάστημα 12
Οκτωβρίου 1988 έως 11 Ιουλίου 2012, δηλαδή περί τα είκοσι τρία χρόνια και εννιά
μήνες.
Σε πρώτο στάδιο μέσω της βάσης δεδομένων DataStream αναζητούμε
εβδομαδιαίες τιμές κλεισίματος για τον Γενικό Δείκτη Αθηνών και δεδομένα για τα
επιτόκια (χωρίς κίνδυνο) των τρίμηνων Έντοκων Γραμματείων Ελληνικού δημοσίου τα
οποία στην DataStream είναι εκφρασμένα σε ετήσια βάση. Τα επιτόκια μηδενικού
κινδύνου χρησιμοποιούνται για να παράγουμε τις εβδομαδιαίες υπερβάλλουσες
αποδόσεις, όπως θα περιγραφεί στην επόμενη ενότητα.
Για να έχουμε όσο το δυνατόν πιο επαρκή εκτίμηση, χρειαζόμαστε δεδομένα με
μεγαλύτερη συχνότητα σε σχέση με τα μηνιαία. Επομένως προτιμήσαμε να βασιστούμε
σε εβδομαδιαία κλεισίματα του χρηματιστηρίου Αθηνών αποφεύγοντας με αυτόν τον
τρόπο πιθανές ανωμαλίες της αγοράς που παρατηρούνται στα αντίστοιχα ημερήσια
όπως προτείνει ο Keim(1986). Τέτοιες ανωμαλίες για παράδειγμα είναι το φαινόμενο
της Δευτέρας, το οποίο υποδεικνύει ότι οι αγορές είναι μη αποτελεσματικές και ότι η
πρόβλεψη των τιμών των μετοχών ως ένα βαθμό είναι δυνατή, έχοντας παρατηρηθεί η
τάση για ιδιαίτερα χαμηλές αποδόσεις την Δευτέρα στις τιμές που εξετάζονται.
Η εμπειρική μελέτη πραγματοποιείται στις υπερβάλλουσες αποδόσεις του
Γενικού δείκτη τιμών του Ελληνικού Χρηματιστηρίου. Οι παρατηρήσεις των
εβδομαδιαίων τιμών κλεισίματος στο σύνολό τους κατά την υπό εξέταση περίοδο
12/10/1988 – 11/7/2012 είναι 1240. Αυτές οι παρατηρήσεις αξιοποιούνται ώστε να
εκτιμηθεί ο συντελεστής αποστροφής κινδύνου σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο των
Chou, Enge και Kane (1993). H κίνηση του Γενικού Δείκτη Τιμών αυτά τα 24 χρόνια
φαίνεται στο διάγραμμα 1, που ακολουθεί, όπου μπορούμε να διακρίνουμε τους
κύκλους που πραγματοποιεί η τιμή κλεισίματος του Γενικού Δείκτη του
Χρηματιστηρίου Αθηνών με περιόδους που εμφανίζουν σημαντική άνοδο και πτώση
αντίστοιχα.
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Διάγραμμα 1:Τιμή κλεισίματος Γενικού Δείκτη Τιμών ASE

Η Υπερβάλλουσα απόδοση είναι η διαφορά της Απόδοση του Δείκτη ASE με
την αντίστοιχη απόδοση των τρίμηνων Έντοκων Γραμματίων. Υπάρχουν πολλοί τρόποι
υπολογισμού της απόδοσης, αλλά αυτός που θα χρησιμοποιήσουμε είναι η λογαριθμική
απόδοση (logarithmic or continuously compounded return), δεδομένου του γεγονότος
πώς επεξεργαζόμαστε τις τιμές διαχρονικά και όχι διαστρωματικά.
Για να παράξουμε την Απόδοση του Δείκτη ASE, υπολογίσαμε την εβδομαδιαία
μεταβολή μέσω ln. Αντίστοιχα, για τα χωρίς κίνδυνο επιτόκια, αφού τα υπολογίσαμε σε
εβδομαδιαία βάση δεδομένου ότι τα είχαμε ετήσια από την βάση δεδομένων, τα
διαιρέσαμε με το 100 ούτως ώστε να αποφύγουμε το ποσοστό και να είναι συγκρίσιμης
μορφής με την Απόδοση του Δείκτη ASE. Επομένως, καταλήγουμε σε μια χρονοσειρά
με 1240 εβδομαδιαίες τιμές για την υπερβάλλουσα απόδοση που δίνονται από τον
παρακάτω τύπο.
ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑ ΑΠΟΔΟΣΗ = [LN(ΑΠΟΔΟΣΗ ASEt/ ΑΠΟΔΟΣΗ ASEt-1) –
ΑΠΟΔΟΣΗ TBILLS]
Αρχικά, θα εξετάσουμε την χρονοσειρά της υπερβάλλουσας απόδοσης που
παράξαμε ως προς τα περιγραφικά στατιστικά της στοιχεία, όπως φαίνεται στο διάγραμμα
2, που προκύπτουν από την επεξεργασία των δεδομένων στο στατιστικό λογισμικό Eviews.
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Series: ER
Sample 10/05/1988 7/11/2012
Observations 1240

140
120
100
80
60
40
20

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

-0.001170
-0.000477
0.187427
-0.162589
0.042313
-0.005663
4.655362

Jarque-Bera
Probability

141.5849
0.000000

0
-0.15

-0.10

-0.05

0.00

0.05

0.10

0.15

Διάγραμμα 2: Στατιστικά στοιχεία και Ιστόγραμμα για Υπερβάλλουσες Αποδόσεις

Στο διάγραμμα 2 παρουσιάζεται το ιστόγραμμα και τα βασικά στατιστικά
μεγέθη για τις Υπερβάλλουσες αποδόσεις στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Αξιών (ASE).
Η κατανομή μοιάζει αρκετά με κανονική σχηματικά. Παρατηρούμε στα
στατιστικά στοιχεία που μας δίδονται από τον πίνακα πως το εύρος τιμών είναι μεταξύ
0,1874 και -0,1626. Ο μέσος όρος είναι πολύ κοντά με την διάμεσο δεδομένου πως η
αναμενόμενη τιμή είναι -0,001170 και η διάμεσος -0,00048 ενώ παράληλα η
ασυμμετρία είναι -0,005663, δηλαδή πολύ κοντά στο μηδέν.
Εφόσον έχουμε μια στατιστική άποψη για την χρονοσειρά που θα
μοντελοποιήσουμε, επόμενο βήμα είναι να ελέγξουμε τα δεδομένα μας διαγραμματικά
και οικονομετρικά.
Με την βοήθεια του προγράμματος E-Views θα παρατηρήσουμε την κίνηση της
Υπερβάλλουσας απόδοσης, στο διάγραμμα 3, στο χρονικό διάστημα που μελετάμε.

28

Risk aversion coefficient estimation
Athens Stock Exchange

EXCESS RETURN (= return athex - tbills)
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Διάγραμμα 3: Γράφημα της Υπερβάλλουσας Απόδοσης

Παρατηρούμε έντονη κίνηση γύρω από το μέσο. Χονδρικώς, από το διάγραμμα
3 διαφαίνεται πως η χρονοσειρά είναι στάσιμη. Ωστόσο, απαιτείται να διενεργήσουμε
ένα σύγχρονο τεστ μέσω του οποίου θα συμπεράνουμε οικονομετρικά εάν η
χρονοσειρά της υπερβάλλουσας απόδοσης ακολουθεί ή όχι τυχαίο περίπατο, το οποίο
ονομάζεται Augmented Dickey-Fuller.
Επαυξημένος έλεγχος Dickey – Fuller (ADF)
Βασίζεται σε προσομοιώσεις Monte – Carlo και στην μηδενική υπόθεση της
ύπαρξης μιας μοναδιαίας ρίζας στην γενετική διαδικασία της χρονολογικής σειράς.
Πρόκειται για μια επαυξημένη έκδοση του Dickey - Fuller για ένα μεγαλύτερο και πιο
περίπλοκο σύνολο των μοντέλων χρονολογικών σειρών. Είναι πάντα ένας αρνητικός
αριθμός. Όσο πιο μικρή είναι η ADF στατιστική τιμή, τόσο πιο πιθανό είναι να
απορρίψω την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας για ένα συγκεκριμένο επίπεδο σημαντικότητας
και εφαρμόζεται μόνο σε δείγμα χρονολογικών σειρών.
Η μηδενική υπόθεση του επαυξημένου Dickey-Fuller test είναι η εξής:
Η0 : Υπάρχει μοναδιαία ρίζα
Επομένως απορρίπτω Η0 όταν το p-value είναι μικρότερο του επιπέδου στατιστικής
εμπιστοσύνης (5%).
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Πίνακας 1: Τεστ στασιμότητας (adf) για Υπερβάλλουσες Αποδόσεις

Το p-value είναι 0%, όπως παρατηρούμε στον πίνακα 1, που σημαίνει ότι
απορρίπτω την μηδενική υπόθεση για ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας. Επομένως η
χρονοσειρά μας είναι στάσιμη. Το ίδιο παρατηρώ συγκρίνοντας το t-statistic (=22,00944) με τις κριτικές τιμές στα διάφορα επίπεδα σημαντικότητας. Εμείς
ενδιαφερόμαστε να είναι στάσιμη σε επίπεδο σημαντικότητας 5%, γεγονός που
συμβαίνει αφού η t-statistic τιμή είναι πολύ μικρότερη από τις αντίστοιχες τιμές και στα
τρία επίπεδα σημαντικότητας (-22,00944 < -2,863666).
Ο έλεγχος στασιμότητας στην χρονοσειρά που μελετάμε είναι απαραίτητος
ώστε η στοχαστική ανάλυση να οδηγεί σε ασφαλή συμπεράσματα. Αν η σειρά δεν είναι
στάσιμη μπορεί να οδηγηθούμε στο πρόβλημα το οποίο είναι γνωστό ως spurious
regression. Αποτέλεσμα θα είναι να έχουμε δημιουργήσει μια «πλαστή» σχέση μεταξύ
δύο μεταβλητών οι οποίες στην πραγματικότητα δεν έχουν άμεση σχέση είτε λόγω
σύμπτωσης είτε λόγω ύπαρξης ενός τρίτου παράγοντα.
3.2 Δεδομένα δεύτερου μέρους μελέτης
Στη τελευταία ενότητα της μελέτης μας σκοπός είναι να δούμε καποιες σημαντικές
οικονομικές παραμέτρους και εάν αυτές επηρεάζουν τον συντελεστή αποστροφής
κινδύνου. Παράμετροι οι οποίες επηρεάζουν τον συντελεστή αποστροφής κινδύνου
σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία είναι όσες έχουν σχέση με την ανάπτυξη της
οικονομίας, τα περιουσιακά στοιχεία (μετοχές/ χρεόγραφα), τον πιστωτικό κίνδυνο, την
συναλλαγματική ισοτιμία και την ανακοίνωση «αρνητικών» νέων για την χώρα που
μελετάμε. Με τη χρήση της βάσης DataStream αναζητούμε δεδομένα για παράγοντες παραμέτρους που σύμφωνα με τον Martin Scheicher επηρεάζουν τον συντελεστή
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αποστροφής κινδύνου των επενδυτών του χρηματιστηρίου. Συγκεκριμένα παίρνουμε
μηνιαία δεδομένα για το απόδοση δεκαετών Ελληνικών ομολόγων, το spread επιτοκίου
10ετών ομολόγων, τον δείκτη τιμών εισαγωγής, τον δείκτη τιμών καταναλωτή, τον
δείκτη οικονομικού κλίματος, τον δείκτη εμπιστοσύνης καταναλωτών και τον όγκο των
λιανικών πωλήσεων. Σκοπός ήταν να ερευνήσουμε την ύπαρξη επίδρασης για όλη την
περίοδο των 24 ετών. Ωστόσο, η βάση δεδομένων δεν μας έδινε αποτελέσματα για όλες
τις παραμέτρους και για τα 24 χρόνια. Επομένως καταλήξαμε να ερευνάμε την
επίδραση των 7 προαναφερόμενων παραμέτρων για το χρονικό διάστημα 14/10/1992 –
11/7/2012 στο οποία αντλήσαμε δεδομένα σε μηνιαία βάση. Το πλήθος των δεδομένων
είναι 238 για κάθε παράμετρο, δηλαδή έχουμε στοιχεία για 238 μήνες.
Οι 7 αυτές παράμετροι είναι ιδιαίτερα γνωστές και καίριας σημασίας για την
αξιολόγηση του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα :
1. Απόδοση ελληνικού 10ετούς ομολόγου: Δίδεται από το επιτόκιο που παίρνει το
συγκεκριμένο ομόλογο. Όσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος, τόσο μεγαλύτερη η
απόδοση. Αυτό το φαινόμενο παρατηρείται έντονα τα τελευταία χρόνια στην
Ελλάδα.
2. Spread επιτοκίου 10ετών ομολόγων: Αποτελεί την διαφορά μεταξύ του
επιτοκίου των Ελληνικών 10ετών κυβερνητικών ομολόγων με το αντίστοιχο
επιτόκιο Γερμανικών 10ετών ομολόγων. Ουσιαστικά μετράει τη διαφορά
μεταξύ του επιτοκίου που δανείζεται η Ελλάδα και του επιτοκίου που δανείζεται
η Γερμανία. Συγκρίνουμε το επιτόκιό της Ελλάδας με αυτό της Γερμανίας γιατί
η Γερμανική οικονομία θεωρείται η πιο σταθερή και ισχυρή στη ζώνη του
Ευρώ.
3. Δείκτης τιμών εισαγωγής: Ο σκοπός του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών
είναι η μέτρηση των μηνιαίων μεταβολών των τιμών των εμπορευμάτων που
εισάγονται στην οικονομική επικράτεια από τις χώρες της ευρωζώνης και τα μηχώρες της ευρωζώνης. Ιστορικά, από το 1968 μέχρι το 2012, έχει παρατηρηθεί
την υψηλότερη τιμή να την έχει τον Μάρτιο του 2012 και την χαμηλότερη τον
Μάρτιο του 1968.
4. Δείκτης τιμών καταναλωτή: Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή στην Ελλάδα,
καταρτίζεται από το 1959 από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδα. Ο
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δείκτης αυτός στοχεύει στη μέτρηση του γενικού επιπέδου των τιμών των
αγαθών και των υπηρεσιών, που παρέχονται στο μέσο νοικοκυριό. Η μεταβολή
του δείκτη τιμών καταναλωτή χρησιμοποιείται και ως μέτρο του πληθωρισμού.
5. Δείκτης οικονομικού κλίματος: Εξετάζει τους κλάδους της Βιομηχανίας, του
Λιανικού Εμπορίου και τις Υπηρεσίες. Στη σύνθεση του δείκτη λαμβάνεται υπόψη και
η άποψη των καταναλωτών για τη δική τους οικονομική κατάσταση (τρέχουσα αλλά
και μελλοντική), τη γενική οικονομική κατάσταση της χώρας, την πορεία των τιμών,
την ανεργία, την αποταμίευση, αλλά και την πρόθεσή τους να προβούν σε σημαντικές
αγορές στο επόμενο χρονικό διάστημα. Όσο μεγαλύτερη αισιοδοξία υπάρχει για την
Οικονομία της χώρας τόσο αυξάνεται ο Δείκτης Οικονομικού κλίματος. Τα τελευταία
χρόνια παρατηρείται σημαντική πτώση στον δείκτη λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης και
αισιοδοξίας για την ανάκαμψη της χώρας από την ύφεση.

