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Περίληψη
Σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η µέτρηση της απόδοσης δύο
διαφορετικών επενδυτικών στρατηγικών µε στόχο την εξεύρεση του βέλτιστου
χαρτοφυλακίου µε τη µεγαλύτερη απόδοση.
Πιο συγκεκριµένα, αρχικά δηµιουργήσαµε δύο χαρτοφυλάκια, το πρώτο
αποτελείτο από τρεις βασικούς δείκτες µετοχών και οµολόγων ενώ στο δεύτερο
πέραν των τριών αυτών βασικών δεικτών προσθέσαµε και πέντε δείκτες
παράγωγων τίτλων εµπορευµάτων. Από την επεξεργασία των δεδοµένων
προκύπτει ότι και στα δύο χαρτοφυλάκια, δύο δείκτες µετοχών και οµολόγων
διαδραµατίζουν

καθοριστικό

ρόλο

στη

διαµόρφωση

του

βέλτιστου

χαρτοφυλακίου. Στη συνέχεια, εφαρµόσαµε τα αποτελέσµατα της ανάλυσής µας
για τον υπολογισµό τριών βασικών δεικτών για τη µέτρηση της απόδοσης και
ελκυστικότητας των δύο χαρτοφυλακίων, το SharpeRatio, το U-P Ratio και το
DownsideSharpeRatio. Ο δείκτης U-P είναι εµφανώς υψηλότερος και για τα δύο
χαρτοφυλάκια

σε

σύγκριση

µε

τους

δύο

άλλους

δείκτες

SharpeκαιDownsideSharpe και υποδεικνύει ως βέλτιστο χαρτοφυλάκιο αυτό που
απαρτίζεται από τους τρεις δείκτες µετοχών και οµολόγων αφού η απόδοση
αγγίζει το 62% σε σχέση µε 54% στο άλλο. Η τιµή του DownsideSharpeRatio
είναι αισθητά χαµηλότερη και για τα δύο χαρτοφυλάκια ενώ κυµαίνεται περίπου
στο ίδιο επίπεδο - κοντά στο 14%.
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή
Η παρούσα µελέτηθα ασχοληθεί µε τους ελέγχουςαποτελεσµατικότητας
της αγοράς και µε την ανάλυση διαφόρων µοντέλων µέτρησης της αναµενόµενης
χρησιµότητας. Το πρακτικό µέρος της εργασίας αποτελείται από τη δηµιουργία
δύο χαρτοφυλακίων µε σκοπό να βρεθεί το βέλτιστο χαρτοφυλάκιο µε την
εφαρµογή της µεθόδου GAMSκαι στη συνέχεια να µετρηθεί η αναµενόµενη
χρησιµότητα µέσω συγκεκριµένων δεικτών.
Η εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια,το πρώτο εκ των οποίων αποτελεί την
εισαγωγή. Το δεύτερο κεφάλαιο θα εστιάσει στη διαµόρφωση του σκηνικού
κάνοντας αναφορά τόσο στις φυσικές αγορές όσο και στις αγορές συµβολαίων
µελλοντικής εκπλήρωσηςκαθώς και στην αλληλεπίδραση µεταξύ τους. Επιπλέον,
στο συγκεκριµένο κεφάλαιο αναλύονται και τρεις αφηγήσεις για τις εξελίξεις στη
δοµή της αγοράς εµπορευµάτων. Έπειτα,στο τρίτο κεφάλαιο πραγµατοποιείται
εκτενής ανάλυση των µοντέλων βελτιστοποίησης κάνοντας αναφορά στα
συνεκτικά µέτρα κινδύνου, την αξία σε κίνδυνο, τη µέση απόκλιση, τα µοντέλα
παρακολούθησης και τη µεγιστοποίηση αναµενόµενης χρησιµότητας. Στη
συνέχεια, στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις µετρήσεις απόδοσης και
πιο συγκεκριµένα στο δείκτη Sharpeκαι στις εφαρµογές του. Θέλοντας να
διεξάγουµε πιο αυστηρά αποτελέσµατα, αναλύουµε δύο επιπλέον δείκτες, το
δείκτη DownsideSharpeπου βασίζεται και εξελίσσει το δείκτη Sharpeκαι το
δείκτη U-P.
Το πέµπτο κεφάλαιο αφορά στο πρακτικό κοµµάτι της εργασίας. Αρχικά
αναλύεται η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε. Συγκεκριµένα, δηµιουργήσαµε
δύο χαρτοφυλάκια εκ των οποίων το πρώτο περιλάµβανε 3 δείκτες µετοχών και
οµολόγων ενώ το δεύτερο πέραν των 3 κοινών δεικτών περιλάµβανε και 5 δείκτες
παράγωγων τίτλων. Οι τιµές των δεικτών αφορούσαν το διάστηµα από 31-121999 έως και 30-09-2013.Αφού µετατρέψαµε τις τιµές σε αποδόσεις,
δηµιουργήσαµε 25 πίνακες για κάθε χαρτοφυλάκιο. Με το πρόγραµµα
GAMSπροχωρήσαµε στον υπολογισµό των βέλτιστων χαρτοφυλακίων.
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Από τον υπολογισµό των βέλτιστων χαρτοφυλακίων γίνεται εµφανής η έντονη
συνεισφορά των δεικτών Liborκαι Barclaysκαι στα 2 χαρτοφυλάκια. Στην αρχή
της εξεταζόµενης περιόδου, µεγαλύτερη συνεισφορά έχει ο δείκτης Libor, εικόνα
που αντιστρέφεται µετά τις 30-03-2012 όπου ο δείκτης Barclaysαποκτά
µεγαλύτερη

συµµετοχή

στη

διαµόρφωση

του

βέλτιστου

χαρτοφυλακίου.Παρόµοια εικόνα παρατηρείται και στο χαρτοφυλάκιο που
απαρτίζεται από τους 8 δείκτες. Τέλος, συγκριτικά µε τα δύο χαρτοφυλάκια, η
µικρή συµµετοχή του S&P 500 που παρατηρείται στο δείγµα µε τους 3 δείκτες
φαίνεται ότι εξαλείφτηκε στο δείγµα µε τους 8 δείκτες και τη θέση του κατέλαβε
ο δείκτης DeutscheBankcommodityindex.
Στο τελευταίο κοµµάτι του πρακτικού µέρους, παρατίθεταιη εφαρµογή των
συνολικών αποδόσεων των 2 βέλτιστων χαρτοφυλακίων σε συγκεκριµένους
δείκτες µέτρησης της αποτελεσµατικότητας. Το πρώτο χαρτοφυλάκιο µε τους 3
δείκτες µετοχών και οµολόγων λαµβάνει αρκετά µεγαλύτερες τιµές από το
δεύτερο χαρτοφυλάκιο τόσο στον απλό δείκτη Sharpeόσο και στο δείκτη U-P. Η
µικρότερη απόκλιση µεταξύ των χαρτοφυλακίων παρατηρείται στο δείκτη
DownsideSharpe.
Το τελευταίο κεφάλαιο αποτελείται από τα συµπεράσµατα της εργασίας.
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Κεφάλαιο 2: ∆ιαµορφώνοντας το σκηνικό
Ένα εµπόρευµα (commodity), είναι ένα αγαθό µε πρότυπο ποιότητας,
επαληθεύσιµο εκ των προτέρων, που µπορεί να αποτελέσει εµπορεύσιµο
αντικείµενο σε ανταγωνιστικές αγορές µε ικανοποιητική ρευστότητα. Γενικότερα,
τα αγαθά και οι υπηρεσίες µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρείς κατηγορίες:
αγαθά αναζήτησης, αγαθά εµπειρίας, και αγαθά πιστότητας.
Αγαθό αναζήτησης αποτελεί ένα προϊόν ή µια υπηρεσία στο οποίο είναι
εφικτό η αξιολόγηση της ποιότητάς του ακόµα και πριν την αγορά. Στα στοιχεία
αναζήτησης περιλαµβάνονται εκείνα τα γνωρίσµατα που είναι εύκολα
ανιχνεύσιµα και κατανοητά από τους πελάτες(CondeandWalter, 2014).
Τα εµπορεύµατα, είναι κυρίαρχα αγαθά αναζήτησης για τα οποία
πληροφορίες αναφορικά µε τη ποιότητά τους µπορούν να βρεθούν εύκολα πριν
την αγορά, χωρίς να υπάρχει η ανάγκη να «βιώσουν» οι πελάτες το προϊόν.
(όπως θα ίσχυε στη περίπτωση των αγαθών εµπειρίας όπως είναι τα διαρκή
αγαθά;).
Αυτό υποδηλώνει, ότι η ζήτηση για προϊόντα µε παρόµοια προσφορά και
χαρακτηριστικά θα είναι εγγενώς «λιγότερο κολλώδης» στις αλλαγές των τιµών,
δηλαδή θα παρουσιάζει υψηλή ελαστικότητα ως προς τις τιµές των
εµπορευµάτων σε σχέση µε άλλα αγαθά (όπως είναι τα αγαθά εµπειρίας). Αυτά
τα χαρακτηριστικά επιτρέπουν στα µέρη να «ψωνίζουν τριγύρω» πιο εύκολα,
ειδικά σε εµπορεύµατα µε περισσότερα πρότυπα ποιότητας (όπως είναι για
παράδειγµα το καλαµπόκι). Τα χαµηλά κόστη που απαιτούνται για την απόκτηση
πληροφοριών αναφορικά µε τα προϊοντικά χαρακτηριστικά καθώς και άλλοι
διαρθρωτικοί παράγοντες καθιστούν αυτά τα αγαθά κατάλληλα για εµπόριο
(Grayandshimshack, 2011).
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Πίνακας 2.1 : Βασικά Χαρακτηριστικά
Αξιολόγηση
Είδη
Εµπορευµάτων