6. Δείκτης εμπιστοσύνης καταναλωτών: Μετρά το επίπεδο της αισιοδοξίας των
καταναλωτών σχετικά με τις επιδόσεις της οικονομίας. Κατά κύριο λόγο, η
εμπιστοσύνη των καταναλωτών είναι υψηλή, όταν το ποσοστό ανεργίας είναι
χαμηλό και η αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος είναι υψηλό.
7. Όγκος των λιανικών πωλήσεων: Αντλήσαμε δεδομένα με πηγή την Εθνική
Στατιστική Υπηρεσία. Αποτελεί συγκεντρωτικό μέτρο των πωλήσεων λιανικής
πώλησης αγαθών κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων χρονικών περιόδων. Οι
λιανικές πωλήσεις είναι εποχιακή και ευμετάβλητη οικονομική παράμετρος και
η σημασία τους για το συνολικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν διαφέρει σε κάθε
χώρα. Τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις ακολουθούνται ως μπούσουλας
συνήθως από τους επενδυτές, επειδή έχουν ισχύ μερικών εβδομάδων, δεδομένου
του γεγονότος ότι ανανεώνονται τακτικά.
Η εξαρτημένη μεταβλητή (Υ) στην παλινδρόμηση μας θα είναι οι εκτιμητές του
συντελεστή αποστροφής κινδύνου όπως θα εξαχθούν από την (4.3) παράγραφο της
μελέτης μας με την χρήση του κυλιόμενου παραθύρου. Τα δεδομένα μας για το Y
μειώνονται στα 60, όσοι δηλαδή οι εκτιμητές για το χρονικό διάστημα 14/10/1992 –
11/7/2012. Σκοπός είναι να φέρουμε τις ανεξάρτητες μεταβλητές σε συγκρίσιμη μορφή,
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ώστε να αποτελέσουν 7 χρονοσειρές με 60 δεδομένα. Με την βοήθεια της matlab
φτιάξαμε ένα κώδικα στον οποίο εισάγουμε τις 7 χρονοσειρές με τα μηνιαία δεδομένα
πλήθους 238 και υπολογίζουμε τον μέσο όρο για κάθε 60 δεδομένα, τα οποία
αντιστοιχούν σε δεδομένα 5 χρόνων, ο οποίος θα επαναϋπολογίζεται με βήμα 3 (όσα τα
δεδομένα για 3 μήνες). Στην ουσία προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα αντίστοιχο,
με τον συντελεστή αποστροφής κινδύνου, κυλιόμενο παράθυρο ώστε τα δεδομένα της
εξαρτημένης και των ανεξάρτητων μεταβλητών να είναι άμεσα συγκρίσιμα.
Ο κώδικας μέσω του οποίου έγινε η διαδικασία που περιγράψαμε είναι ο εξής:
[num, txt, raw] = xlsread('DATASTREAM_PROXIES.xls');
y = num(:,1);
x=0;
for i=1:3:178; %238-60 start date: 14/10/1992
x=x+1;
data=y(i:i+59);
sthlh_aver(x,1)=mean(data);
end
xlswrite('regressNEW.xls',sthlh_aver);

Ο παραπάνω κώδικας επαναλήφθηκε για κάθε ανεξάρτητη μεταβλητή, αλλάζοντας την
δεύτερη γραμμή ( y = num(:,1); ) σε 2,3,4..κ.ο.κ., καταλήγοντας σε 60 παρατηρήσεις
για κάθε ανεξάρτητη μεταβλητή. Επομένως τα δεδομένα μας αποτελούνται από 60
παρατηρήσεις για κάθε οικονομική παράμετρο και 60 παρατηρήσεις για την χρονοσειρά
των συντελεστών αποστροφής κινδύνου.
Σε αυτό το σημείο δίνουμε μια οπτική εικόνα, που φαίνεται στο διάγραμμα 4,
για το σύνολο των δεδομένων μας τα οποία αποτελούν τις ανεξάρτητες μεταβλητές
καθώς και την εξαρτημένη μεταβλητή Υ, δηλαδή τους συντελεστές αποστροφής
κινδύνου που έχουμε εκτιμήσει:
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Διάγραμμα 4: Διάγραμμα για εξαρτημένη και ανεξάρτητες μεταβλητές

Από στατιστική ανάλυση σε κάθε μια από αυτές τις χρονοσειρές, συλλέξαμε τα
βασικά στατιστικά στοιχεία, στον πίνακα 2. Αυτά περιέχουν τον μέσο, την διακύμανση
την μέγιστη και την ελάχιστη τιμή.
Y
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7

ΜΕΣΟΣ
-0,131
7,412
2,836
91,482
81,441
102,399
-32,749
87,657

ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ
5,405
3,860
3,215
13,935
12,459
5,655
7,244
14,136

MAX
12,627
18,058
11,577
119,695
102,872
108,885
-26,095
107,068

MIN
-16,045
4,141
0,223
69,492
58,162
85,202
-56,347
67,483

Πίνακας 2: Στατιστικά στοιχεία για εξαρτημένη και ανεξάρτητες μεταβλητές

Οι αναλυτικοί πίνακες με τα στατιστικά στοιχεία για κάθε χρονοσειρά δίδονται
στο παράθεμα στα διαγράμματα Α-Ζ.
Εφόσον οργανώσαμε τα δεδομένα μας έτσι ώστε να είναι άμεσα συγκρίσιμα,
ερευνάμε εάν οι 8 αυτές χρονοσειρές (εξαρτημένη και ανεξάρτητες) είναι στάσιμες
ώστε να πραγματοποιήσουμε παλινδρόμηση με την μέθοδο των Ελαχίστων
Τετραγώνων (OLS) στην επόμενη ενότητα. Για να το διαπιστώσουμε αυτό, κάνουμε
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ADF test και για τις 8 χρονοσειρές τα αποτελέσματα των οποίων δίδονται αναλυτικά
παρακάτω.
Αρχικά, κάνοντας το τέστ για την χρονοσειρα με τους συντελεστές αποστροφής
κινδύνου στον πίνακα 3, παρατηρούμε πως είναι στάσιμη με p-value = 0.0059 < 0.05,
με 5% επίπεδο σημαντικότητας. Αυτό φαίνεται επίσης από την adf στατιστική τιμή (=3,74) η οποία είναι μικρότερη από τις αντίστοιχες κριτικές τιμές. Αποτέλεσμα είναι να
απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση ότι υπάρχει μοναδιαία ρίζα.

Πίνακας 3: Τεστ στασιμότητας (adf) για Συντελεστές Αποστροφής Κινδύνου

Εν συνεχεία πραγματοποιούμε το ίδιο τεστ και για τις ανεξάρτητες μεταβλητές με
σκοπό να ελέγξουμε την στασιμότητα τους, ώστε να διενεργήσουμε την παλινδρόμηση.
Παρατίθενται τα τεστ που διενεργήθηκαν παρακάτω για κάθε μια από τις ανεξάρτητες
μεταβλητές Χ παρακάτω:
1. Για Χ1, η οποία μεταβλητή εκφράζει την απόδοση των 10ετών Ελληνικών
ομολόγων. Το p-value είναι 0.9995 πολύ κοντά στο απόλυτα μη στάσιμο.
Επομένως, δεχόμαστε την μηδενική υπόθεση για ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας και η
χρονοσειρά μας είναι μη στάσιμη.

Πίνακας 4: Τεστ στασιμότητας (adf) για απόδοση 10ετών Ελληνικών ομολόγων
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2. Για Χ2, η οποία μεταβλητή εκφράζει το spread επιτοκίου 10ετών ομολόγων. Το
p-value είναι ίσο με 1, δηλαδή απόλυτα μη στάσιμο επομένως δεχόμαστε την
ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας. Αποτέλεσμα του τεστ είναι πως η χρονοσειρά μας
είναι μη στάσιμη.

Πίνακας 5: Τεστ στασιμότητας (adf) για spread επιτοκίου 10ετών ομολόγων

3. Για Χ3, η οποία μεταβλητή εκφράζει τον δείκτη τιμών εισαγωγής. Το p-value
είναι ίσο με 1, δηλαδή απόλυτα μη στάσιμο. Όπως και στις δύο παραπάνω
μεταβλητές έτσι και αυτή έχει adf τιμή (= 2,63) πολύ μεγαλύτερη από τις
αντίστοιχες κριτικές τιμές με αποτέλεσμα να καταλήγουμε πως η χρονοσειρά
είναι μη στάσιμη.

Πίνακας 6: Τεστ στασιμότητας (adf) για δείκτη τιμών εισαγωγής

4. Για Χ4, η οποία μεταβλητή εκφράζει τον δείκτη τιμών καταναλωτή. Το p-value
είναι ίσο με 0,9998 πολύ κοντά στο απόλυτα μη στάσιμο. Κατά τον ίδιο τρόπο
παρατηρούμε πως η adf τιμή (=1,98) είναι πολύ μεγαλύτερη από τις αντίστοιχες
κριτικές τιμές, καταλήγοντας πως η Χ4 είναι μη στάσιμη.
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Πίνακας 7: Τεστ στασιμότητας (adf) για δείκτη τιμών καταναλωτή

5. Για Χ5, η οποία μεταβλητή εκφράζει τον δείκτη οικονομικού κλίματος. Το pvalue είναι ίσο με 0.9992, δηλαδή πολύ κοντά στο απόλυτα μη στάσιμο.
Επομένως η χρονοσειρά μας αξιολογείται ως μη στάσιμη.

Πίνακας 8: Τεστ στασιμότητας (adf) για δείκτη οικονομικού κλίματος

6. Για Χ6, η οποία μεταβλητή εκφράζει τον δείκτη εμπιστοσύνης καταναλωτών.
Το p-value είναι ίσο με 0.9999, δηλαδή πολύ κοντά στο απόλυτα μη στάσιμο. Η
Χ6 χρονοσειρά είναι μη στάσιμη δεδομένου του γεγονότος πως δέχομαι την
μηδενική υπόθεση για ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας.

Πίνακας 9: Τεστ στασιμότητας (adf) για δείκτη εμπιστοσύνης καταναλωτών
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7. Για Χ7, η οποία μεταβλητή εκφράζει τον όγκος των λιανικών πωλήσεων. Το pvalue είναι ίσο με 0.0092 < 0,05, όπου 5% είναι επίπεδο σημαντικότητας.
Αποτέλεσμα είναι να απορρίπτω την μηδενική υπόθεση για ύπαρξη μοναδιαίας
ρίζας. Σε αυτό καταλήγουμε επίσης με την σύγκριση της adf τιμής (-3,58) με τις
αντίστοιχες στατιστικές τιμές σε καθένα από τα τρία επίπεδα σημαντικότητας
διαπιστώνοντας πως η adf τιμή είναι μικρότερη σε σχέση με τις υπόλοιπες.
Συμπεραίνουμε, επομένως πως η Χ7 χρονοσειρά είναι στάσιμη.

Πίνακας 10: Τεστ στασιμότητας (adf) για όγκο των λιανικών πωλήσεων

Παρατηρούμε πως εκτός από την εξαρτημένη μεταβλητή, η οποία αποτελεί τους
συντελεστές αποστροφής κινδύνου και την ανεξάρτητη μεταβλητή Χ7 η οποία
αναφέρεται στον όγκο λιανικών πωλήσεων όλες οι υπόλοιπες χρονοσειρές είναι μη
στάσιμες. Για να πραγματοποιήσουμε παλινδρόμηση με την μέθοδο των ελαχίστων
τετραγώνων απαιτείται και οι οχτώ χρονοσειρές να είναι στάσιμες. Για τον σκοπό αυτό
παίρνουμε πρώτες διαφορές στις χρονοσειρές που χαρακτηρίστηκαν από την ύπαρξη
μοναδιαίας ρίζας με σκοπό να τις μετατρέψουμε σε στάσιμες. Στο eviews αυτό
πραγματοποιείται μέσω της εντολής ‘Genr μεταβλητή = μεταβλητή – μεταβλητή(-1)’
Μια χρονολογική σειρά Χt η οποία είναι μη στάσιμη, μπορεί να γίνει στάσιμη
εάν πάρουμε τις πρώτες διαφορές της, δηλαδή -Χt = Xt-Xt-1 ή τις δεύτερες διαφορές,
δηλαδή -2Χt = Xt-Xt-1. Όταν συμβαίνει αυτό λέμε ότι η χρονολογική σειρά
«ολοκληρώνεται» στη συγκεκριμένη τάξη. Για παράδειγμα εάν γίνεται στάσιμη στις
πρώτες διαφορές, έχουμε μια χρονοσειρά ολοκληρωμένη πρώτης τάξης I(1).
Με τις πρώτες διαφορές, η χρονοσειρά Χ4, που αποτελείται από δεδομένα για
τον δείκτη τιμών καταναλωτή, έγινε στάσιμη όπως θα δούμε και από το adf τεστ που
διενεργήσαμε στον πίνακα 11. Στο τεστ φαίνεται πως p-value = 0.0042, το οποίο είναι
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μικρότερο από το επίπεδο σημαντικότητας 5%, επομένως οι πρώτες διαφορές για την
παρούσα χρονοσειρά επιφέρουν στασιμότητα.

Πίνακας 11: Τεστ στασιμότητας (adf) για πρώτες διαφορές Δείκτη Τιμών Καταναλωτή

Με τον ίδιο τρόπο, παίρνουμε τις πρώτες διαφορές και για τις υπόλοιπες μη
στάσιμες χρονοσειρές. Ωστόσο, το p-value δεν είναι μικρότερο από 5% υποχρεώνοντας
μας να τις ολοκληρώσουμε στις δεύτερες διαφορές όπου το p-value για όλες τις
υπόλοιπες χρονοσειρές των εξαρτημένων μεταβλητών ήταν στο 0%, επομένως έχουμε
την ένδειξη ότι μετατράπηκαν σε στάσιμες. Οι πίνακες με τα ADF τεστ για τις
μεταβλητές που πήραμε δεύτερες διαφορές φαίνονται αναλυτικά στο παράθεμα στους
πίνακες Α-Ε.
Η επεξεργασία των χρονολογικών σειρών διεξάγεται στο οικονομετρικό
πρόγραμμα E-views (έκδοση 7). Παράλληλα, για την βασική οικονομετρική μελέτη
(αναζήτηση arma/garch μοντέλου) καθώς και για την ομαδοποίηση των δεδομένων μας
στην μορφή που χρειαζόμασταν, χρησιμοποιήσαμε το πρόγραμμα matlab (έκδοση 10α).
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ΕΝΟΤΗΤΑ IV: ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
4.1. Οικονομετρική Ανάλυση της Υπερβάλλουσας Απόδοσης – Οικονομετρικό
Μοντέλο
Εφόσον, συμπεράναμε πως η χρονοσειρά που αποτελείται από δεδομένα για την
υπερβάλλουσα απόδοση είναι στάσιμη, επόμενο βήμα είναι να δούμε τι μοντέλο
ARMA (Αυτοπαλίνδρομα Υποδείγματα Κινητών Μέσων) ακολουθείται, θέτοντας ως
μέγιστο αριθμό υστερήσεων τα τρία lags.
Σύμφωνα με τον Tsay (2002), ερευνάμε την ύπαρξη αυτοπαλίνδρομων
υποδειγμάτων όταν εμπειρικά παρατηρούμε σημαντική αυτοσυσχέτιση στις αποδόσεις
για μία χρονική υστέρηση, θεωρώντας ότι η τιμή των αποδόσεων τη στιγμή t εξαρτάται
από την τιμή τη στιγμή t-1.
Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσουμε το οικονομετρικό πρόγραμμα matlab
μέσω του οποίου θα τρέξουμε όλα τα πιθανά ζεύγη για να συγκρίνουμε τα aic, bic ώστε
να καταλήξουμε στο επαρκέστερο εξ’αυτών. Ο κώδικας που φτιάξαμε χωρίζεται σε
τρία μέρη, ένα για τα arma μοντέλα, ένα για τα autoregressive μοντέλα και ένα για τα
moving average μοντέλα. Σκοπός είναι να ερευνήσουμε τον τύπο του μοντέλου που
ακολουθείται:
% Check Excess Return
clear all;
[num, txt, raw] = xlsread('matlab_analysis_1.xls');
y = num(:,6);
T = length(y);
%% Check UNIT ROOT TEST
[h,pValue,stat,cValue,reg] = pptest(y);

%H=1, opote den exw unit root

%% ESTIMATE ARMA MODEL
H_Adequate = zeros(3,3);
AIC = zeros(3,3);
BIC = zeros(3,3);
for i = 1:3
for j=1:3
arma_spec= garchset('R',i, 'M', j);
[Coeff,Errors,LLF,Innovations,Sigmas,Summary] =
garchfit(arma_spec,y);
res=Innovations./Sigmas;
[h1,pValue1,stat1,cValue1] = lbqtest(res);
H_Adequate(i,j)=pValue1;
Numparams=garchcount(Coeff);
[AIC(i,j),BIC(i,j)]=aicbic(LLF,Numparams,T);
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end
H_Adequate
AIC
BIC
%% ESTIMATE AR MODEL
H_Adequate = zeros(3);
AIC = zeros(3);
BIC = zeros(3);
for i = 1:3
arma_spec= garchset('R',i);
[Coeff,Errors,LLF,Innovations,Sigmas,Summary] =
garchfit(arma_spec,y);
res=Innovations./Sigmas;
[h2,pValue2,stat2,cValue2] = lbqtest(res);
H_Adequate(i)=pValue2;
Numparams=garchcount(Coeff);
[AIC(i),BIC(i)]=aicbic(LLF,Numparams,T);
end
H_Adequate
AIC
BIC
%% ESTIMATE MA MODEL
H_Adequate = zeros(3);
AIC = zeros(3);
BIC = zeros(3);
for i = 1:3
arma_spec= garchset('M',i);
[Coeff,Errors,LLF,Innovations,Sigmas,Summary] =
garchfit(arma_spec,y);
res=Innovations./Sigmas;
[h3,pValue3,stat3,cValue3] = lbqtest(res);
H_Adequate(i)=pValue3;
Numparams=garchcount(Coeff);
[AIC(i),BIC(i)]=aicbic(LLF,Numparams,T);
end
H_Adequate
AIC
BIC

Αφού τρέξαμε τον κώδικα, καταλήξαμε ότι όλα τα ARMA είναι επαρκή
δεδομένου πως η p-value είναι μεγαλύτερη από το επίπεδο σημαντικότητας, δηλαδή το
5%. Για να επιλέξουμε το κατάλληλο μοντέλο που ακολουθεί η χρονοσειρά της
υπερβάλλουσας απόδοσης ελέγχουμε τα Akaike information criterion (AIC) and
Bayesian information criterion (BIC) και επιλέγουμε εκείνο με την μικρότερη τιμή.
Όσον αφορά τα AR και MA μοντέλα, επαρκή είναι μόνο τα ar(2), ar(3) και ma(3).
Ωστόσο τα aic, bic τους είναι αρκετά μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα των arma
μοντέλων. Αποτέλεσμα είναι να καταλήξουμε πως η χρονοσειρά μας πρόκειται για
αυτοπαλίνδρομο μοντέλο κινούμενου μέσου όρου Αrma(1,1), εφόσον και τα δύο τέστ
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συγκλίνουν σε αυτό. Τα αποτελέσματα από το matlab για την επάρκεια των μοντέλων
καθώς και για τις aic, bic τιμές δίδονται αναλυτικά στο παράθεμα για όλα τα πιθανά
ζεύγη στους πίνακες ΣΤ και Ζ. Επομένως το μοντέλο που ελέγχουμε είναι της μορφής:
yt = μ + a yt-1 + b εt-1 + εt
Εν συνεχεία, αναζητούμε την ύπαρξη arch effect στα κατάλοιπα. Στην
περίπτωση που παρατηρηθεί, σημαίνει πως μπορούμε να εκτιμήσουμε την χρονικά
μεταβαλλόμενη αστάθεια της διακύμανσης από τις προηγούμενες χρονικές στιγμές. Τα
GARCH μοντέλα που ετυμολογικά σημαίνουν γενικευμένος αυτοπαλίνδρομος
παράγοντας ετεροσκεδαστικότητας κατασκευάστηκαν για να αντιμετωπίζουν τη
μεταβολή του μεγέθους της διακύμανσης μέσα στο χρόνο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον
ακριβή ορισμό, στο μοντέλο GARCH(p,q) η δεσμευμένη διακύμανση του εt , σt

εξαρτάται από τα τετράγωνα των καταλοίπων των p προηγούμενων περιόδων καθώς
και από την δεσμευμένη διακύμανση των q προηγούμενων περιόδων.
Μέσω e-views παίρνουμε τα τετράγωνα των καταλοίπων με σκοπό να
παρατηρήσουμε εάν υπάρχει arch effect. Στο κορελόγραμμα που εμφανίζεται στο
διάγραμμα 5 παρατηρούμε πως μας δίνει τιμές p-value για κάθε χρονική υστέρηση. Σαν
μηδενική υπόθεση θεωρείται Η0: ρ = 0. Αυτό σημαίνει πως εάν αποδεχτούμε την
μηδενική (null) υπόθεση, δεχόμαστε πως δεν υπάρχουν αυτοσυσχετίσεις στα τετράγωνα
των καταλοίπων επομένως δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε garch μοντέλο. Στην
αντίθετη περίπτωση εάν απορρίψουμε την μηδενική υπόθεση προχωρούμε στην μελέτη
για το επαρκέστερο garch μοντέλο.
Με την βοήθεια του e-views, στο διάγραμμα 5, φαίνονται εμφανώς οι
αυτοσυσχετίσεις των τετραγώνων των καταλοίπων. Μπορώ να διακρίνω τις τιμές στα
p-values τις οποίες συγκρίνω με το επίπεδο σημαντικότητας 5% για να εξάγω
συμπεράσματα.
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Διάγραμμα 5: Αυτοσυσχετίσεις των τετραγώνων των καταλοίπων της Υπερβάλλουσας Απόδοσης

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα από το eviews και το διάγραμμα 5 παρατηρούμε
πως το p-value είναι 0 για κάθε χρονική υστέρηση. Αφού pvalue < 5% απορρίπτουμε
την μηδενική υπόθεση, πως δεν υπάρχουν αυτοσυσχετίσεις στα κατάλοιπα, και
δεχόμαστε την ύπαρξη αυτών. Αυτό μας οδηγεί να ερευνήσουμε ποιό είναι το
επαρκέστερο μοντέλο garch.
Επομένως, μέσω της matlab και του κώδικα που συντάσσουμε, αναζητούμε το
μοντέλο garch. Αυτό είναι απαραίτητο ώστε να μοντελοποιήσουμε την μεταβλητή που
ερμηνεύει την αστάθεια η οποία στατιστικά υπολογίζεται με την διακύμανση ή την
τυπική απόκλιση. Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές των μοντέλων garch, όπως το
egarch, tgarch, pgarch. Ωστόσο έχοντας ήδη κάνει σύγκριση των aic, bic μέσω eviews
σε κάθε μία από αυτές τις εναλλακτικές καταλήξαμε πως πρόκειται για ένα μοντέλο
Garch το οποίο ακολουθεί Gaussian κατανομή. Εκεί καταλήξαμε δεδομένου πως σε
αυτό το μοντέλο παρατηρήθηκαν τα μικρότερα aic, bic επομένως αποτελεί το
επαρκέστερο μοντέλο προς εκτίμηση.
Και σε αυτή την περίπτωση θέτουμε ως μέγιστο αριθμό υστερήσεων το τρία και
ελέγχουμε που εμφανίζονται οι μικρότερες τιμές aic, bic για τα επαρκή ζεύγη, αυτά
δηλαδή που έχουν p-value > 5%. Ο κώδικας, ο οποίος αποτελεί συνέχεια του
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προηγούμενου στο οικονομετρικό πρόγραμμα matlab και μας παρέχει αυτή την
πληροφόρηση , είναι ο ακόλουθος:
%% check garch model
Garch_H_Adequate = zeros(3,3);
GarchAIC = zeros(3,3);
GarchBIC = zeros(3,3);
for i=1:3
for j=1:3
arma_spec = garchset('R',1,'M',1,'VarianceModel', 'GARCH','P',j,
'Q',i,'Distribution', 'Gaussian');
[Coeff2,Errors2,LLF2,Innovations2,Sigmas2,Summary] =
garchfit(arma_spec, y);
z = Innovations2./Sigmas2;
[h,pValue2,stat,cValue] = archtest(z);
Garch_H_Adequate(i,j) = pValue2;
NumParams2 = garchcount(Coeff2);
[GarchAIC(i,j), GarchBIC(i,j)] = aicbic(LLF2,NumParams2,T);
end
end
Garch_H_Adequate
GarchAIC
GarchBIC

Όπως φαίνεται από τον κώδικα έχουμε ήδη δηλώσει πως πρόκειται για arma
(1,1) και ακολουθεί κανονική κατανομή. Με την ίδια διαδικασία που ακολουθήσαμε για
το arma

μοντέλο, ελέγχουμε τα p-values των ζευγών garch. Αφού τρέξουμε τον

κώδικα, παρατηρούμε πως και τώρα όλα τα ζεύγη είναι επαρκή σε επίπεδο
σημαντικότητας 5%, δεδομένου πώς όλα είναι μεγαλύτερα από 0,05. Τα αποτελέσματα
του κώδικα φαίνονται αναλυτικά για κάθε ζεύγος στον πίνακα Η στο παράθεμα. Αφού
όλοι οι συνδυασμοί είναι επαρκείς, επόμενο βήμα είναι η επιλογή του κατάλληλου
garch μοντέλου βάσει των AIC, BIC. Σε αυτή την περίπτωση τα αποτελέσματα από τα
δύο κριτήρια δεν συμπίπτουν. Επιλέγω να διατηρήσω το μοντέλο που μου εμφανίζει ως
επαρκέστερο το Bayesian information criterion (BIC), καθώς θεωρείται πιο αυστηρό
από το πρώτο στις βιβλιογραφικές μελέτες. Επομένως το επαρκέστερο μοντέλο είναι το
garch(1,1).
Το σύστημα εξισώσεων στο οποίο καταλήξαμε μετά την ανάλυση των
επαρκέστερων μοντέλων της χρονοσειράς που μελετάμε και αφορά στις υπερβάλλουσες
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αποδόσεις για την περίοδο 12 /10/ 1988 – 11 /07 /2012 είναι ARMA(1,1) GARCH(1,1)
–M:
yt = μ + a yt-1 + b εt-1 + cσ2t + εt

(4.1.1)

σ2t = α0 + α1ε2t-1 + α2σ2t-1

(4.1.2)

Όπου yt είναι οι Υπερβάλλουσα απόδοση την χρονική στιγμή t, ενώ yt-1 είναι η
Υπερβάλλουσα απόδοση την προηγούμενη χρονική στιγμή. Στην (4.1.1) η σταθερά
εκφράζεται ως μ και το εt είναι το τυχαίο σφάλμα το οποίο ακολουθεί Gaussian
κατανομή με μέσο μηδέν (0) και συνεχή διακύμανση σ2t. Πιο συγκεκριμένα, σ2t είναι η
συνεχή διακύμανση της υπερβάλλουσας απόδοσης yt.
Στην (4.1.2) μοντελοποιείται η συνεχής διακύμανση η οποία εξαρτάται από
τρείς παράγοντες: την ανεξάρτητη σταθερά, την τυχαία μεταβλητή και την διακύμανση
της προηγούμενης χρονικής περιόδου (t-1).
Σκοπός είναι να εκτιμήσουμε τον συντελεστή αποστροφής κινδύνου. Όπως
αναφέραμε στο θεωρητικό πλαίσιο της μελέτης μας μπορούμε να τον εκτιμήσουμε
μέσω του συστήματος εξισώσεων όπου η υπερβάλλουσα απόδοση εξαρτάται από την
διακύμανση. Ο συντελεστής της διακύμανσης στην χρονική στιγμή t στο σύστημα
εξισώσεων αποτελεί την εκτίμηση μας – c hat - για την αποστροφή του κινδύνου των
επενδυτών στο Ελληνικό Χρηματιστήριο.
Μέσω του e-views, παλινδρομούμε το παραπάνω σύστημα ARMA(1,1)
GARCH(1,1)-M για 1240 παρατηρήσεις. Οι 1240 παρατηρήσεις αποτελούν τα
εβδομαδιαία δεδομένα για τις Υπερβάλλουσες αποδόσεις για το χρονικό διάστημα από
12/10/1988 μέχρι 11/07/2012. Οι εκτιμήτριες που εμφανίζονται από την παλινδρόμηση
είναι οι ακόλουθες και εμφανίζονται στον πίνακα 12:
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Πίνακας 12: Παλινδρόμηση ARMA(1,1) GARCH(1,1)-M