Αναζήτησης

Εµπειρίας

Ποιότητας
Προϊόντα

Χρήση
Εκ των

Εκ των

προτέρων

υστέρων

Πληροφόρησης

Ενδιάµεση

Εµπορεύµατα (π.χ.

Ναι

µαζούτ ή ρύζι)

Ναι

Χαµηλά
Τελική
Ενδιάµεση

∆ιαρκή αγαθά (π.χ.

Όχι

αυτοκίνητο)

Ναι

Μέτρια
Τελική

Χρηµατοπιστωτικές
Πιστότητας

Κόστη

Ενδιάµεση

υπηρεσίες (π.χ.

Όχι

δάνεια ή επενδυτικές

Όχι

Υψηλά
Τελική

συµβουλές)

Κάθε εµπόρευµα έχει τα δικά του συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, όπως
είναι οι ιδιότητες του προϊόντος, η διαθεσιµότητά του στη φύση, η δυνατότητες
µεταφοράς του, οι διαδικασίες παραγωγής και αποθήκευσής του, το µέγεθος της
δυνατότητας υποκατάστασής του, η συγκέντρωση των παραγωγών και των
χρηστών, η φύση της αλυσίδας αξίας του κ.ο.κ.
Επιπρόσθετα, κάποια εµπορεύµατα, όπως είναι τα γεωργικά προϊόντα του
σιταριού και του καλαµποκιού, είναι ανανεώσιµα, και ως εκ τούτου διέπονται από
εποχιακές διακυµάνσεις τιµών, κυρίαρχα λόγω περιορισµών στη διαρθρωτική
προσφορά. Για παράδειγµα, η συγκοµιδή του σιταριού µπορεί να γίνει µια φορά
το χρόνο (από το Μάιο για το χειµερινό σιτάρι και από τα µέσα του Αυγούστου
για το ανοιξιάτικο σιτάρι). Τα κακαόδεντρα αντιθέτως, γίνονται εµπορεύσιµα
τουλάχιστον µετά από το πέρας 5 χρόνων από τη στιγµή φύτευσής τους και η
οικονοµική ζωή τους µπορεί να διαρκέσει έως και 40 χρόνια.
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Τα χαρακτηριστικά της παραγωγής εποµένως, µπορούν να επηρεάσουν
την ελαστικότητα της ζήτησης όταν, για παράδειγµα η διαθεσιµότητα
συµπληρωµατικών προϊόντων είναι περιορισµένη, όπως συµβαίνει στη περίπτωση
του µαζούτ.
Τα προϊόντικά χαρακτηριστικά, όπως είναι η δυνατότητα αποθήκευσης
του προϊόντος για µεγάλη διάρκεια, αποτελούν και αυτά µε τη σειρά τους
στοιχεία- κλειδιά. Ιδιαίτερα, οι εναλλακτικές χρήσεις, όπως είναι η παραγωγή
αιθανόλης από τις καλλιέργειες καλαµποκιού και η υπερβολική εξάρτηση στη
παραγωγική διαδικασία από τα ενεργειακά κόστη, όπως στη περίπτωση της τήξης
της αλουµίνας, επιτρέπουν στις τιµές των εµπορευµάτων να επηρεάζουν η µία την
άλλη στη διαδικασία διαµόρφωσης τους (CondeandWalter, 2014).

2.1 Μια σύνθετη αγορά
Η διαµόρφωση των τιµών για τα φυσικά εµπορεύµατα και τις µελλοντικές
συναλλαγές,

είναι

ιδιοσυγκρασιακών

αποτέλεσµα
παραγόντων,

σύνθετων
(ποιότητα,

αλληλεπιδράσεων
δυνατότητα

µεταξύ

αποθήκευσης

ή

υποκατάστασης κ.τ.λ.) παραγόντων προσφοράς και ζήτησης, (ένταση κεφαλαίου,
συγκέντρωση βιοµηχανίας εγκαταστάσεις παραγωγής, µέσο επίπεδο εισοδήµατος
φυσικών προσώπων, τεχνολογικές εξελίξεις κ.τ.λ.) και εξωγενών παραγόντων
όπως είναι η πρόσβαση σε χρηµατοδότηση, δηµόσιες επιδοτήσεις και
παρεµβάσεις, καθώς και τα καιρικά φαινόµενα (Hassidimetal., 2011).
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Πίνακας 2.2: Βασικοί παράµετροι τιµών των εµπορευµάτων
Χαρακτηριστικά προϊόντων
◦ Ποιότητα

Παράγοντεςτης προσφοράς
◦ Μετατρεψιµότητα της παραγωγής και έντασης
κεφαλαίου

◦ Αποθηκευσιµότητα

◦ Οριζόντια και κάθετη ολοκλήρωση

◦ Ανανεωσιµότητα

◦ Αποθηκευσιµότητα και δυνατότητα µεταφοράς

◦ Ανακυκλωσιµότητα

◦ Συγκέντρωση βιοµηχανίας

◦ Υποκαταστατικότητα

◦ Γεωγραφική συγκέντρωση (αναδυόµενες αγορές)

◦ (Τελική) χρηστικότητα

◦ Τεχνολογικές εξελίξεις
◦ Αυξήσεις προσφοράς και µελλοντικές τάσεις

Παράγοντες Ζήτησης

Εξωγενείς παράγοντες

◦ Αύξηση του εισοδήµατος και της
αστικοποίησης

◦ «∆ιαδικασία χρηµατιστικοποίησης» και
νοµισµατικές πολιτικές

◦ Τεχνολογικές εξελίξεις και εναλλακτικές
χρήσεις

◦ Προγράµµατα επιδοτήσεων

◦ Μακροχρόνιες συνήθειες και δηµογραφικά
στοιχεία
◦ Οικονοµικός κύκλος

◦ Γενικές κυβερνητικές παρεµβάσεις (π.χ.
απαγορεύσεις εξαγωγών)
◦ Οικονοµικός κύκλος και άλλα µακροοικονοµικά
γεγονότα
◦ Τεχνολογικές εξελίξεις
◦ Απρόβλεπτα γεγονότα (π.χ. καιρικές συνθήκες)