Παλινδρομώντας τις δύο εξισώσεις παρατηρώ στον πίνακα 12 πως στα
δεδομένα που μελετώ η εκτιμήτρια του συντελεστή αποστροφής κινδύνου είναι
0,312066, ωστόσο θεωρείται στατιστικά ασήμαντη με p – value 0,7951 (p-value >
0,05). Σύμφωνα με τον Chou, Engle και Kane (1992) το μοντέλο αποτυγχάνει να μας
δώσει μια σωστή εικόνα με αποτέλεσμα οι εκτιμήτριες της παλινδρόμησης να είναι μη
ρεαλιστικές δεδομένου πως ο βαθμός αποστροφής κινδύνου των επενδυτών (ή αλλιώς ο
δείκτης μέσος/διακύμανση) μεταβάλλεται στο χρονικό διάστημα που μελετάμε. Αυτό
θεωρείται προφανές καθώς οι προτιμήσεις των επενδυτών και οι φόβοι τους εξαρτώνται
από εξωγενείς παράγοντες όπως η οικονομική, κοινωνική και πολιτική κατάσταση στην
χώρα.
Στην Ελλάδα, στο διάστημα των 24 ετών που μελετάμε εμπεριέχονται
υποπερίοδοι άνθησης για την ελληνική οικονομία καθώς επίσης και υποπερίοδοι βαθιάς
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ύφεσης όπως αυτή που γνωρίζουμε τα τελευταία έτη. Επομένως οι προτιμήσεις των
επενδυτών στο Ελληνικό Χρηματιστήριο ποικίλουν ανά χρονικό διάστημα ενώ
ταυτόχρονα ο φόβος τους για τυχόν επενδύσεις παρουσιάζει έντονη διακύμανση.
Αυτό

που

παρατηρούμε

και

υποχρεούμαστε

να

ερμηνεύσουμε στην

παλινδρόμηση που πραγματοποιήσαμε είναι πως το R2 είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Το R2
αποτελεί ένα στατιστικό μέτρο το οποίο δείχνει πόσο καλά προσεγγίζει η
παλινδρόμηση τα πραγματικά δεδομένα με τις εκτιμήτριες που παράγει. Στην παρούσα
παλινδρόμηση είναι λογικό και προφανές να είναι πολύ χαμηλό καθώς σαν εξαρτημένη
μεταβλητή (Υ) έχουμε αποδόσεις και όχι παρατηρήσεις. Επομένως υπάρχει μια τάση
στα δεδομένα της Υ η οποία δεν είναι δυνατόν να ερμηνευτεί με επάρκεια.
Δεδομένων των αποτελεσμάτων της παλινδρόμησης, φαίνεται πως με βάση τις
ελληνικές παρατηρήσεις των εβδομαδιαίων αποδόσεων, η σχέση μεταξύ της απόδοσης
και της διακύμανσης είναι στατιστικά ασήμαντη. Ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα,
παρατηρούμε πως η διακύμανση δεν επηρεάζει τις αποδόσεις στο σύνολο των
δεδομένων, επομένως η παρούσα προσέγγιση δεν μας βοηθά να εκτιμήσουμε τον
συντελεστή αποστροφής κινδύνου.
Επιπλέον, σημαντικό είναι να αναφέρουμε πως οι French, Schwert και
Stambaugh’s (1987) στην μελέτη που πραγματοποιούν καταλήγουν πως η αποστροφή
κινδύνου αποτελεί κατά κύριο λόγο μια μη στάσιμη παράμετρο κατά την πάροδο των
χρόνων. Οπότε, μια προσέγγιση η οποία θα μας έδινε μια πληρέστερη εικόνα για την
παράμετρο αυτή είναι να την μελετήσουμε παλινδρομώντας ανά χρονικές
υποπεριόδους.
4.2. Εκτίμηση Συντελεστή Αποστροφής Κινδύνου σε Υποπεριόδους
Για να έχουμε μια σωστή καθοδήγηση ως προς το σύνολο των υποπεριόδων που
θα πάρουμε και ως προς την έναρξη και λήξη αυτών παρατηρούμε την κίνηση των
εβδομαδιαίων τιμών κλεισίματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών η οποία φαίνεται στο
διάγραμμα 1, που ήδη έχει δοθεί στην ενότητα ΙΙ της μελέτης μας.
Παρατηρούμε έντονες μεταβολές τα τελευταία 25 χρόνια που μελετάμε.
Συγκεκριμένα η μέγιστη τιμή (πάνω από 6000 μονάδες) παρατηρείται το έτος 1999,
λίγο πριν την φούσκα του Χρηματιστηρίου. Αντίθετα διακρίνουμε ραγδαία πτώση τα
τελευταία χρόνια (μετά το 2008) κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης και αστάθειας
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που παρατηρείται παγκοσμίως και ιδιαιτέρως στην Ελλάδα, γεγονός που παρασύρει τον
Γενικό Δείκτη τιμών κάτω από τις 800 μονάδες.
Με γνώμονα το παραπάνω διάγραμμα και τις μεταβολές του δείκτη του
Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως διαφαίνονται σε αυτό, χωρίζουμε το διάστημα των 25
ετών σε πέντε χρονικές υποπεριόδους. Αυτές είναι οι εξής: 1988 – 1996, 1996 – 1999,
1999 – 2003, 2003 – 2007 και 2007-2012.
Σε κάθε μια υποπερίοδο εκτιμάμε τον συντελεστή αποστροφής κινδύνου με τον
ίδιο τρόπο όπως κάναμε στην προηγούμενη παράγραφο για το σύνολο των δεδομένων.
Το μοντέλο μας είναι το ARMA(1,1) GARCH(1,1)-M και οι εκτιμήτριες για τις πέντε
υποπεριόδους είναι αυτές που εμφανίζονται στον πίνακα 13, ενώ οι παλινδρομήσεις,
κάθε μια ξεχωριστά, παρατίθενται στο παράθεμα της διπλωματικής εργασίας για τις
υπό εξέταση υποπεριόδους στους πίνακες Θ - ΙΚ.
ΧΡΟΝΙΚΑ
ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΑΠΟΣΤΡΟΦΗΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ

P-values

05/10/1988 – 25/12/1996

1,57

0.4268

01/01/1997 – 15/09/1999

-11,18

0.01011

15/09/1999 – 12/03/2003

1,52

0.7326

19/03/2003 – 07/11/2007

2,29

0.8338

14/11/2007 – 11/07/2012

6,11

0.1867

Πίνακας 13: Εκτίμηση του συντελεστή αποστροφής κινδύνου με την χρήση υποπεριόδων

Παρατηρώντας τον πίνακα 13, διακρίνω πως η περίοδος της μεγάλης άνθησης
του χρηματιστηρίου δηλαδή η περίοδος 01/01/1997-15/09/1999 παρουσιάζει στατιστική
σημαντικότητα. Η έντονα αρνητική τιμή που δίδεται για την περίοδο 01/01/1997 –
15/09/1999 ενδεχομένως οφείλεται στην έντονη άνθηση στο χρηματιστήριο με τεράστιο
1

Με bold στον πίνακα εμφανίζεται η στατιστικά σημαντική εκτιμήτρια με βάσει την προσέγγιση των
χρονικών υποπεριόδων.
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όγκο συναλλαγών καθημερινά. Η αρνητική εκτιμήτρια υποδηλώνει πως οι επενδυτές
δεν αποστρέφονταν τον κίνδυνο καθώς περίμεναν συνεχή άνοδο του χρηματιστηρίου
που σημαίνει βέβαιο κέρδος. Εκείνη την περίοδο, καθώς φαίνεται από τα ευρήματα, οι
επενδυτές όχι μόνο δεν αποστρέφονταν τον κίνδυνο, αλλά τον κυνηγούσαν καθώς θα
τους έδινε πολύ υψηλές αποδόσεις. Οι εξισώσεις που απεικονίζουν τις εκτιμήσεις που
προκύπτουν, με τα standard errors μέσα σε παρένθεση, είναι οι εξής:
yt = 0,03 + 0,77 yt-1 – 0,76 εt-1 – 11,18 σ2t + εt
(0,01)

(0,05)

(0,06)

(4,35)

σ2t = 0,004 + 0,15 ε2t-1 – 1,06 σ2t-1
(0,001)

(0,04)

(0,06)

Θα ανέμενε κανείς ότι στην τελευταία περίοδο λόγω της οικονομικής κρίσης ο
συντελεστής να ήταν θετικός και στατιστικά σημαντικός ώστε να γίνεται αντιληπτή η
μεγάλη αποστροφή των επενδυτών στον κίνδυνο. Ωστόσο, η εκτίμηση του συντελεστή
από την παλινδρόμηση έχει p –value 18,6% δηλαδή στατιστικά ασήμαντο. Παρόλα
αυτά το πρόσημο που παρατηρείται είναι θετικό όπως αυτό αναμένεται και μάλιστα με
την υψηλότερη τιμή σε σχέση με τις υπόλοιπες εκτιμήσεις. Αυτό δείχνει πως οι
επενδυτές στο Ελληνικό Χρηματιστήριο επενδύουν σε πιο ασφαλή χρηματοοικονομικά
προϊόντα. Ένδειξη της συντηρητικής πολιτικής που ακολουθούν τα τελευταία χρόνια
είναι και ο καθημερινός όγκος συναλλαγών ο οποίος κινείται σε ιδιαίτερα χαμηλά
επίπεδα.
Εκτιμώντας στατικά τον συντελεστή αποστροφής κινδύνου ανά χρονικές
περιόδους, δυσκολευόμαστε να βγάλουμε επαρκές συμπέρασμα για την συμπεριφορά
των επενδυτών απέναντι στον κίνδυνο. Αυτός είναι ο λόγος που θεωρούμε πως θα ήταν
ενδιαφέρον να εκτιμήσουμε τον παραπάνω συντελεστή με μια διαφορετική προσέγγιση
η οποία απαιτεί κυλιόμενο δείγμα δεδομένων, ιδίου πλήθους. Ως αποτέλεσμα, θα
έχουμε μια σειρά χρονικά μεταβαλλόμενων εκτιμητριών του συντελεστή αποστροφής
κινδύνου των επενδυτών. Έτσι θα παρατηρήσουμε διαχρονικά την κίνηση του
συντελεστή αποστροφής κινδύνου, την άνοδο και την κάθοδο αυτού με το πέρασμα των
χρόνων που εξετάζουμε.
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4.3. Εκτίμηση Συντελεστή
Μεταβαλλόμενα Διαστήματα

Αποστροφής

Κινδύνου

σε

Χρονικά

Συνεχή

Η προσέγγιση της εκτίμησης παραμέτρων μέσω κυλιόμενου παραθύρου θα μας
δώσει ενδεχομένως μια σαφέστερη εικόνα για την μεταβλητότητα των εκτιμητριών του
συντελεστή αποστροφής κινδύνου. Το δείγμα μας συνολικά αποτελείται από 1240
εβδομαδιαίες παρατηρήσεις της Υπερβάλλουσας Απόδοσης. Θέτουμε ως κυλιόμενο
παράθυρο το χρονικό διάστημα διάρκειας 5 ετών, εναλλασσόμενο ανά τρίμηνο. Με
αυτή την προσέγγιση οδηγούμαστε να πραγματοποιήσουμε 76 παλινδρομήσεις –
δηλαδή, 76 κυλιόμενα παράθυρα - για το χρονικό διάστημα 12/10/1988 – 11/7/2012.
Για τις παλινδρομήσεις, θα χρησιμοποιήσουμε το E-views όπως και στο (4.1) με
σκοπό να αντλήσουμε τις εκτιμήτριες για τον συντελεστή της διακύμανσης, δηλαδή τον
συντελεστή αποστροφής κινδύνου. Δουλεύουμε με ARMA(1,1) GARCH(1,1) - M και
Gaussian κατανομή.
Οι εκτιμήτριες από τις 76 παλινδρομήσεις που πραγματοποιήσαμε φαίνονται
στο παράθεμα αναλυτικά, στον πίνακα ΙΓ. Παρακάτω, στον πίνακα 142,
παρουσιάζονται μόνο τα χρονικά διαστήματα όπου παρατηρούνται στατιστικά
σημαντικοί συντελεστές αποστροφής κινδύνου σε επίπεδο σημαντικότητας 10%, καθώς
και περιμετρικές τιμές που θα μας βοηθήσουν στην ερμηνεία. Θέτουμε το επίπεδο
σημαντικότητας σε 10% με σκοπό να αντλήσουμε κάποιες ακόμα στατιστικά
σημαντικές εκτιμήτριες.
No

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ –
ΚΥΛΙΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ

ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΡΟΦΗΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ

P-values

23.

13/04/1994 – 14/04/1999

4,137

0,15

24.

13/07/1994 – 14/07/1999

4,441

0,10

25.

12/10/1994 – 13/10/1999

4,971

0,05

26.

11/01/1995 – 12/01/2000

3,832

0,11

27.

12/04/1995 – 12/04/2000

3,212

0,17

2

Με bold στον πίνακα εμφανίζονται οι στατιστικά σημαντικές τιμές με τις χρονικές περιόδους στις
οποίες μελετώνται και το ποσοστό της στατιστικής σημαντικότητας.
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35.

09/04/1997 – 10/04/2002

8,028

0,18

36.

09/07/1997 – 10/07/2002

7,380

0,02

37.

15/10/1997 – 16/10/2002

6,610

0,14

38.

14/01/1998 – 15/01/2003

4,530

0,22

39.

15/04/1998 – 16/04/2003

5,174

0,10

40.

15/07/1998 – 16/07/2003

4,879

0,17

41.

14/10/1998 – 15/10/2003

5,004

0,07

42.

13/01/1999 – 14/01/2004

-8,286

0,04

44.

14/07/1999 – 14/07/2004

-5,139

0,13

45.

13/10/1999 – 13/10/2004

-5,254

0,06

46.

12/01/2000 – 12/01/2005

-4,455

0,16

47.

12/04/2000 – 13/04/2005

-6,659

0,01

48.

12/07/2000 – 13/07/2005

-14,747

0,01

49.

11/10/2000 – 12/10/2005

-5,4878

0,09

50.

10/01/2001 – 11/01/2006

-10,165

0,02

51.

11/04/2001 – 12/04/2006

-16,045

0,01

75.

11/04/2007 – 11/04/2012

4,817

0,23

76.

11/07/2007 – 11/07/2012

4,930

0,21

Πίνακας 14:Στατιστικά σημαντικές εκτιμήτριες συντελεστή αποστροφής κινδύνου από παλινδρομήσεις
κυλιόμενου παραθύρου

Το πρώτο διάστημα που παρατηρείται στατιστικά σημαντικός συντελεστής στον
πίνακα 14 είναι το 13/07/1994 – 14/07/1999 με θετική εκτιμήτρια 4,441 και το οποίο
ακολουθείται από το 12/10/1994 – 13/10/1999 με θετική εκτιμήτρια 4,971. Και οι δύο
εκτιμήτριες είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο σημαντικότητας 10%. Τα
συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα θεωρούμε ότι περιέχουν όλο το αρνητικό κλίμα της
φούσκας του 1999. Παρατηρούμε ότι μεταβαίνοντας 3 μήνες μετά, από το 13/07/1994 –
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14/07/1999 στο 12/10/1994 – 13/10/1999, ο συντελεστής από στατιστικά σημαντικός σε
επίπεδο 10% γίνεται στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο 5% και με αύξηση στην τιμή
της εκτιμήτριας. Επομένως, αυτές οι διαφορές μπορούν να μας υποδείξουν μια
ενδεχόμενη κορύφωση της αρνητικής διάθεσης των επενδυτών την παρούσα χρονική
περίοδο. Στο αμέσως επόμενο και μεθεπόμενο τρίμηνο κυλιόμενο παράθυρο
παρατηρούμε τόσο μείωση της τιμής της εκτιμήτριας όσο και στατιστική μη
σημαντικότητα γεγονός που σημαίνει ότι το αίσθημα πανικού και η υψηλή αποστροφή
κινδύνου έχουν αρχίσει να ξεθωριάζουν. Ενδεχομένως, η περισσότερη αρνητική
πληροφόρηση έχει ήδη ενσωματωθεί στο προηγούμενο χρονικό διάστημα.
Το επόμενο στατιστικά σημαντικό διάστημα είναι το 09/07/1997 – 10/07/2002
όπου παρατηρείται θετική τιμή 7,380 με p-value 2%. Πιθανώς, η υψηλή αποστροφή
κινδύνου να οφείλεται στην μετάβαση από την Δραχμή στο Ευρώ μετά από την ένταξη
στη ζώνη του ευρώ την 1 Ιανουαρίου 2001. Μια νομισματική αλλαγή καθεαυτή
αποτελεί σημαντικό γεγονός και ενδεχομένως πηγή ανασφάλειας για τον επενδυτή. Το
προηγούμενο και το επόμενο χρονικό παράθυρο ναι μεν χαρακτηρίζονται από
στατιστική μη σημαντικότητα σε επίπεδα 18% και 14% αντίστοιχα, αλλά ιδιαίτερο
ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συντελεστές. Στο παράθυρο που προηγείται ο
συντελεστής είναι αυξημένος κατά μισή περίπου μονάδα ενώ στο παράθυρο που έπεται
είναι μειωμένος κατά το ίδιο περίπου ποσό. Επομένως, οι τιμές, μας προϊδεάζουν για
μια αύξηση της αίσθησης του κινδύνου και η περίοδος 09/07/1997 – 10/07/2002
προφανώς περιέχει όλη τη σχετική πληροφόρηση της νομισματικής μετάβασης.
Παρατηρούμε πως την περίοδο αυτή ακολουθεί το στατιστικά σημαντικό διάστημα
15/04/1998 – 16/04/2003 με επίσης θετική τιμή 5,174 και p-value 10%. Ωστόσο,
παρατηρούμε πως η αποστροφή ως προς τον κίνδυνο μειώνεται, γεγονός που σημαίνει
πως ο φόβος για την νομισματική αλλαγή αρχίζει να καταλαγιάζει.
Οι επόμενοι στατιστικά σημαντικοί συντελεστές εμφανίζονται στις περιόδους :
13/01/1999 – 14/01/2004,

12/04/2000 – 13/04/2005,

12/07/2000 – 13/07/2005,

10/01/2001 – 11/01/2006 και 11/04/2001 – 12/04/2006. Ομαδοποιούμε έτσι τις
συγκεκριμένες χρονικές διαστάσεις γιατί τα διαστήματα είναι σχεδόν διαδοχικά αλλά
ταυτόχρονα περιέχουν σχεδόν όλα τα σημαντικά γεγονότα επενδυτικής ευφορίας της
χώρας μας. Συγκεκριμένα, την περίοδο πριν το 1999, χάρη στην επίτευξη υψηλότερων
ρυθμών ανάπτυξης και αποκρατικοποιήσεων το χρέος άρχισε να μειώνεται ελαφρά ως
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ποσοστό του ΑΕΠ και το έλλειμμα έπεσε μέχρι το 1999 κάτω από 3%. Επιπρόσθετα,
ξεκινά η ανάληψη της Ολυμπιάδας του 2004, ενώ παράλληλα την τριετία 2004-2007 το
χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώνεται ενώ σημειώνονται υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης με
το εθνικό εισόδημα να αυξάνεται κατά 12-15 δισ. τον χρόνο. Όλα τα παραπάνω
αποτελούν ενδείξεις για τον αρνητικό συντελεστή αποστροφής κινδύνου με εύρος
τιμών από -6,7 μέχρι -16,1. Αξίζει να σημειώσουμε ότι το πρόσημο του συντελεστή
παραμένει αρνητικό σε όλα τα ενδιάμεσα διαστήματα γεγονός που δείχνει μια συνεχή
περίοδο θετικής διάθεσης του επενδυτικού κοινού.
Οι περίοδοι που περικλείουν το παραπάνω συνεχές διάστημα δηλαδή τα χρονικά
διαστήματα 14/10/1998 – 15/10/2003 και 11/04/2007 – 11/04/2012 έχουν θετικά
πρόσημα (σήμα αποστροφής κινδύνου). Στο πρώτο από τα δύο διαστήματα ο
συντελεστής 5,004 παρουσιάζει στατιστική σημαντικότητα 7% ενώ στο δεύτερο
διάστημα ο συντελεστής 4,817 χαρακτηρίζονται από στατιστική μη σημαντικότητα στο
23%. Την περίοδο 2007 – 2012 που αποτελούν και τις τελευταίες εκτιμήσεις
παρατηρούμε στατιστικά ασήμαντο εκτιμητή αλλά με μια τάση αύξησης της τιμής του
από περίοδο σε περίοδο καθώς και μείωση του p-value αντίστοιχα. Θα περίμενε κανείς
με την διεθνή κρίση και κυρίως γύρω από τον Σεπτέμβρη του 2008, όπου θεωρούμε ότι
έχει αρχίσει και επηρεάζεται η ελληνική αγορά από την κατάρρευση της Lehman
Brothers, να δει ένα υψηλό θετικό αλλά και στατιστικά σημαντικό συντελεστή
αποστροφής. Ο λόγος που περιλαμβάνουμε τα δύο αυτά διαστήματα στον παραπάνω
πίνακα είναι γιατί κάτι τέτοιο εν τέλει δεν παρατηρείται. Ενδεχομένως, η επιλογή
εβδομαδιαίων αποδόσεων να μην συμβάλλει αποτελεσματικά στην απόδοση τέτοιου
όγκου πληροφόρησης ή το μοντέλο να παρουσιάζει κάποια δομική αλλαγή λόγω της
σοβαρότητας του πλήγματος για την ελληνική αγορά.
Επιπλέον, άξιο σχολιασμού είναι το γεγονός ότι τα R2 των παλινδρομήσεων στο
μεγαλύτερο ποσοστό τους είναι μεγαλύτερα από το αντίστοιχο R2 που είχαμε στην
παλινδρόμηση που πραγματοποιήσαμε για το σύνολο των δεδομένων. Αυτό δείχνει πως
η μέθοδος των κυλιόμενων παραθύρων μας δίνει πιο επαρκή αποτελέσματα για τους
εκτιμητές παρόλο που και σε αυτή την ομάδα παλινδρομήσεων έχουμε θέσει

ως

εξαρτημένη μεταβλητή αποδόσεις. Αυτό που μπορούμε εύκολα να διακρίνουμε στα
αποτελέσματα των εκτιμητριών είναι το γεγονός πως οι τιμές μεταβάλλονται πολύ
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γρήγορα από το ένα διάστημα στο άλλο, γεγονός που υποδηλώνει την αστάθεια που
επικρατεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.
Επιλέγουμε να δείξουμε μια στατιστική περιγραφή των αποτελεσμάτων, στον
πίνακα 15, των παλινδρομήσεων που διενεργήσαμε, ώστε να αποκτήσουμε μια πιο
σφαιρική γνώμη για τον εκτιμητή του συντελεστή της διακύμανσης, όπως εκτιμήθηκε
από τις παλινδρομήσεις που προηγήθηκαν.
ΣΥΝΤ/ΤΗΣ
ΔΙΑΚ/ΣΗΣ
‘c’ ( ή ‘garch’
στο eviews)

ΜΕΣΟΣ

ΤΥΠΙΚΗ
ΑΠΟΚΛΙΣΗ

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΤΙΜΗ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΤΙΜΗ

0,296

4,89

12,627

-16,045

Πίνακας 15:Στατιστικός πίνακας για το σύνολο των εκτιμήσεων του συντελεστή αποστροφής κινδύνου

Την μέγιστη τιμή την λαμβάνει κατά την περίοδο 10/10/2001 – 11/10/2006 ενώ
την ελάχιστη κατά την περίοδο 1/4/2001 – 12/4/2006. Η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή
παρατηρούνται σε πολύ κοντινά χρονικά διαστήματα και συγκεκριμένα κοντά στην
περίοδο της έντονης πτώσης του χρηματιστηρίου μετά την φούσκα. Η πτώση του
Γενικού Δείκτη ήταν απότομη και ο φόβος των επενδυτών για απώλεια του πλούτου
του ακαριαίος. Ο μέσος όρος των εκτιμητών είναι 0,296 ο οποίος είναι αρκετά κοντά
στον εκτιμητή του συντελεστή αποστροφής κινδύνου, ( = 0,312066) που εξήχθη στην
πρώτη μέθοδο που ακολουθήσαμε, παλινδρομώντας το σύνολο των δεδομένων.
Στο διάγραμμα 6 θα φανεί παραστατικά η κίνηση του συντελεστή αποστροφής
κινδύνου κατά την διάρκεια των τελευταίων 25 ετών.

Risk aversion coefficient(y)
15,000
10,000

0,000
-5,000
-10,000
-15,000

14/10/1992 –…
13/10/1993 –…
12/10/1994 –…
11/10/1995 –…
09/10/1996 –…
15/10/1997 –…
14/10/1998 –…
13/10/1999 –…
11/10/2000 –…
10/10/2001 –…
16/10/2002 –…
15/10/2003 –…
13/10/2004 –…
12/10/2005 –…
11/10/2006 –…

5,000
risk aversion coeff(y)

-20,000
Διάγραμμα 6: Διαγραμματική απεικόνιση εκτιμητών συντελεστή αποστροφής κινδύνου
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Παρατηρούμε πως έντονα αρνητικές τιμές λαμβάνει την περίοδο 1997 – 2000,
δηλαδή την περίοδο που οι επενδυτές ήταν σίγουροι για τα κέρδη τους. Η απότομη
πτώση του Χρηματιστηρίου την περίοδο μετά το 1999, ακολούθησε την άνοδο των
προηγούμενων ετών που κορυφώθηκε το 1999 όπου ο δείκτης τιμών άγγιξε τις 6.500
μονάδες και συνδέθηκε με τα σχέδια για ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ και την
προοπτική ανάληψης των Ολυμπιακών Αγώνων 2004. Με τον γενικό δείκτη να
καταρρίπτει καθημερινά κάθε ρεκόρ, πολλοί Έλληνες πίστεψαν ότι έλυσαν το
οικονομικό πρόβλημα της ζωής τους. Ωστόσο, η πτώση η οποία ξεκίνησε στις 23
Σεπτεμβρίου και συνεχίστηκε για αρκετά χρόνια εξανεμίζοντας την αξία των μετοχών
άλλαξε τις προτιμήσεις των επενδυτών οι οποίοι έβλεπαν τον πλούτο τους να χάνεται.
Πολλές από τις μετοχές που είχαν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο αποδείχτηκαν
«φούσκες», δηλαδή άνευ αντικρίσματος μετοχές με εταιρίες χωρίς έργο αλλά μόνο
σκοπό την ελκυστική εικόνα στο χρηματιστήριο. Το γεγονός αυτό οδήγησε τους
επενδυτές να αλλάξουν στάση απέναντι στις επιλογές τους και να αποστρέφονται τον
κίνδυνο φοβούμενοι την απώλεια του ήδη υπάρχον πλούτου τους. Αυτό φαίνεται και
στο διάγραμμα 6 όπου στην ουσία παρατηρούμε μια αντιστρόφως ανάλογη σχέση
μεταξύ των τιμών κλεισίματος του Γενικού Δείκτη και του εκτιμώμενου συντελεστή
αποστροφής κινδύνου. Όταν ο Γενικός δείκτης παρουσίαζε άνοδο, οι επενδυτές
αποζητούσαν μεγάλες αποδόσεις, επομένως και μεγάλο κίνδυνο. Στον αντίποδα, όταν ο
Γενικός Δείκτης κινούνταν πτωτικά, οι επενδυτές άλλαζαν ραγδαία τις προτιμήσεις
τους με γνώμονα την διατήρηση του ήδη πλούτου τους, επομένως αποστρέφονταν τον
κίνδυνο με συνέπεια να απολαμβάνουν μικρές αποδόσεις.
4.4. Παράμετροι που επηρεάζουν τον Συντελεστή Αποστροφής Κινδύνου
Σύμφωνα με τον Martin Scheicher (2003), ο οποίος ερεύνησε εκτενέστατα την
συμπεριφορά του συντελεστή αποστροφής κινδύνου, θεωρεί πως όταν υπάρχει έντονος
φόβος για την οικονομία μια χώρας, η αποστροφή κινδύνου τείνει να αυξάνεται, καθώς
οι επενδυτές αντιδρούν στις αυξημένες πιθανότητες μείωσης του πλούτου τους. Ως
αποτέλεσμα, επιλέγουν να μειώσουν την προθυμία τους για ανάληψη υψηλού κινδύνου,
κινούμενοι από χαρακτηριστικά πεσιμισμού. Σε περίπτωση αντίθετα που οι επενδυτές
αναμένουν το κλίμα να βελτιωθεί, αλλάζουν κάποια χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία τους από βραχυχρόνιας ωρίμανσης σε μακροχρόνιας.
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Παράλληλα, πτώση στην μετοχική αγορά μπορεί να εξηγήσει πιθανές μεταβολές
του συντελεστή αποστροφής κινδύνου, κατά κύριο λόγο θετικές μεταβολές. Αυτό
αποτελεί πηγή αρνητικών ειδήσεων έχοντας ως αποτέλεσμα ο επενδυτής να κινείται σε
επιλογές περισσότερο ασφαλείς για την διατήρηση του πλούτου του. Στα αρνητικά νέα
συνήθως συμπεριλαμβάνονται πτωτικές τάσεις σε χρηματιστήρια του εξωτερικού που
κατέχουν στρατηγικό σημείο στην παγκόσμια οικονομία, όπως του Χρηματιστηρίου
των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ιαπωνίας.
Επιπλέον, οι μεταβολές στην συναλλαγματική ισοτιμία επηρεάζει την
συμπεριφορά των επενδυτών απέναντι στον κίνδυνο.