Οργάνωση της αγοράς
◦ Μικρο-διαρθρωτικές εξελίξεις (π.χ. ανταγωνιστικό περιβάλλον)
◦ Λειτουργία διεθνώς αναγνωρισµένων τιµών µελλοντικής εκπλήρωσης ή φυσικών τιµών αναφοράς
◦ ∆ιεθνές εµπόριο
◦ Υποδοµές αγορών συµβολαίωνµελλοντικής εκπλήρωσης

Ταυτόχροναταπροϊοντικάχαρακτηριστικάτουίδιουτουεµπορεύµατος,
επιδρούνστοπωςόλοιοι παραπάνω παράγοντες διαµορφώνουν τις τιµές. Γενικά, οι
παράγοντες της προσφοράς (όπως είναι η ένταση του κεφαλαίου), αποτελούν
σηµαντικότεροι

οδηγοί

για

τη

διαµόρφωση

των

τιµών

ενεργειακών

εµπορευµάτων και βιοµηχανικών µετάλλων, ενώ οι αγορές γεωργικών προϊόντων
και «µαλακών» εµπορευµάτων επηρεάζονται κυρίαρχα από παράγοντες ζήτησης
(όπως είναι η αύξηση των εσόδων) και από εξωγενείς παράγοντες που µπορεί να
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προκαλέσουν διαταραχές στη προσφορά (όπως είναι τα καιρικά φαινόµενα ή οι
κυβερνητικές πολιτικές).
Οι αγορές ενεργειακών εµπορευµάτων και βιοµηχανικών µετάλλων
βασίζονται σε µια ποιο σύνθετη οργάνωση της αγοράς µε ευκολότερη πρόσβαση
στη χρηµατοδότηση, λόγω της ικανότητάς τους να κρατούν την αξία τους (για
carrytrade), κάτι το οποίο µπορεί να ενισχύσει την προκυκλικότητα αναφορικά µε
τις διαταραχές εντός χρηµατοπιστωτικού συστήµατος (κόστη ευκαιρίας)
(Janssenetal., 2014).

2.1.1 Φυσικές αγορές και αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης
Η πρότυπη ποιότητα των αγαθών, κάνει τα εµπορεύµατα εύκολο να
πωληθούν στους τελικούς χρήστες,

είτε αυτοί είναι καταναλωτές είτε

βιοµηχανικές επιχειρήσεις. Με τα τεχνολογικά πλεονεκτήµατα και την
παγκοσµιοποίηση του εµπορίου, οι µικρές περιφερειακές αγορές έγιναν σταδιακά
διεθνή ή παγκόσµια κέντρα αγοράς προσβάσιµα απευθείας µέσω φυσικών
ενεργειών των εταιριών εµπορευµατικών µεταφορών και των εµπορικών οίκων ή
έµµεσα από οποιοδήποτε µέρος του πλανήτη µέσω πρόσβασης σε ηλεκτρονικούς
τόπους διαπραγµάτευσης για φυσικά παραδοτέα συµβόλαια µελλοντικής
εκπλήρωσης παγκοσµίως.
Η δηµιουργία ανταγωνιστικών διεθνών αγορών µείωσε το κόστος των
συναλλαγών και αύξησε τις πιθανότητες να ανταποκριθούν στα προφίλ κινδύνου
των ατόµων. Αυτή η ενότητα, εξερευνά τα γενικά χαρακτηριστικά των αγορών
εµπορευµάτων και τον ρόλο τους στην αντιµετώπιση εµπορικών επιχειρήσεων
και των επιλογών των ατόµων (IrwinandSanders, 2012).
Υπάρχουν δυο ειδών αγορές εµπορευµάτων: φυσικές και συµβολαίων
µελλοντικής εκπλήρωσης (παράγωγες) αγορές. Μια φυσική αγορά είναι µια
γενική αγορά (δύσκολα µπορεί να επισηµανθεί µια συγκεκριµένη τοποθεσία όπου
το

εµπόριο

γίνεται) που εξυπηρετεί την

ανάγκη εξισορρόπησης των

ανισορροπιών προσφοράς και ζήτησης. Οι αγορές συµβολαίων µελλοντικής
εκπλήρωσης (futuremarkets) εξυπηρετούν την διαχρονική επιλογή των τελικών
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χρηστών µε την εµπορία των προσδοκιών σχετικά µε τα µοτίβα προσφοράς και
ζήτησης, τα οποία µπορεί να συµβούν κυρίως µέσω αλλαγών στα αποθεµατικά
επίπεδα κατά τη διάρκεια ενός ευρύ χρονικού διαστήµατος. Τα συµβόλαια
µελλοντικής εκπλήρωσης είναι συνήθως διαπραγµατεύσιµα σε ανοιχτές και
διαφανείς πλατφόρµες. Συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, όπως η εποχιακή
παραγωγή ή η ζήτηση, απαιτούν τη χρήση εργαλείων που εξασφαλίζουν επαρκή
χρόνο για την ανάπτυξη επιχειρηµατικού σχεδίου και επενδύσεων στη
παραγωγική διαδικασία.
Για την ικανοποίηση της προσφοράς και της ζήτησης, οι αγορές αυτές
πρέπει να είναι ανταγωνιστικές και µε µεγάλο βαθµό ρευστότητας, το οποίο
σηµαίνει ότι θα είναι σε θέση να παρέχουν µια τιµή εκκαθάρισης της αγοράς
(clearingprice) ανά πάσα στιγµή καθώς και για όλες τις ποσότητες, µέσα σε
εύλογο χρονικό διάστηµα (IrwinandSanders, 2011).
Hδιαθεσιµότητα των τιµών εκκαθάρισης της αγοράς, για όλες τις
παραγγελίες που αποστέλλονται από τον αγοραστή/πωλητή, συνεπάγονται µια
δυναµική ισορροπία µεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Μια ανταγωνιστική δοµή
της αγοράς, µπορεί ενδεχοµένως να αυξήσει την αποδοτικότητα και το βαθµό
ρευστότητας της αγοράς µε τη πάροδο του χρόνου. Είναι σηµαντικό ότι τα
εµπόδια εισόδου και εξόδου από την αγορά διατηρούνται αρκετά χαµηλά, και οι
αρχές ανταγωνισµού είναι σε θέση να επιβάλλουν κανόνες ανταγωνισµού και να
καταπολεµήσουν µονοπωλιακές συµπεριφορές.
Συγκεκριµένα,

στις

αγορές

εµπορευµάτων,

οι

περιορισµοί

στη

διαρθρωτική προσφορά και ζήτηση µπορεί να ευνοήσουν συνθήκες ανάπτυξης
µονοπωλιακών, ολιγοπωλιακών ή µονοψωνιακών δυνάµεων, και έτσι ένα ή
περισσότερα συµβαλλόµενα µέρη να χρεώνουν άδικα περιθώρια κέρδουςστις
τελικές τιµές. ∆εδοµένου ότι οι αγορές εµπορευµάτων είναι κεντρικής σηµασίας
για την παγκόσµια οικονοµία, η αποτελεσµατικότητα της δοµής τους θα πρέπει να
θεωρηθεί ως ένας κρίσιµος τοµέας για συντονισµό µεταξύ των εθνικών
εποπτικών αρχών (sandersandIrwin, 2011).
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2.1.1.1 Ο θεμελιώδης ρόλος των αποθεμάτων
Τα αποθέµατα αποτελούν το πρώτο πραγµατικό εµπόδιο ενάντια στις
διακυµάνσεις των τιµών της αγοράς. Τα αποθέµατα ελαχιστοποιούν το κόστος
προσαρµογής της παραγωγής λόγω προβλέψιµων (π.χ. µεταβλητότητα της
ζήτησης ή αυξήσεις στο οριακό κόστος παραγωγής) και απρόβλεπτων (π.χ.
καιρικές συνθήκες) συνθηκών της αγοράς. Τα επίπεδα των αποθεµάτων κρατούν
την ζήτηση και την προσφορά σε ισορροπία. Επιπλέον, µπορούν να µειώσουν το
κόστος µάρκετινγκ, διευκολύνοντας την παραγωγή και τα χρονοδιαγράµµατα
παράδοσης.
Τα αποθέµατα µειώνουν επίσης τον αντίκτυπο των απρόβλεπτων γεγονότων
καθώς αποτελούν αντισταθµιστικό στοιχείο απέναντι σε εξωγενείς παράγοντες.
Κατά συνέπεια, η κινητήριος δύναµη πίσω από τα αποθέµατα µπορεί να ποικίλει
ανάλογα µε το είδος του εµπορεύµατος. Για τα µέταλλα (και ίσως και τα
ενεργειακά προϊόντα), τα επίπεδα των αποθεµάτων επηρεάζονται κυρίως από τον
επιχειρηµατικό

κύκλο, κυρίως µέσω των επιπέδων του ΑΕΠ (Engle,

GhyselsandSohn, 2013).
Όταν προκύπτει αυξηµένη ζήτηση, τα επίπεδα των αποθεµάτων µειώνονται
δραστικά για να απορροφήσουν την προσαρµογή της παραγωγής και το
αντίστροφο. Για τα εποχιακά εµπορεύµατα, όπως τα τρόφιµα και τα γεωργικά
προϊόντα ωστόσο, οι αλλαγές του καιρού µπορεί να επιφέρουν σηµαντικές
συνέπειες στα επίπεδα αποθεµάτων επηρεάζοντας την παραγωγικότητα της
περιόδου συγκοµιδής. Και στις δύο περιπτώσεις, οι αλλαγές στα επίπεδα των
αποθεµάτων έχουν άµεσες επιπτώσεις στις τιµές spot και στις προθεσµιακές τιµές,
οι οποίες αντιδρούν διαφορετικά στο υψηλό ή χαµηλό επίπεδο των αποθεµάτων.
Τα αποθέµατα είναι η συνάρτηση απόκρισης στα επίπεδα της καθαρής ζήτησης.
Επιπλέον, τα αποθέµατα θα πρέπει να διαχειρίζονται σωστά επειδή ενέχουν
άµεσες και έµµεσες δαπάνες αποθήκευσης που θα επηρεάσουν τελικά το κόστος
παραγωγής. Αν κυκλοφορήσουν πολύ γρήγορα στην αγορά, τα αποθέµατα µπορεί
να προκαλέσουν υπερβολική προσφορά και πτώση στις τιµές spot και στις
προθεσµιακές τιµές. Η διαχείριση των αποθεµάτων αποτελεί µια βασική
διαδικασία διαχείρισης κινδύνου για τις επιχειρήσεις βασικών προϊόντων.Η
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διατήρησηενός εµπορεύµατος (αποθήκευση) ενέχει τρεις κύριες δαπάνες (Byrne,
FazioandFies, 2013):
• Το κόστος της φυσικής αποθήκευσης (και ασφάλισης).
• Το κόστος ευκαιρίας
• Το κόστος από τον κίνδυνο της τιµής.
Το κόστος αποθήκευσης µπορεί να χωριστεί σε τρεις υποκατηγορίες: στο
κόστος αποθήκευσης και διακίνησης (φόρτωση, εκφόρτωση, αποθήκευση), την
ασφάλιση και την υποβάθµιση του υλικού. Το κόστος της αποθήκευσης εξαρτάται
κυρίως από την διαθεσιµότητα των αποθηκών, τον ανταγωνισµό για αυτές (εάν η
αποθήκη δεν ανήκει στον ιδιοκτήτη των εµπορευµάτων), καθώς και από την φύση
του εµπορεύµατος, η οποία µπορεί να απαιτεί ειδικά χαρακτηριστικά
αποθήκευσης για τον περιορισµό της υποβάθµισης του υλικού. Η δυνατότητα
αποθήκευσης του εµπορεύµατος µπορεί να είναι αρκετά περιορισµένη (π.χ.τα
πράσινα φασόλια καφέ µπορούν να αποθηκευτούν µόνο για λίγους µήνες πριν
χάσουν τις αρχικές τους ιδιότητες).
Ένα άλλο σηµαντικό κόστος αποθήκευσης είναι το κόστος ευκαιρίας που
φέρει ένα εµπόρευµα µε την πάροδο του χρόνου, το οποίο περιλαµβάνει τους
διαφυγόντες τόκουςαπό την µη επένδυση των κεφαλαίων σε µέσα που δεν
ενέχουν κίνδυνο αντί στο εµπόρευµα. Το ονοµαστικό επιτόκιο της κεντρικής
τράπεζας συνήθως θεωρείται ως σηµείο αναφοράς για τον υπολογισµό των
διαφυγόντων τόκων. Οι τρέχουσες και µελλοντικές τιµές της κατανάλωσης,
καθώς και ηδιακύµανση των τιµών, αποτελούν στοιχεία που συµβάλλουν στο
κόστος διατήρησης αποθεµάτων, αλλά δεν µπορούν να προβλεφθούν εύκολα
(Gorton, HayashiandRouwehorst, 2013).
Τέλος, υπάρχει ένα δυνητικό κόστος (ή όφελος) εάν οι τιµές κινούνται κατά
του κατόχου των εµπορευµάτων, ιδίως εάν η µελλοντική τιµή spot θα είναι
κατώτερη των προσδοκιών. Στην πραγµατικότητα, οι προσδοκίες για τις τιµές
spot αποτελούν µέρος του κόστους αποθήκευσης που εσωτερικεύεται µέσω των
τιµών συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης. Το κόστος αυτό µπορεί συνήθως να
αντισταθµίζεται

αποτελεσµατικά

στις

GardnerandWilliams, 2011).
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αγορές

παραγώγων

(Dwyer,

2.1.2 Αλληλεπίδραση μεταξύ αγορών συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης
και φυσικών αγορών

Η

αλληλεπίδραση

µεταξύ

των

αγορών

συµβολαίων

µελλοντικής

εκπλήρωσης και των φυσικών αγορών πραγµατοποιείται σε δύο φάσεις: κατά την
διάρκεια του συµβολαίου µελλοντικής εκπλήρωσης και κατά την λήξη. Κατά
τηνπερίοδο της διάρκειας του συµβολαίου µελλοντικής εκπλήρωσης, οι
πληροφορίες σχετικά µε τα επίπεδα αποθεµάτων και τους εξωγενείς παράγοντες
καυσίµων αυξάνουν ή µειώνουν την απόκλιση των τιµών των συµβολαίων
µελλοντικής εκπλήρωσης µε τις τιµές spot (HongandYogo, 2012).
Όταν η τιµή των συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης είναι πάνω από την
τιµή spot, δηλαδή η βάση (διαφορά µεταξύ των τιµών spot και των τιµών
µελλοντικής εκπλήρωσης) είναι αρνητική, η αγορά βρίσκεται σε κατάσταση
«contango». Όταν η τιµή των συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης βρίσκεται
κάτω από την τιµή spot (δηλαδή η βάση είναι θετική), η αγορά βρίσκεται σε
κατάσταση «backwardation» (οπισθοδροµικότητας). Κατά την λήξη, η τιµή των
συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης θα πρέπει να συγκλίνει στην τιµή spot
λόγω της «δέσµευσης εκπλήρωσης» που αναφέρθηκε παραπάνω, η οποία δεν
επιτρέπεινα γίνει συστηµατικό το αρµπιτράζ. Καθώς τα αποθέµατα µειώνονται, η
τιµή spotσταδιακά φτάνει την τιµή των συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης και
η καµπύλη αντιστρέφεται στην κατάσταση backwardation έως ότου τα επίπεδα
των αποθεµάτων ανακάµψουν και οι τιµές των συµβολαίων µελλοντικής
εκπλήρωσης αρχίσουν να ανακτούν έδαφος για να συγκλίνουν κατά την λήξη,
εξαιτίας ενός από τους τρεις λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.
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Σχήµα 1.Αλληλεπίδραση µεταξύ τιµών µελλοντικής εκπλήρωσης και τιµών spot
µέσω των αποθεµάτων