Μπορεί να προκαλέσει

σημαντικές μειώσεις στις εισροές κερδών για τις εταιρείες που συναλλάσσονται σε
διεθνές επίπεδο. Για παράδειγμα, μια πιθανή υποτίμηση του Αμερικάνικου δολαρίου
έναντι του ευρώ προκαλεί πτώση στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών εξαγωγών.
Δεδομένου, αυτού του αρνητικού κλίματος που θα έχει δημιουργηθεί, πιθανότατα να
επηρεαστεί η αποστροφή κινδύνου των εμπόρων οι οποίοι αντιλαμβάνονται αύξηση της
αβεβαιότητας σχετικά με τα μελλοντικά τους κέρδη.
Η Ελλάδα όπως ήδη έχουμε αναφέρει αποτελεί μια αγορά με έντονες
διακυμάνσεις οι οποίες προκαλούνται λόγω εξωγενών κατά κύρια βάση παραγόντων.
Για να διαπιστώσουμε πως αυτοί οι παράμετροι επηρεάζουν την συμπεριφορά των
επενδυτών απέναντι στον κίνδυνο, επιλέγουμε να ακολουθήσουμε την μέθοδο της
παλινδρόμησης. Οι παράμετροι που καταλήξαμε να εξετάσουμε και οι οποίοι
επιλέχτηκαν σύμφωνα με τα ελληνικά δεδομένα είναι οι εξής: απόδοση ελληνικού
10ετούς ομολόγου, spread επιτοκίου 10ετών ομολόγων, δείκτης τιμών εισαγωγής,
δείκτης τιμών καταναλωτή, δείκτης οικονομικού κλίματος, δείκτης εμπιστοσύνης
καταναλωτών και ο όγκος των λιανικών πωλήσεων.
Σκοπός είναι να διενεργήσουμε της εξής παλινδρόμηση ώστε να δούμε την
επίδραση της κάθε παραμέτρου στην αποστροφή κινδύνου των επενδυτών. Το
οικονομετρικό υπόδειγμα παλινδρόμησης έχει την παρακάτω μορφή:
Υ = α0 + α1Χ1 +α2Χ2 + α3Χ3 + α4Χ4 + α5Χ5 + α6Χ6 + α7Χ7
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Όπου:
Υ : συντελεστής αποστροφής κινδύνου
Χ1: απόδοση 10ετών Ελληνικών ομολόγων
Χ2 : spread επιτοκίου 10ετών ομολόγων
Χ3 : δείκτης τιμών εισαγωγής
Χ4 : δείκτης τιμών καταναλωτή
Χ5 : δείκτης οικονομικού κλίματος
Χ6 : δείκτης εμπιστοσύνης καταναλωτών
Χ7 : όγκος των λιανικών πωλήσεων
Εφόσον όλες οι χρονοσειρές, τόσο η εξαρτημένη όσο και οι ανεξάρτητες είναι
πλέον στάσιμες3, έχω την δυνατότητα να κάνω παλινδρόμηση με την Μέθοδο των
Ελαχίστων Τετραγώνων με σκοπό να δούμε κατά πόσο οι μεταβλητές αυτές
επηρεάζουν τον συντελεστή αποστροφής κινδύνου.
Καταρχήν θα πρέπει να ελέγξουμε κατά πόσο σχετίζονται μεταξύ τους οι
μεταβλητές ώστε να αποφύγουμε το προβλήματα της πολυσυγγραμμικότητας, δηλαδή η
ύπαρξη γραμμικής συσχέτισης μεταξύ των ερμηνευτικών μεταβλητών. Για τον λόγο
αυτό, με την βοήθεια του e-views, ελέγχω τον πίνακα των συσχετίσεων (correlation
matrix), ο οποίος δίδεται στον πίνακα 16:

Aπόδ. 10ετών ομολ.
Spread
Δείκτης τιμών εισαγ.
Δείκτης τιμών καταν.
Δείκτης οικον. κλίμ.

Aπόδ.
10ετών
ομολ.
1.000.000
0.979311
0.129404
0.005011
-0.081739

Spread

0.979311
1.000.000
0.062396
0.023982
-0.180922

Δείκτης
τιμών
εισαγ.
0.129404
0.062396
1.000.000
-0.088438
0.192532

Δείκτης εμπιστ. καταν. -0.195334 -0.247294 0.042499
Όγκος λιαν. πωλήσ.
0.148145 0.172877 0.167514
Συντ/τής αποστρ. κινδ. -0.058788 -0.070167 -0.119811

Δείκτης
τιμών
καταν.
0.005011
0.023982
-0.088438
1.000.000
-0.063861

Δείκτης
Δείκτης
Όγκος
οικον.
εμπιστ.
λιαν.
κλίμ.
καταν.
πωλήσ.
-0.081739 -0.195334 0.148145
-0.180922 -0.247294 0.172877
0.192532 0.042499 0.167514
-0.063861 -0.035900 -0.359359
1.000.000 0.617691 -0.056871

Συντ/τής
αποστρ.
κινδ.
-0.058788
-0.070167
-0.119811
0.191683
0.054217

-0.035900 0.617691 1.000.000 -0.108247
-0.359359 -0.056871 -0.108247 1.000.000
0.191683 0.054217 0.165884 -0.440473

0.165884
-0.440473
1.000.000

Πίνακας 16: Πίνακας συσχετίσεων για την εξαρτημένη και τις ανεξάρτητες μεταβλητές

Σε όσες μεταβλητές παρατηρώ ότι το p σε απόλυτη τιμή είναι μεγαλύτερο του
|0.75|, σημαίνει ότι υπάρχει ένδειξη για ύπαρξη πολυσυγγραμμικότητας. Ένας απλός
τρόπος αντιμετώπισης του είναι η απαλοιφή κάποιων ανεξάρτητων μεταβλητών, που
3

Στην ενότητα 3.2 φαίνεται αναλυτικά ποιες χρονοσειρές είναι στάσιμες και ποιές μετατρέψαμε εμείς
σε στάσιμες.
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πιστεύουμε ότι συνεισφέρουν περισσότερο στο πρόβλημα της πολυσυγγραμμικότητας
και είναι γραμμικά συσχετιζόμενες. Αυτό έχει ως συνέπεια να χάνω κάποια
«πληροφορία» όταν πραγματοποιώ την παλινδρόμηση και να προκαλέσω “specification
bias”.
Στον παραπάνω πίνακα φαίνεται πως οι μεταβλητές οι οποίες προκαλούν το
πρόβλημα της πολυσυγγραμμικότητας είναι η Χ1 και η Χ2. Επόμενο βήμα είναι να
αφαιρέσω την μεταβλητή Χ1 από την παλινδρόμηση μου ούτως ώστε να αποφευχθεί η
συσχέτιση μεταξύ των επεξηγηματικών μεταβλητών. Με αυτό τον τρόπο έχω έξι πλέον
ανεξάρτητες μεταβλητές για την διενέργεια της παλινδρόμησης με την μέθοδο των
Ελαχίστων Τετραγώνων. Το eviews προσαρμόζει αυτόματα τα δεδομένα στην
παλινδρόμηση παρόλο που λόγω πρώτων και δεύτερων διαφορών έχω διαφορετικό
πλήθος στις μεταβλητές.
Κατόπιν, πριν διενεργήσουμε την παλινδρόμηση θα πρέπει να ερευνήσουμε
κατά

πόσο

το

γραμμικό

ετεροσκεδαστικότητας.

μας

υπόδειγμα

πάσχει

από

το

φαινόμενο

της

Η ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας έχει σαν αποτέλεσμα οι

εκτιμητές των συντελεστών να είναι αμερόληπτοι αλλά να παύουν να είναι βέλτιστοι
και αποτελεσματικοί. Το σημαντικότερο όμως πρόβλημα είναι πως επηρεάζονται
σημαντικά τα τυπικά σφάλματα των εκτιμημένων συντελεστών. Αυτό έχει ως συνέπεια
να υπάρχει μεγάλη πιθανότητα τα αποτελέσματα που θα εξάγουμε να είναι
παραπλανητικά.
Εμείς χρησιμοποιούμε το White test, το οποίο είναι το πιο διαδεδομένο τεστ
ετεροσκεδαστικότητας. Η μηδενική υπόθεση που έχουμε στο παρόν τέστ είναι Ηο:
υπάρχει ομοσκεδαστικότητα, και η οποία απορρίπτεται αν n R2W <X2. Τα
αποτελέσματα του τεστ φαίνονται στον πίνακα 17.

Πίνακας 17:Τεστ ετεροσκεδαστικότητας (white test) των καταλοίπων
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Από τον πίνακα 17 παρατηρούμε πως η πιθανότητα είναι 0,6514 > 5%, οπότε
οδηγούμαστε σε αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης. Άρα, υπάρχει ομοσκεδαστικότητα
στο υπόδειγμά μας. Το βασικό αξίωμα της ομοσκεδαστικότητας είναι η υπόθεση ότι η
αναμενόμενη τιμή των καταλοίπων είναι σταθερή και δεν επηρεάζεται από τις
ερμηνευτικές μεταβλητές.
Εφόσον

παρατηρούμε

πως

δεν

υπάρχει

ανάγκη

για

διόρθωση

της

ετεροσκεδαστικότητας, πραγματοποιούμε την παλινδρόμηση ώστε να δούμε ποιες
παράμετροι επηρεάζουν τον συντελεστή αποστροφής κινδύνου και σε τι βαθμό. Αρχικά
κάνουμε ξεχωριστά παλινδρομήσεις για κάθε παράμετρο με την εξαρτημένη
μεταβλητή, οι οποίες φαίνονται αναλυτικά στο παράθεμα στους πίνακες ΙΔ - ΙΗ. Από
τις t στατιστικές τιμές φαίνεται πως μόνο η Χ7 παράμετρος, δηλαδή ο όγκος λιανικών
πωλήσεων επηρεάζει την εξαρτημένη μας μεταβλητή. Το ίδιο θα παρατηρήσουμε στον
πίνακα 18 από την παλινδρόμηση που πραγματοποιούμε για το σύνολο των
οικονομικών παραμέτρων.4

Πίνακας 18: OLS Παλινδρόμηση με ανεξάρτητες μεταβλητές τις οικονομικές παραμέτρους και εξαρτημένη
μεταβλητή τους συντελεστές αποστροφής κινδύνου.

4

Στην παλινδρόμηση εξαιρείται η ανεξάρτητη μεταβλητή των αποδόσεων 10ετών Ελληνικών ομολόγων
λόγω πολυσυγγραμμικότητας.
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Από τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης φαίνεται πως καμία από τις
παραμέτρους στο δείγμα που εξετάζουμε δεν επηρεάζει τον συντελεστή αποστροφής
κινδύνου παρά μόνο η παράμετρος Χ7 που περιλαμβάνει τον όγκο των λιανικών
πωλήσεων. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε πως ο συντελεστής της παραμέτρου Χ7
στην ουσία επηρεάζει πολύ λίγο την εξαρτημένη μεταβλητή y, παρά το γεγονός ότι
φαίνεται στατιστικά σημαντικός.
Επομένως η τελική παλινδρόμηση με την παράμετρο και την σταθερά που
επηρεάζει τον συντελεστή αποστροφής κινδύνου είναι η παρακάτω και φαίνεται στον
πίνακα 19.