Για

τα

αποθηκεύσιµα

εµπορεύµατα,

ως

συνέπεια

της

θεωρίας

αποθήκευσης (δηλαδή η διαδικασία αποθήκευσης, ως συνάρτηση ανταπόκρισης
στην προσφορά και την ζήτηση, οδηγεί τις τιµές των συµβολαίων µελλοντικής
εκπλήρωσης και τιµές spot), όταν η καµπύλη µελλοντικής εκπλήρωσης είναι σε
κατάσταση contango, αναδύεται µία ευκαιρία «cashandcarry». Πιο συγκεκριµένα,
ο επενδυτής εµπορευµάτων θα έχει κίνητρα να πουλήσει το προθεσµιακό
συµβόλαιο και να αγοράσει το εµπόρευµα άµεσα ή µέσω ενός δανείου, εάν το
επιτόκιο µηδενικού κινδύνου είναι αρκετά χαµηλό. Όταν η καµπύλη µελλοντικής
εκπλήρωσης είναι σε κατάσταση backwardation όµως, η τιµή µελλοντικής
εκπλήρωσης δεν µπορεί να καλύψει το κόστος της αποθήκευσης και των
διαφυγόντων τόκων για εναλλακτικές επενδύσεις, έτσι ώστε ο επενδυτής
εµπορευµάτων ενδεχοµένως να εισέλθει σε µία κατάσταση «αντίστροφης
cashandcarry»συναλλαγής. Αγοράζει ένα µελλοντικό συµβόλαιο και πωλεί
αµέσως το εµπόρευµα (Hulletal., 2013).

2.1.2.1 Η σύγκλιση των τιμών
Ένας σηµαντικός παράγοντας στην αλληλεπίδραση µεταξύ των αγορών
συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης και αγορώνspot είναι η σύγκλιση των
τιµών συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης µε τις τιµέςspot. Αυτό οφείλεται
κυρίως στην «δέσµευση για παράδοση» που είναι ενσωµατωµένη στο συµβόλαιο
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µελλοντικής εκπλήρωσης, η οποία εξασφαλίζει ότι οι αγορές συµβολαίων
µελλοντικής εκπλήρωσης θα είναι πάντα συνδεδεµένες µε τις υποκείµενες
φυσικές αγορές.
Κατά την παράδοση, υπάρχει µία ευκαιρία για αρµπιτράζ µεταξύ των
αγορών και έτσι η αγορά θα προσαρµόσει την αξία της στην αγορά spot. Για
παράδειγµα, αν κατά την ηµεροµηνία παράδοσης η τιµή µελλοντικής εκπλήρωσης
είναι χαµηλότερη από την τιµή spot, η αγορά θα αγοράσει το συµβόλαιο
µελλοντικής εκπλήρωσης έως ότου οι δύο τιµές γίνουν ίσες (λαµβάνοντας υπόψη
το κόστος της παράδοσης και τις διαφορές που οφείλονται στις διαφορετικές
ποιότητες, κλπ). Αναµένοντας αυτήν την συµπεριφορά, οι τιµές των συµβολαίων
µελλοντικής εκπλήρωσης (των συµβολαίων frontmonth και άλλων συµβολαίων
µε την ίδια ηµεροµηνία λήξης) θα προσαρµοστούν αυτόµατα µε την τιµή spot
κοντά στην ηµεροµηνία λήξης (συν µία απόκλιση).
Η «δέσµευση για παράδοση» διασφαλίζει επίσης ότι η δυναµική της αγοράς
συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης δεν θα επηρεαστεί άµεσα. Εάν οι τιµές δεν
καλύψουν την διαφορά, το αρµπιτράζ θα οδηγήσει σε σύγκλιση ούτως ή άλλως.
Ωστόσο, στην πράξη, οι τιµές των συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης και οι
τιµές spot µπορεί σε κάθε περίπτωση να έχουν κάποια διαφορά κατά την
ηµεροµηνία λήξης, καθώς οι τιµές των συµβολαίων µελλοντικής ενσωµατώνουν
την παράδοση και τους διαφυγόντες τόκουςπριν µπορέσει ο αγοραστής
πραγµατικά να κρατήσει το εµπόρευµα. Η απόκλιση των τιµών των συµβολαίων
µελλοντικής εκπλήρωσης και των τιµώνspot µπορεί να καθορίζεται από δύο
οµάδες παραγόντων: το υποκείµενο εµπόρευµα και την παράδοσή του και τα
προβλήµατα µε τον φυσικό διακανονισµό.
Πρώτον, υπάρχει απόκλιση εάν το φυσικό υποκείµενοπεριουσιακό στοιχείο
προς αντιστάθµιση είναι διαφορετικό από το υποκείµενο βασικό εµπόρευµα στο
συµβόλαιο µελλοντικής εκπλήρωσης (π.χ. χρήση ενός συµβολαίου µελλοντικής
εκπλήρωσης αργού πετρελαίου σύµβαση για την αντιστάθµιση του κόστους των
καυσίµων αεριωθουµένων), καθώς και τα χαρακτηριστικά παράδοσηςτου
συµβολαίου που είναι ενσωµατωµένα στην τελική τιµή (ελεύθερο επί του πλοίου,
σε αποθήκη, κλπ). ∆εύτερον, η απόκλιση µπορεί να προκληθεί από οποιοδήποτε
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εµπόδιο που δεν επιτρέπει την παράδοση του φυσικού εµπορεύµατος. Αυτά τα
εµπόδια µπορεί να προκύψουν λόγω των προβληµάτων µε την ποιότητα του
εµπορεύµατος (και των χηµικών ιδιοτήτων του) ή την τοποθεσία παράδοσης.
Μια παρατεταµένη καθυστέρηση στην παράδοση του εµπορεύµατος µπορεί
να προκαλέσει µια απότοµη αύξηση των ακυρώσεων των παραγγελιών και µια
ξαφνική αύξηση της τιµής τωνφυσικών και των συµβολαίων µελλοντικής
εκπλήρωσης, επειδή η προσφορά του αγαθού είναι περιορισµένη. Η εξέλιξη της
δοµής της παγκόσµιας αγοράς εµπορευµάτων είχε ουσιαστικό αντίκτυπο στην
ποιότητα της διαµόρφωσης των τιµών, τόσοόσον αφορά στην ικανότητα των
τιµών των συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης και των φυσικών τιµών για
σύγκλιση και την ρευστότητατων υποκείµενων αγορών φυσικών αγαθών και την
αλληλεπίδρασή τους (Nagayasu, 2011).

2.2 Τρεις αφηγήσεις για τις εξελίξεις στην δοµή της αγοράς εµπορευµάτων
Ενώ ο υπέρ-κύκλος των τιµώντων αγαθών αρχίζει να χάνεται, η δοµή της
αγοράς των φυσικών αγορών και των αγορών µελλοντικής εκπλήρωσης έχει
αλλάξει από πολλές απόψεις κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Στο επίκεντρο
αυτής της διαδικασίας, τρεις σηµαντικές εξελίξεις στην αγορά συνέβαλαν
σταδιακά ώστε να αλλάξει το τοπίο: ανάπτυξη του διεθνούς εµπορίου,
ευκολότερη πρόσβαση στην διεθνή χρηµατοδότηση και νέες τεχνολογικές
εξελίξεις στις υποδοµές διαπραγµάτευσης. Οι παρακάτω ενότητες διερευνούν
κάθε µία από τις παραπάνω εξελίξεις και προσφέρουν κάποιες εµπειρικές
διαπιστώσεις για την εκτίµηση των επιπτώσεων των εν λόγω θεµελιωδών
αλλαγών (IrwinandSanders, 2012).

2.2.1 Μια ιστορία για το διεθνές εμπόριο
Οι τελευταίες δύο δεκαετίες θα µείνουν στην ιστορία ως η εποχή άνθησης
του διασυνοριακού εµπορίου αγαθών και αύξησης της διασύνδεσης µεταξύ των
διαφορετικών περιοχών και των φυσικών αγορών σε όλον τον κόσµο. Η
παγκοσµιοποίηση του εµπορίου σε όλες τις αγορές εµπορευµάτων έχει
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υποστηριχθεί σθεναρά από την απελευθέρωση του εµπορίου σε περιφερειακό
επίπεδο και από τις διεθνείς δεσµεύσεις βασικών παγκόσµιωνφορέων κάτω από
την οµπρέλα του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ).
Η διαδικασία της µεγαλύτερης οικονοµικής ολοκλήρωσης που ξεκίνησε
στη δεκαετία του 1980, αυτό ενισχύεται από την οικονοµική ανάπτυξη των
αναδυόµενων αγορών, όπως της Κίνας, της Ινδίας και της Βραζιλίας, οι οποίες
αναδύονται κυρίως ως βασικοί καταναλωτές εµπορευµάτων (όπως τα ορυκτά
καύσιµα). Η ταχέως αυξανόµενη συµµετοχή τους στις παγκόσµιες αγορές
ενίσχυσε τις εξαγωγές τόσο σε αξία όσο και σε µέγεθος. Οι αγορές βιώνουν µία
άνευ προηγουµένου ζήτηση από χώρες οι οποίες δεν είχαν καν συµπεριληφθεί
στα γενικά στατιστικά στοιχεία σχετικά µε το εµπόριο αγαθών πριν από δύο ή
τρεις δεκαετίες (Nissanke, 2011).
Σχήµα 2-1: Αξία και το µέγεθος των παγκόσµιων εξαγωγών 2001-2011

Πηγή:fromWorldBank,USDA, ABREE, BP, OPEC, FAO.
Σηµείωση: * Τα στοιχεία για τις εξαγωγές για το αλουµίνιο αποτελούν εκτιµήσεις.

Όπως προτείνεται από το Σχήµα 2, ο ρυθµός αύξησης από το 2001 έως και
το 2011 υπήρξε αξιοσηµείωτος. Ο µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης της αξίας των
εξαγωγών για επιλεγµένα εµπορεύµατα ήταν κατά µέσο όρο πάνω από 15%,
ακόµη και αν το µέγεθος των παγκόσµιων εξαγωγών παρέµεινε περισσότερο ή
λιγότερο σταθερό κατά την διάρκεια των ετών για τα βασικά προϊόντα, όπως το
αργό πετρέλαιο. Η αύξηση του διεθνούς εµπορίου έχει διατηρηθεί και αυτό
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ενισχύει την συνεχή αύξηση των τιµών των βασικών εµπορευµάτων κατά την
τελευταία δεκαετία, µετά από αρκετά χρόνια ιστορικά χαµηλών τιµών. Αν
κοιτάξουµε µακροπρόθεσµα τις πραγµατικές τιµές για επιλεγµένα εµπορευµάτων,
θα δούµε µία γενική αύξηση των τιµών spot, µε πέντε βασικά προϊόντα να
δείχνουν τον ετήσιο µέσο όρο των πραγµατικών τιµών παραπάνω από τα ιστορικά
επίπεδα (από το 1975,βλ. Σχήµα 3).

Σχήµα 2-2: Μακροπρόθεσµες ονοµαστικές και πραγµατικέςτιµές spot για τα
εµπορεύµατα του δείγµατος, 1975-2012

Πηγή: WorldBank
Οι αυξήσεις κατά τον τελευταίο αιώνα, τόσο σε επίπεδο των τιµών, όσο και
σε επίπεδοµεταβλητότητας, ακολούθησαν µια µακρά περίοδο (πριν από το
2005)από µοτίβα τιµών που διατηρούνταν σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα για
περισσότερο από µια δεκαετία. Ενώ η ζήτηση στις αναδυόµενες αγορές αποτελεί
τον κύριο παράγοντα για αυτήν την αδιάκριτη αύξηση των τιµών, η ραγδαία
αύξηση της παγκόσµιας ζήτησης, σε συνδυασµό µε την αύξηση της παγκόσµιας
αγοράς εµπορευµατικών µεταφορών, υπήρξαν θεµελιώδεις παράγοντες στην
ανάπτυξη του διεθνούς εµπορίου σε όλον τον κόσµο (BicchettiandMaystre, 2013).
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Κεφάλαιο 3: Μέτρα κινδύνου και Μαθηµατικά Μοντέλα
βελτιστοποίησης
Έστω ένα σύνολο επενδυτικών ευκαιριών i= 1, 2, . . . , n. Στο τέλος µιας
ορισµένης περιόδου διακράτησης τα περιουσιακά στοιχείαεπιφέρουν αποδόσεις
~
r = (~
r1 , ~
r2 ,......., ~
rn ) Τ . Οι αποδόσεις είναι άγνωστες κατά την έναρξη της περιόδου
διακράτησης, δηλαδή κατά τον χρόνο της επιλογής χαρτοφυλακίου, και
αντιµετωπίζονται ως τυχαίες µεταβλητές. Η µέση τιµή τους δηλώνεται ως
~
r = ε (~
r ) = (~
r1 , ~
r2 ,......~
rn ) Τ . Στην αρχή της περιόδου διακράτησης ο επενδυτής

επιθυµεί να κατανείµει τον προϋπολογισµό του σε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία
αποφασίζοντας για µια συγκεκριµένη κατανοµή x = ( x1 , x 2 ,........ x n ) Τ , τέτοια
ώστε xi ≥ 0 (i.e., οι ανοικτές πωλήσεις δεν επιτρέπονται) και ∑i = 1 xi = 1
n

(περιορισµός προϋπολογισµού). Χρησιµοποιώντας το προσαρµόσιµο διάνυσµα
1 = (1,1,.....1) Τ εκφράζουµε τους βασικούς περιορισµούς του χαρτοφυλακίου µε
την εξής σηµειογραφία:

{

X = x : x Τ 1 = 1, x ≥ 0}

(1)

Χρησιµοποιούµε

χαρακτήρες

µε

έντονη

γραφή

για

να

συµβολίσουµεδιανύσµατα και το∼για να συµβολίσουµε τις τυχαίες µεταβλητές.
Η αβέβαιη απόδοση του χαρτοφυλακίου στο τέλος της περιόδου
n
διακράτησης θα είναι: R( x, ~
r ) = xΤ~
r = ∑i = 1 x i ~
ri . Αυτή είναι µία τυχαία

µεταβλητή µε συνάρτηση κατανοµής: F , i.e. F ( x, u ) = P {R( x, ~
r ) ≤ u} . Φυσικά, η

συνάρτηση κατανοµής F εξαρτάται από την σύνθεση του χαρτοφυλακίου x. Η
αναµενόµενη απόδοση του χαρτοφυλακίου είναι: ε ( R( x, ~
r ) ≤ R( x, ~
r ) = xΤ~
r . Ας
υποθέσουµε ότι οι αβέβαιες αποδόσεις των περιουσιακών στοιχείων, ~
r,
αντιπροσωπεύονται

από

ένα

πεπερασµένο σύνολο

διακριτών

σεναρίων

Ω = {s : s = 1, 2,......S } όπου οι αποδόσεις κάτω από ένα συγκεκριµένο σενάριο

s ∈ Ω λαµβάνουν

τις

τιµές rs = (r1s , r2 s ,......rns ) Τ

µε

σχετική

πιθανότητα

Ps > 0, ∑s =1 Ps = 1 . Η µέση απόδοση των περιουσιακών στοιχείων είναι
s
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S
~
r = ∑s =1 Ps rs . Η απόδοση του χαρτοφυλακίου σε µία συγκεκριµένη υλοποίηση

των

αποδόσεων

συµβολίζεται ως

των

περιουσιακών

rs (i.e.,

στοιχείων

scenario s ∈ Ω )

R( x, rs ) = x Τ rs = ∑i =1 xi ris . Η αναµενόµενη απόδοση του
n

S
n
χαρτοφυλακίου εκφράζεται ως R( x, ~
r ) = ∑s =1 Ps R( x, rs ) = x Τ r = ∑i =1 xi ri .