Πίνακας 19: OLS Παλινδρόμηση της μεταβλητής Χ7 με τον συντελεστή αποστροφής κινδύνου

Για την ακρίβεια η οικονομική παράμετρος Χ7 επηρεάζει την χρονοσειρά των
συντελεστών αποστροφής κινδύνου κατά -0,17. Το πρόσημο είναι αυτό που
αναμένουμε καθώς μια αύξηση του όγκου των λιανικών πωλήσεων προϊδεάζει για
ευμάρεια στην αγορά και ενδεχομένως χαμηλό βαθμό αποστροφής κινδύνου.
Η εξίσωση που προκύπτει από την παραπάνω παλινδρόμηση, με τα standard
errors μέσα σε παρένθεση, είναι η εξής:
Υ = 14,73 – 0,17 Χ7
(0,04)

(3,99)

Πρέπει να σημειώσουμε πως το δείγμα μας για την παλινδρόμηση αποτελείται
από 60 παρατηρήσεις προσαρμοσμένες με τις πρώτες και δεύτερες διαφορές. Το δείγμα
μας δεν είναι αρκετό ώστε να δώσει ξεκάθαρα αποτελέσματα για τις επιδράσεις των
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παραμέτρων. Παράλληλα, παρατηρούμε πως το R2 είναι σχετικά μικρό γεγονός που μας
αφήνει επιφυλακτικούς για την ερμηνευτική ικανότητα της παλινδρόμησης που
πραγματοποιήσαμε. Ωστόσο, με βάση τα δεδομένα που έχουμε στην κατοχή μας προς
έρευνα και μελέτη καταλήγουμε στα παρακάτω συνοπτικά αποτελέσματα που
φαίνονται στον πίνακα 19.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
Απόδοση 10ετών
Ελληνικών ομολόγων
Spread επιτοκίου
10ετών ομολόγων
Δείκτης τιμών
εισαγωγής
Δείκτης τιμών
καταναλωτή
Δείκτης οικονομικού
κλίματος
Δείκτης εμπιστοσύνης
καταναλωτών
Όγκος των λιανικών
πωλήσεων

ΕΚΤΙΜΗΤΗΣ
-

t – statistic
-

p-values
-

+2,054

+0,2593

0.7964

-2,333

-0,3589

0.7212

+1,859

+0,3181

0.7517

-1,060

-0,3372

0.7373

2,821

+1,0389

0.3037

-0,175

-3,77

0.0004

Πίνακας 19: Εκτιμητές των οικονομικών παραμέτρων από παλινδρόμηση OLS

Στον πίνακα 19, όπως παρατηρούμε δεν αναφέρονται τιμές για τον εκτιμητή του
συντελεστή απόδοση δεκαετών Ελληνικών Ομολόγων καθώς την συγκεκριμένη
ερμηνευτική

μεταβλητή

την

αφαιρέσαμε

από

την

παλινδρόμηση

που

πραγματοποιήσαμε επειδή δημιουργούσε προβλήματα πολυσυγγραμμικότητας.
Αναμέναμε από την παλινδρόμηση, το spread να εμφανίζει στατιστική
σημαντικότητα με θετική εκτιμήτρια, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν προέκυψε από την
μελέτη. Το spread αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά μέτρα, το οποίο
αποτυπώνει την εικόνα της Ελληνικής και κάθε άλλης Ευρωπαϊκής οικονομίας.
Θεωρούμε ότι τα παραπάνω ιδιόμορφα αποτελέσματα προκύπτουν από την εξαρτημένη
μεταβλητή η οποία χαρακτηρίζεται από έντονη ασυμμετρία, κύρτωση και πολύ ακραίες

5

Με bold εμφανίζεται η στατιστικά σημαντική οικονομική παράμετρος από την παλινδρόμηση που
διενεργήθηκε.
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τιμές. Στο Διάγραμμα 7 φαίνεται η ιδιομορφία της Υ, η οποία πιθανώς να προκύπτει
από το μικρό δείγμα παρατηρήσεων.
20

Series: Y
Sample 1 60
Observations 60

16

12

8

4

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

-0.131180
0.543500
12.62700
-16.04500
5.404636
-0.549814
3.588073

Jarque-Bera
Probability

3.887527
0.143164

0
-15

-10

-5

0

5

10

15

Διάγραμμα 7: Στατιστικά στοιχεία και Ιστόγραμμα χρονοσειράς συντελεστών αποστροφής κινδύνου
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στην ανάλυση που προηγήθηκε μέσω
ARMA(1,1)

GARCH(1,1)-M,

οδηγηθήκαμε

του οικονομετρικού μοντέλου

στην

εκτίμηση

του

συντελεστή

αποστροφής κινδύνου συσχετίζοντας την υπερβάλλουσα απόδοση με την διακύμανση.
Η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε στηρίζεται στην θεωρητική προσέγγιση που έχει
αναλυθεί πριν ξεκινήσουμε την οικονομετρική μελέτη (Ενότητα ΙΙ). Παρουσιάσαμε
τρείς διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης του συντελεστή, με τον τελευταίο, ο οποίος
περιλαμβάνει συνεχή εκτίμηση του συντελεστή αποστροφής κινδύνου, να μας δίνει μια
χρονοσειρά δεδομένων.
Η μελέτη παρουσιάζει εμπειρικές ενδείξεις πως η ελληνική χρηματιστηριακή
αγορά, καθώς επίσης και οι προτιμήσεις των επενδυτών είναι αισθητά ασταθείς στο
χρονικό διάστημα που μελετήσαμε το οποίο περιλαμβάνει τα τελευταία 24 χρόνια
(12/10/1988 – 11/7/2012). Αυτό προκύπτει καθώς ο συντελεστής αποστροφής κινδύνου
παρουσιάζεται ιδιαίτερα ευμετάβλητος και με μεγάλες διακυμάνσεις. Αυτό υποδηλώνει
πως οι επενδυτές κινούνται επιφυλακτικά στις «δύσκολες» χρονιές του Χρηματιστηρίου
Αθηνών ενώ σε περιόδους άνθησης τείνουν να κυνηγούν πολύ υψηλές αποδόσεις. Στις
στατιστικά σημαντικές περιόδους, διακρίνουμε πως όταν τα γεγονότα είναι θετικά
(θετικό κλίμα) ο συντελεστής είναι αρνητικός ενώ στην αντίθετη περίπτωση όταν τα
γεγονότα είναι αρνητικά (αρνητικό κλίμα) παρατηρούμε θετικούς συντελεστές. Αυτό το
εύρημα είναι συμβατό με την θεωρία.
Κατόπιν, αναζητήσαμε παραμέτρους που επηρεάζουν την προτίμηση των
επενδυτών για αποστροφή ως προς τον κίνδυνο. Εξετάσαμε τις επτά παραμέτρους για
τις οποίες αντλήσαμε δεδομένα από την βάση DataStream, με την βοήθεια
παλινδρομήσεων με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Συγκεκριμένα
συμπεράναμε πως ένας δείκτης ασκεί επίδραση στην αποστροφή κινδύνου των
επενδυτών, ο όγκος των λιανικών πωλήσεων. Από την παλινδρόμηση, φαίνεται πως ο
συντελεστής αυτής της παραμέτρου είναι στατιστικά σημαντικός σε αντίθεση με τους
συντελεστές των υπόλοιπων παραμέτρων που εξετάσαμε.
Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε πως τα ευρήματα από την μελέτη που
πραγματοποιήσαμε πολύ πιθανόν να διαφέρουν από αντίστοιχες μελέτες σε ξένες
χρηματιστηριακές αγορές. Αυτό είναι λογικό διότι η Ελληνική Χρηματιστηριακή
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Αγορά είναι ιδιαίτερα νευρική με αποτέλεσμα να μην αποτυπώνονται καθαρά οι τάσεις
στις προτιμήσεις των επενδυτών.
Σύγκριση με αποτελέσματα από άλλες μελέτες:
Υπάρχουν διάφορες μελέτες που εκτιμούν τον συντελεστή αποστροφής
κινδύνου,

τα

συμπεράσματα

των

οποίων

αναφέρονται

στην

βιβλιογραφική

ανασκόπηση. Στην παρούσα παράγραφο, διαλέξαμε μια μελέτη που πραγματεύεται την
αγορά της Ελλάδος, ώστε να συγκρίνουμε την μέθοδο, τα δεδομένα και τα
αποτελέσματα που εξάγει σε σχέση με την μελέτη που πραγματοποιήσαμε.
Επιπρόσθετα, παραθέτουμε μια διεθνή μελέτη η οποία αναφέρεται στην πρόσφατη
οικονομική κρίση.
Στην μελέτη που πραγματοποίησαν οι Koubouros M. και Panopoulou E. (2006)
συμπέραναν πως με την χρήση του μοντέλου ‘two – beta intertemporal capm’ μπορούν
να εκτιμήσουν έναν στατιστικά και οικονομικά αποδεκτό συντελεστή αποστροφής
κινδύνου. Η χρονική περίοδος που μελετάται είναι από τον Ιούνιο του 1991 έως τον
Μάιο του 2003 ενώ τα δεδομένα τους είναι μηνιαία (133 παρατηρήσεις) και
αποτελούνται από 25 ξεχωριστά χαρτοφυλάκια ομαδοποιημένα με χαρακτηριστικά
όπως τον δείκτη B/M (book/market), την μερισματική απόδοση και τον δείκτη P/E
(price/earnings) της Ελληνικής Χρηματιστηριακής Αγοράς καθώς και από ένα σύνολο
οικονομικών μεταβλητών. Μέσω αυτού του μοντέλου παρατήρησαν πως η εκτιμήτρια
του συντελεστή αποστροφής κινδύνου είναι 2,8572 (s.e.=0.1612) και στατιστικά
σημαντική.
Για την συγκεκριμένη περίοδο έχουμε εκτιμήσει στην μελέτη μας τους
συντελεστές αποστροφής κινδύνου με την χρήση του κυλιόμενου παραθύρου.
Κάνοντας ένα μέσο όρο από τα αποτελέσματα αυτών, τα οποία φαίνονται στο
παράθεμα (Πίνακας ΙΓ - παλινδρομήσεις 11 έως 39), παρατηρούμε πως η εκτίμηση του
συντελεστή αποστροφής κινδύνου για την περίοδο αυτή είναι 3,2919 αρκετά κοντά
στην εκτίμηση της μελέτης που πραγματοποίησαν οι Koubouros M. και Panopoulou E.
(2006).
Όσον αφορά την διεθνή μελέτη, παραθέτουμε μια πρόσφατη έρευνα της Zhang
L. (2012) η οποία πραγματεύεται την Ευρωπαϊκή κρίση από το 2008 και μετά.
Σύμφωνα με την Zhang L., η αποστροφή κινδύνου εκφράζεται ως η διαφορά μεταξύ
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των «subjective probabilities» και των «risk-neutral probabilities». Οι πρώτες
προσεγγίζονται από ιστορικά στοιχεία για τις αποδόσεις μέσω της μεθόδου «kernel
density estimator» ή προκύπτουν από τιμές δικαιωμάτων προαίρεσης μέσω της
φόρμουλας Black-Scholes, ενώ οι δεύτερες είναι προσαυξημένες με την οριακή
χρησιμότητα σε δεδομένο επίπεδο πλούτου.
Τα δεδομένα που χρησιμοποίησε για την μελέτη της είναι οι μηνιαίες αποδόσεις
του S&P 500, με τις 500 μετοχές μεγαλύτερης κεφαλαιοποίησης που αποτελούν
αντικείμενο

διαπραγμάτευσης

στο

NYSE

ή

στον

NASDAQ.

Η

ανάλυση

πραγματοποιήθηκε σε δύο χρονικές περιόδους, μια πριν την κρίση (16/5/2007) και μια
αφότου ξέσπασε η κρίση (20/5/2009) με σκοπό να γίνει σύγκριση της αποστροφής
κινδύνου των επενδυτών στα δύο αυτά διαστήματα. Υπάρχει μια κοινή αντίληψη, πως
κατά την διάρκεια οικονομικής ύφεσης αλλά και το χρονικό διάστημα μετά από αυτή
παρατηρείται αύξηση της αποστροφής κινδύνου. Ωστόσο, σύμφωνα με την μελέτη που
πραγματοποίησε η Zhang L., υπήρξαν ευρήματα πως η αποστροφή ως προς τον κίνδυνο
μειώθηκε μεταξύ των δύο προς μελέτη χρονικών περιόδων (πριν και μετά την
οικονομική κρίση), γεγονός που αποτελεί αφορμή για περεταίρω έρευνα σχετικά με την
αντίδραση των επενδυτών σε κρίσιμες καμπές της παγκόσμιας οικονομίας.
Προτάσεις για μελέτη:
Ίσως σε μια τόσο ευαίσθητη και ευμετάβλητη αγορά όσο η Ελληνική, η επιλογή
εβδομαδιαίων αποδόσεων να μην μπορεί να αποτυπώσει την σύνδεση χρονικών
περιόδων, αποδόσεων, μακροοικονομικών μεταβλητών και του βαθμού αποστροφής
κινδύνου. Μια εναλλακτική πρόταση για μελλοντική μελέτη θα ήταν η επιλογή
μηνιαίων αποδόσεων έτσι ώστε η πληροφορία να είναι «ομαλά» ενσωματωμένη μέσα
στις αποδόσεις. Επιπλέον οι μακροοικονομικές μεταβλητές που επιλέχθηκαν ίσως να
μην είναι πλήρως αντιπροσωπευτικές για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ελλάδος,
επομένως προτείνεται η εξέταση διαφορετικών μακροοικονομικών μεταβλητών. Από
την επιλογή κυλιόμενου παραθύρου πενταετίας με τρίμηνες εναλλαγές, προκύπτουν
σχετικά λίγες παρατηρήσεις για την κατασκευή της χρονοσειράς του εκτιμώμενου
συντελεστή αποστροφής κινδύνου. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι χρονοσειρές των
μακροοικονομικών μεταβλητών ξεκινούσαν αργότερα και αναγκαστικά έγινε απαλοιφή
παρατηρήσεων της Υ, ώστε ο αριθμός να είναι κοινός για όλες τις μεταβλητές, μπορεί
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να μας οδήγησε στα παραπάνω ασαφή αποτελέσματα. Συνεπώς, επιλογή μικρότερου
εύρους

παραθύρου

με

στόχο

να

διακρίνουμε

μεγαλύτερες

εξάρσεις

των

συναισθηματικών μεταπτώσεων του επενδυτικού κοινού ή δομικές αλλαγές στη σχέση
μεταξύ διακύμανσης και απόδοσης, σε συνδυασμό με μακροοικονομικές μεταβλητές οι
οποίες ενδεχομένως έχουν παρατηρήσεις σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου θα μπορούσαν
να συμβάλουν σε μια νέα προσπάθεια εκτίμησης του φαινομένου. Τέλος, η υιοθέτηση
μιας εναλλακτικής μεθοδολογίας ίσως αποδειχτεί πιο συμβατή με τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της Ελληνικής Αγοράς.
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ΠΑΡΑΘΕΜΑ
Το παράθεμα προς διευκόλυνση του αναγνώστη χωρίζεται με βάση τις ενότητες
της μελέτης. Οι πίνακες και τα διαγράμματα στο παράθεμα, στα οποία γίνονται
αναφορές στην μελέτη, ταξινομούνται με ονομασίες από το Ελληνικό αλφάβητο για να
διαχωρίζονται από τα αντίστοιχα που περιλαμβάνονται μέσα στο κυρίως κείμενο.
Ενότητα 3.2 : Δεδομένα δεύτερου μέρους μελέτης

1.