Έστω ότι ϕ είναι κάποιο µέτρο του κινδύνου. Τότε για µια ορισµένη
ελάχιστη αναµενόµενη απόδοση του χαρτοφυλακίου µ, το ϕ -αποδοτικό
χαρτοφυλάκιο λαµβάνεται από την λύση του παρακάτωπροβλήµατος
Minimize x∈X

r)
ϕ (x Τ~

s.t.

xΤr ≥ µ

(2)

Η καµπύλη που απεικονίζει την εξάρτηση της βέλτιστης τιµής αυτού του
παραµετρικού προγράµµατος για την απαιτούµενη ελάχιστη αναµενόµενη
απόδοση του χαρτοφυλακίου είναι το σύνορο ϕ -αποδοτικό. Αυτό αποτελεί µία
γενίκευση της κλασικής έννοιας του αποδοτικού συνόρου µέσης-διακύµανσης σε
ένα αυθαίρετο µέτρο κινδύνου ϕ . Η επιλογή του µέτρου του κινδύνου γενικά
εξαρτάται από τις προτιµήσεις αυτού που λαµβάνει τις αποφάσεις ή, σε ορισµένες
περιπτώσεις,

ανάλογα

µε

τις

κανονιστικές

προδιαγραφές.

Ζητήµατα

υπολογιστικής επιλυσιµότητας επίσης επηρεάζουν αυτήν την επιλογή

3.1 Συνεκτικά Μέτρα Κινδύνου

Ένα συνεκτικό µέτρο του κινδύνου ϕ είναι µία συνάρτηση που

~
~
~
~
αντιστοιχίζει αριθµούς ϕ ( X ), ϕ (Υ ) σε δύο τυχαίες µεταβλητές X και Y τέτοιες
~ ~
ώστε για κάθε ζεύγος X , Y , ανεξάρτητο ή όχι, και για κάθε αριθµό nκαι θετικό

αριθµόnισχύουν οι ακόλουθες σχέσεις:
~ ~
~
~
Υποπροσθετικότητα. ϕ ( X + Y ) ≤ ϕ ( X ) + ϕ (Y )
~

~

Οµοιογένεια. ϕ (λX ) = λϕ ( X )
~

~

~

~

Μονοτονικότητα. ϕ ( X ) ≤ ϕ (Y ) if X ≤ Y
~

~

Κατάσταση χωρίς κίνδυνο. ϕ ( X − nr f ) = ϕ ( X ) − n
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Η υποπροσθετικότητα εξασφαλίζει ότι το µέτρο του κινδύνου είναι λογικό
κατά την προσθήκη δύο θέσεων. Επιτρέπει τον αποκεντρωµένο υπολογισµό του
κινδύνου σε επίπεδο επιχείρησης, αφού το άθροισµα των κινδύνων των επιµέρους
θέσεων παρέχει ένα άνω όριο για τον κίνδυνο για ολόκληρη την επιχείρηση. Η
υποπροσθετικότητα και η οµοιογένεια υπονοούν ότι η συνάρτησητηςµέτρησης
του κινδύνου είναι καµπύλη. Αυτό είναι σύµφωνο µε την αποστροφή κινδύνου εκ
µέρους του χρήστη αυτών των µετρήσεων.

3.2 Αξία σε κίνδυνο (VaR) καιΥπό συνθήκηαξία σε κίνδυνο (CVaR)

ΗΑξίασεκίνδυνο(VaR) είναι µίαµέτρησησε εκατοστιαία βάση που έχει
µετατραπείσε πρότυπο για τους σκοπούςτης µέτρησης των κινδύνων. Συνήθως
ορίζεται ως η µέγιστη επιτρεπόµενη απώλεια µε ένα ορισµένο επίπεδο
εµπιστοσύνης α ∗100% . Εδώ η VaR ορίζεται ισοδύναµα, από την άποψη των
αποδόσεων, ως η ελάχιστη απόδοση του χαρτοφυλακίου για ένα προκαθορισµένο
επίπεδο εµπιστοσύνης α ∗100% . Έτσι,
VaR( x, a ) = min{u : F ( x, u ) ≥ 1 − a} = min{u : P{R( x, ~
r ) ≤ u} ≥ 1 − a}

(3)

VaR( x, a) isthe (1 − a) ∗100% εκατοστηµόριο της κατανοµής της απόδοσης
χαρτοφυλακίου.
Παρά τηνευρεία χρήση της στην µέτρηση του κινδύνου, ηVaR δεν
χρησιµοποιείται συνήθως σε µαθηµατικά µοντέλα για την βέλτιστη επιλογή
χαρτοφυλακίου. Ενώ ο υπολογισµό της για ένα ορισµένο x χαρτοφυλάκιο
αποκαλύπτει ότι η απόδοση του χαρτοφυλακίου θα είναι κάτω από VaR( x, a) µε
πιθανότητα (1 − a) ∗100% , δεν παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την έκταση της
ουράς της κατανοµής, η οποία µπορεί να είναι αρκετά µεγάλη. Σε τέτοιες
περιπτώσεις, η απόδοση του χαρτοφυλακίου µπορεί να λάβει σηµαντικά
χαµηλότερες τιµές από ό,τιη VaR και να οδηγήσει σε σοβαρές απώλειες
Η VaR δεν διαθέτειµία θεωρητική ιδιότητα για συνεκτικά µέτρα κινδύνου,
δηλαδήυποπροσθετικότητα. Επιπλέον, η VaR είναι δύσκολο να βελτιστοποιηθεί.
Όταν οι αποδόσεις των περιουσιακών στοιχείων καθορίζονται από την άποψη των
σεναρίων η συνάρτησηVaR είναι µη οµαλή και µηκυρτή σε σχέση µε τις θέσεις
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του χαρτοφυλακίου x και παρουσιάζει πολλαπλά τοπικά ακρότατα. ∆εν υπάρχουν
αποδοτικοί αλγόριθµοι για την επίλυση προβληµάτων µε τέτοιες συναρτήσεις.
ΗΥπόσυνθήκηαξίασεκίνδυνο(CVaR) είναι ένα σχετικό µέτρο του κινδύνου.
Συνήθως ορίζεται ως η υπό όρους προσδοκία των ζηµιών που υπερβαίνει την
VaR σε ένα συγκεκριµένο επίπεδο εµπιστοσύνης (η VaR ορίζεται επίσης ως ένα
εκατοστηµόριο µιας συνάρτησης ζηµιών σε αυτήν την περίπτωση). Εδώ, η
CVaRορίζεται ισοδύναµα ως η υπό όρους προσδοκία αποδόσεων του
χαρτοφυλακίου κάτω από την απόδοσηVaR. Για συνεχείς κατανοµές, η CVaR
ορίζεται ως
CVaR ( x, a) = ε [R ( x, r~ ) R ( x, ~
r ) ≤ VaR ( x, a ) ].