 Στατιστικά στοιχεία για τις ανεξάρτητες μεταβλητές (οικονομικές παραμέτρους):
24

Series: X1
Sample 1 60
Observations 60

20

16

12

8

4

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

7.411756
5.687967
18.05783
4.141067
3.859816
1.291846
3.593541

Jarque-Bera
Probability

17.56940
0.000153
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Διάγραμμα Α:Στατιστικά στοιχεία και Ιστόγραμμα για Επιτόκιο 10ετών Ελληνικών Ομολόγων
20

Series: X2
Sample 1 60
Observations 60

16

12

8

4

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

2.836455
1.359200
11.57737
0.223067
3.214973
1.230443
3.358182

Jarque-Bera
Probability

15.46064
0.000439
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Διάγραμμα Β: Στατιστικά στοιχεία και Ιστόγραμμα για spread
7

Series: X3
Sample 1 60
Observations 60

6
5
4
3
2
1

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

91.48194
88.99750
119.6950
69.49167
13.93486
0.353555
2.038861

Jarque-Bera
Probability

3.559483
0.168682
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Διάγραμμα Γ: Στατιστικά στοιχεία και Ιστόγραμμα για Δείκτη τιμών εισαγωγής
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Series: X4
Sample 1 60
Observations 60

4

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

3

2

1

81.44102
81.31858
102.8718
58.16233
12.45936
-0.049275
1.947876

Jarque-Bera
Probability

2.791693
0.247623
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Διάγραμμα Δ: Στατιστικά στοιχεία και Ιστόγραμμα για δείκτη τιμών καταναλωτή
9

Series: X5
Sample 1 60
Observations 60

8
7

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

6
5
4
3
2

102.3986
103.6175
108.8850
85.20167
5.654775
-1.356654
4.273607

Jarque-Bera
Probability

1

22.46028
0.000013
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Διάγραμμα Ε: Στατιστικά στοιχεία και Ιστόγραμμα για Δείκτη οικονομικού κλίματος
24

Series: X6
Sample 1 60
Observations 60

20

16

12

8

4

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

-32.74906
-31.16583
-26.09500
-56.34667
7.244373
-1.635305
5.142795

Jarque-Bera
Probability

38.22115
0.000000
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Διάγραμμα ΣΤ: Στατιστικά στοιχεία και Ιστόγραμμα για Δείκτη εμπιστοσύνης καταναλωτών
10

Series: X7
Sample 1 60
Observations 60

8

6

4

2

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

87.65744
87.78167
107.0683
67.48333
14.13642
-0.031173
1.478970

Jarque-Bera
Probability

5.793547
0.055201
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Διάγραμμα Ζ: Στατιστικά στοιχεία και Ιστόγραμμα για όγκο λιανικών πωλήσεων
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 Τεστ στασιμότητας (ADF) για τις χρονοσειρές στις οποίες πήραμε δεύτερες
διαφορές. Είναι με σειρά οι Χ1, Χ2, Χ3, Χ5,Χ6.

Πίνακας Α: Τεστ στασιμότητας (adf) για δεύτερες διαφορές επιτοκίων 10ετών ελληνικών ομολόγων

Πίνακας Β: Τεστ στασιμότητας (adf) για δεύτερες διαφορές spread

Πίνακας Γ:Τεστ στασιμότητας (adf) για δεύτερες διαφορές Δείκτη τιμών εισαγωγής

Πίνακας Δ:Τεστ στασιμότητας (adf) για δεύτερες διαφορές Δείκτη οικονομικού κλίματος
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Πίνακας Ε: Τεστ στασιμότητας (adf) για δεύτερες διαφορές Δείκτη εμπιστοσύνης καταναλωτών

2.

Ενότητα 4.1. : Ανάλυση υπερβάλλουσας απόδοσης - Οικονομετρικό Μοντέλο



Αποτελέσματα στο matlab από τον κώδικα που κατασκευάσαμε για να βρούμε το
επαρκέστερο μοντέλο ARMA6
1. Αποτελέσματα για arma μοντέλα:
Μοντέλα

P-Values

AIC

BIC

ARMA(1,1)

0.2836

-4.3381

-4.3176

ARMA(1,2)

0.3822

-4.3375

-4.3119

ARMA(1,3)

0.3845

-4.3356

-4.3049

ARMA(2,1)

0.3835

-4.3376

-4.3119

ARMA(2,2)

0.3830

-4.3356

-4.3048

ARMA(2,3)

0.5071

-4.3346

-4.2987

ARMA(3,1)

0.3826

-4.3356

-4.3048

ARMA(3,2)

0.5149

-4.3348

-4.2989

ARMA(3,2)

0.5144

-4.3331

-4.2921

Πίνακας ΣΤ: Επάρκεια μοντέλων arma της χρονοσειρας με τις υπερβάλλουσες αποδόσεις

6

Με κόκκινο χρώμα φαίνονται το μοντέλο που θεωρείται επαρκέστερο από τα AIC, BIC
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2. Αποτελέσματα για autoregressive και moving average μοντέλα:
Μοντέλα

P-Values

AIC

BIC

AR(1)

0.0034

-4.3240

-4.3087

AR(2)

0.0724

-4.3318

-4.3114

AR(3)

0.2517

-4.3348

-4.3092

MA(1)

0.0025

-4.3234

-4.3080

MA(2)

0.0455

-4.3301

-4.3096

MA(3)

0.1573

-4.3326

-4.3069

Πίνακας Ζ: Επάρκεια μοντέλων ar και ma της χρονοσειρας με τις υπερβάλλουσες αποδόσεις



Αποτελέσματα στο matlab από τον κώδικα που κατασκευάσαμε για να βρούμε το
επαρκέστερο μοντέλο GARCH7
Μοντέλα

P-Values

AIC

BIC

GARCH(1,1)

0.1164

-4.5724

-4.5416

GARCH (1,2)

0.2230

-4.5712

-4.5354

GARCH (1,3)

0.4735

-4.5726

-4.5316

GARCH (2,1)

0.1164

-4.5704

-4.5345

GARCH (2,2)

0.2337

-4.5698

-4.5288

GARCH (2,3)

0.0965

-4.5739

-4.5278

GARCH (3,1)

0.1164

-4.5684

-4.5274

GARCH (3,2)

0.2336

-4.5678

-4.5216

GARCH (3,2)

0.0965

-4.5719

-4.5207

Πίνακας H: Επάρκεια μοντέλων garch των διακυμάνσεων της χρονοσειρας με τις
υπερβάλλουσες αποδόσεις

7

Με κόκκινο είναι τα επαρκέστερα μοντέλα σύμφωνα με aic,bic. Επιλέγω να κινηθώ σύμφωνα με το bic
λόγω ασυμφωνίας, όντας πιο αυστηρό κριτήριο.
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3.

Ενότητα 4.2. : Εκτίμηση συντελεστή σε υποπεριόδους

 Πίνακες παλινδρομήσεων για τις 5 υποπεριόδους από το e-views. Οι παλινδρομήσεις
παρατίθενται με την σειρά, σύμφωνα με τις χρονικές περιόδους που δίνονται στην
μελέτη.

Πίνακας Θ: Παλινδρόμηση ARMA(1,1) GARCH(1,1)-M στην πρώτη υποπερίοδο

Πίνακας Η:Παλινδρόμηση ARMA(1,1) GARCH(1,1)-M στην δεύτερη υποπερίοδο
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Πίνακας Ι: Παλινδρόμηση ARMA(1,1) GARCH(1,1)-M στην τρίτη υποπερίοδο

Πίνακας ΙΑ: Παλινδρόμηση ARMA(1,1) GARCH(1,1)-M στην τέταρτη υποπερίοδο
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Πίνακας ΙΒ: Παλινδρόμηση ARMA(1,1) GARCH(1,1)-M στην πέμπτη υποπερίοδο

4.

Ενότητα 4.3. : Εκτίμηση συντελεστή σε συνεχή χρονικά διαστήματα

Στην συνέχεια παρατίθεται ο πίνακας με όλες τις εκτιμήσεις και τα p-values από τις
παλινδρομήσεις που πραγματοποιήσαμε
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ –
ΚΥΛΙΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ

ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΡΟΦΗΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ

P-values

1.

12/10/1988 – 13/10/1993

2,273

0,42

2.

11/01/1989 – 12/01/1994

1,506

0,63

3.

12/04/1989 – 13/04/1994

0,329

0,92

4.

12/07/1989 – 13/07/1994

0,863

0,79

5.

11/10/1989 – 12/10/1994

1,051

0,73

6.

10/01/1990 – 11/01/1995

3,586

0,23

7.

11/04/1990 – 12/04/1995

2,639

0,40

No

79

Risk aversion coefficient estimation
Athens Stock Exchange
8.

11/07/1990 – 12/07/1995

1,899

0,52

9.

10/10/1990 – 11/10/1995

1,399

0,74

10.

09/01/1991 – 10/01/1996

1,659

0,72

11.

10/04/1991 – 10/04/1996

3,257

0,61

12.

10/07/1991 – 10/07/1996

2,973

0,61

13.

09/10/1991 – 09/10/1996

2,281

0,69

14.

15/01/1992 – 15/01/1997

-0,962

0,82

15.

15/04/1992 – 09/04/1997

2,640

0,52

16.

15/07/1992 – 09/07/1997

2,967

0,50

17.

14/10/1992 – 15/10/1997

2,745

0,49

18.

13/01/1993 – 14/01/1998

1,400

0,71

19.

14/04/1993 – 15/04/1998

3,378

0,34

20.

14/07/1993 – 15/07/1998

3,439

0,35

21.

13/10/1993 – 14/10/1998

1,790

0,55

22.

12/01/1994 – 13/01/1999

3,012

0,30

23.

13/04/1994 – 14/04/1999

4,137

0,15

24.

13/07/1994 – 14/07/1999

4,441

0,10

25.

12/10/1994 – 13/10/1999

4,971

0,05

26.

11/01/1995 – 12/01/2000

3,832

0,11

27.

12/04/1995 – 12/04/2000

3,212

0,17

28.

12/07/1995 – 12/07/2000

2,237

0,32

29.

11/10/1995 – 11/10/2000

2,447

0,27

30.

10/01/1996 – 10/01/2001

0,773

0,82

31.

10/04/1996 – 11/04/2001

3,206

0,66

32.

10/07/1996 – 11/07/2001

3,257

0,41
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33.

09/10/1996 – 10/10/2001

3,380

0,25

34.

15/01/1997 – 09/01/2002

-1,150

0,82

35.

09/04/1997 – 10/04/2002

8,028

0,18

36.

09/07/1997 – 10/07/2002

7,380

0,02

37.

15/10/1997 – 16/10/2002

6,610

0,14

38.

14/01/1998 – 15/01/2003

4,530

0,22

39.

15/04/1998 – 16/04/2003

5,174

0,10

40.

15/07/1998 – 16/07/2003

4,879

0,17

41.

14/10/1998 – 15/10/2003

5,004

0,07

42.

13/01/1999 – 14/01/2004

-8,286

0,04

43.

14/04/1999 – 14/04/2004

0,041

0,99

44.

14/07/1999 – 14/07/2004

-5,139

0,13

45.

13/10/1999 – 13/10/2004

-5,254

0,06

46.

12/01/2000 – 12/01/2005

-4,455

0,16

47.

12/04/2000 – 13/04/2005

-6,659

0,01

48.

12/07/2000 – 13/07/2005

-14,747

0,01

49.

11/10/2000 – 12/10/2005

-5,4878

0,09

50.

10/01/2001 – 11/01/2006

-10,165

0,02

51.

11/04/2001 – 12/04/2006

-16,045

0,01

52.

11/07/2001 – 12/07/2006

-2,358

0,70

53.

10/10/2001 – 11/10/2006

12,627

0,34

54.

09/01/2002 – 10/01/2007

0,208

0,98

55.

10/04/2002 – 11/04/2007

2,518

0,78

56.

10/07/2002 – 11/07/2007

-0,400

0,96

57.

16/10/2002 – 10/10/2007

2,412

0,81
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58.

15/03/2003 – 09/01/2008

6,953

0,50

59.

16/04/2003 – 09/04/2008

-2,245

0,70

60.

16/07/2003 – 09/07/2008

-5,343

0,28

61.

15/10/2003 – 15/10/2008

-4,758

0,21

62.

14/01/2004 – 14/01/2009

-4,799

0,12

63.

14/04/2004 – 15/04/2009

-4,252

0,16

64.

14/07/2004 - 15/07/2009

-3,523

0,18

65.

13/10/2004 – 14/10/2009

-3,969

0,15

66.

12/01/2005 – 13/01/2010

-2,859

0,32

67.

13/04/2005 – 14/04/2010

-3,525

0,19

68.

13/07/2005 – 14/07/2010

-3,838

0,14

69.

12/10/2005 – 13/10/2010

-3,738

0,16

70.

11/01/2006 – 12/01/2011

-2,735

0,38

71.

12/04/2006 – 13/04/2011

-2,760

0,36

72.

12/07/2006 – 13/07/2011

-3,126

0,36

73.

11/10/2006 – 12/10/2011

-4,417

0,11

74.

10/01/2007 – 11/01/2012

0,314

0,96

75.

11/04/2007 – 11/04/2012

4,817

0,23

76.

11/07/2007 – 11/07/2012

4,930

0,21

Πίνακας ΙΓ8: Εκτιμήτριες από τις παλινδρομήσεις κυλιόμενου παραθύρου ARMA(1,1) GARCH(1,1) – M
για το σύνολο του υπό εξέταση χρονικού διαστήματος.

8

Λόγω τεχνικού προβλήματος του e-views το οποίο εμφάνιζε το μήνυμα «overflow», στις
παλινδρομήσεις 32-38 μετακινήσαμε το χρονικό διάστημα λίγες μέρες πριν για να γίνει δεκτό από το
πρόγραμμα.
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5.

Ενότητα 4.4. : Παράμετροι που επηρεάζουν τον συντελεστή αποστροφής
κινδύνου
Σε αυτό το σημείο παραθέτουμε τις παλινδρομήσεις που διενεργήσαμε με κάθε
ανεξάρτητη μεταβλητή χωριστά για το πώς επιδρά στην εξαρτημένη μεταβλητή
που αφορά την χρονοσειρά των συντελεστών αποστροφής κινδύνου. Με την σειρά
οι παλινδρομήσεις είναι για Χ2,Χ3,Χ4,Χ5,Χ6 (εκτός είναι η Χ1 λόγω
πολυσυγγραμικότητας και η Χ7 η οποία έχει ενσωματωθεί ήδη στην μελέτη)

Πίνακας ΙΔ: OLS παλινδρόμηση με εξαρτημένη μεταβλητή τους συντελεστές αποστροφής κινδύνου και
ανεξάρτητη μεταβλητή το spread

Πίνακας ΙΕ: OLS παλινδρόμηση με εξαρτημένη μεταβλητή τους συντελεστές αποστροφής κινδύνου και
ανεξάρτητη μεταβλητή τον δείκτη τιμών εισαγωγής
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Πίνακας ΙΣΤ: OLS παλινδρόμηση με εξαρτημένη μεταβλητή τους συντελεστές αποστροφής κινδύνου
και ανεξάρτητη μεταβλητή τον δείκτη τιμών καταναλωτή

Πίνακας ΙΖ:OLS παλινδρόμηση με εξαρτημένη μεταβλητή τους συντελεστές αποστροφής κινδύνου και
ανεξάρτητη μεταβλητή τον δείκτη οικονομικού κλίματος

84

Risk aversion coefficient estimation
Athens Stock Exchange

Πίνακας ΙΗ: OLS παλινδρόμηση με εξαρτημένη μεταβλητή τους συντελεστές αποστροφής κινδύνου και
ανεξάρτητη μεταβλητή τον δείκτη εμπιστοσύνης καταναλωτών.
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