(4)

Ως εκ τούτου, αυτός ο ορισµός της CVaRπουισχύει για τις
συνεχείςκατανοµέςµετρά την αναµενόµενη τιµή των (1 − a) ∗100% χαµηλότερων
αποδόσεων για το χαρτοφυλάκιοx (δηλαδή, την υπό όρους προσδοκία αποδόσεων
του χαρτοφυλακίου κάτω από την VaR( x, a) ).
Για διακριτές κατανοµές, ο τύπος (3) δίνει µία µη κυρτή συνάρτηση στις θέσεις
του χαρτοφυλακίουx και είναι ένα µη υποπροσθετικόµέτρο του κινδύνου. Ο
ορισµός της CVaRγια τις γενικές κατανοµές είναι:
 ∑{s∈Ω R ( x , r ) ≤ z } Ps 
s
z + 1
CVaR ( x, a ) = 1 −
ps R ( x , rs )

 1 − a {s∈Ω R∑
1− a
( x , rs ) ≤ z }



(5)

όπουz = VaR( x, a) . Όσο µελετούµε τις διακριτές κατανοµές (δηλαδή, τα
σενάρια), θα αξιοποιήσουµε αυτόν τον εναλλακτικό ορισµό της CVaR.
Σηµειώνεται ότι η CVaR, όπως ορίζεται για τις διακριτές κατανοµές στην (4)
µπορεί να µην είναι ίση µε την υπό όρους προσδοκία των αποδόσεων του
χαρτοφυλακίου κάτω από την VaR( x, a) . Αυτός οορισµός της CVaRγια τις
διακριτές κατανοµές µετρά µόνο στο περίπου τις υπό όρους αποδόσεις του
χαρτοφυλακίου κάτω από την αντίστοιχη τιµή VaR( x, a) .
ΗCVaRποσοτικοποιεί την αναµενόµενη απόδοση του χαρτοφυλακίου σε
ένα χαµηλό εκατοστηµόριο της κατανοµής. Ως εκ τούτου, µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για την άσκηση ελέγχου στο κάτω άκρο της κατανοµής της
απόδοσης και έτσι αποτελεί ένα κατάλληλο µέτρο του κινδύνου γιατις
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ασύµµετρες κατανοµές. Όταν οι αβέβαιες αποδόσεις των περιουσιακών στοιχείων
αντιπροσωπεύονται

από

µια

διακριτή

κατανοµή,

ηCVaRµπορεί

να

βελτιστοποιηθεί µε γραµµικό προγραµµατισµό. Ακολουθούµε αυτήν την
προσέγγιση στα παρακάτω.
Ορίζουµε για κάθε σενάριο s ∈ Ω µία βοηθητική µεταβλητή

[

(x, rs )]

y s+ = max 0, z −

(6)

η οποία είναι ίση µε το µηδέν, όταν η απόδοση του χαρτοφυλακίου για το
συγκεκριµένο σενάριο υπερβαίνει την VaR( x, a) και είναι ίση µε την υστέρησητης
απόδοσης σε σχέση µε τηνVaR, όταν η απόδοση του χαρτοφυλακίου είναι κάτω
από την VaR( x, a) . Χρησιµοποιώντας αυτές τις βοηθητικές µεταβλητές έχουµε:

∑p y

+
s

s

=

s∈Ω

=

∑

∑

{s∈Ω R ( x,rs )≤z}

ps ys+ +

∑

ps ys+

{s∈Ω R ( x,rs )>z}

ps ( z − R( x, rs ))

{s∈Ω R ( x,rs )≤ z}

∑

=z

ps −

{s∈Ω R ( x ,rs )≤ z}

∑

ps R( x, rs )

{s∈Ω R ( x.rs )≤z}

(7)






= z(1 − a) −  1 − a −
p
z
−
p
R
x
r
(
,
)
∑
∑
s
s
s



{s∈Ω R( x,rs )≤z} 
{s∈Ω R ( x,rs )≤ z}


∆ιαιρώντας και τις δύο πλευρές της εξίσωσης µε (1 − α) και
αναδιατάσσοντας τους όρους παίρνουµε:

∑
z−

ps ys+  ∑{s∈Ω R(x,rs )≤z} ps 
1
= 1−
z+

 1− a
1− a
1− a


s∈Ω

∑

ps R(x, rs )

{s∈Ω R(x.rs )≤z}

(8)
Από τις εξισώσεις (4) και (6) παρατηρούµε ότι οι όροι στη δεξιά πλευρά
της(6) είναιCVaR(x,α). Ως εκ τούτου, η υπό όρους Αξίασεκίνδυνο της
απόδοσηςτου χαρτοφυλακίου µπορεί να βελτιστοποιηθεί χρησιµοποιώντας ένα
γραµµικό πρόγραµµα µε την έκφραση της αριστερής πλευράςτης (6) ως
αντικειµενική συνάρτηση. Ο προκύπτων γραµµικός προγραµµατισµός που
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αντισταθµίζει το βέλτιστο µέτρο CVaR της απόδοσης του χαρτοφυλακίου σε ένα
προκαθορισµένο επίπεδο εµπιστοσύνης a ∗ 100% έναντι της αναµενόµενης

απόδοσης του χαρτοφυλακίουµγράφεται ως
1
S
p y+
∑
s =1 s s
1− a
x∈ X,z∈R

Minimise z −
s.t.

xΤr ≥ µ

(9)

y s+ ≥ z − x Τ rs

s = 1, 2,.......S

y s+ ≥ 0

s = 1, 2,.......S

Επιλύοντας το παραµετρικό πρόγραµµα (7) για διαφορετικές τιµές της
αναµενόµενης απόδοσης του χαρτοφυλακίου µ δίνει το αποδοτικό όριο CVaR.
Για κάθε αναµενόµενη απόδοση στόχου µ, η βέλτιστη τιµή του προγράµµατος (7)
είναι η αντίστοιχηCVaR(x, α). Η αξία της ελεύθερης µεταβλητής z στην βέλτιστη
λύση της (7) είναι η αντίστοιχη τιµήVaR(x, α).
Το πρόγραµµα (7) βελτιστοποιεί το µέτρο του κινδύνου της CVaR για την
απόδοση του χαρτοφυλακίου και ταυτόχρονα καθορίζει την αντίστοιχη τιµή (z)
της VaR. Όπως ορίζεται στην (4), όσον αφορά στην απόδοση του χαρτοφυλακίου,
η CVaRαποτελεί ένα κάτω όριο για τηνVaR (δηλαδή, CVaR(x, α) ≤VaR(x, α)).
Ως εκ τούτου, µεγιστοποιώντας το πρόγραµµα CVaR (7) θα πρέπει να αναµένεται
να ληφθούν µεγαλύτερες τιµές και για τηνVaR.
Πέρα από τα υπολογιστικά ζητήµατα, υπάρχει µια συνεχιζόµενη συζήτηση
µεταξύ ακαδηµαϊκών και επαγγελµατιών για το αν η VaR ή ηCVaRείναι το πιο
κατάλληλο µέτρο για την διαχείριση του κινδύνου. Η VaRαποτελεί το πρότυπο
του κλάδου για την µέτρηση του κινδύνου. Από την άλλη πλευρά, η CVaRέχει
επιτύχει υψηλή δηµοτικότητα ως ένα κατάλληλο µέτρο του κινδύνου στον κλάδο
των ασφαλίσεων και σταδιακά κερδίζει αποδοχή και στην οικονοµική κοινότητα.
Η αποδοχή τηςδενέγκειται µόνο στις θεωρητικές ιδιότητες της συνοχής, αλλά και
στην ευκολία εφαρµογής της σε µοντέλα βελτιστοποίησης του χαρτοφυλακίου
και στην ικανότητά της να µειώνει την ουρά της κατανοµής, ασκώντας έτσι
έλεγχο διαχείρισης κινδύνων.
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3.3 Η µέση απόλυτη απόκλιση (MAD)

Στο πλαίσιο της µέσης απόλυτης απόκλισης, ο κίνδυνος ορίζεται ως η
µέση απόλυτη απόκλιση της απόδοσης του χαρτοφυλακίου από την αναµενόµενη
τιµή της

[

MAD ( x) = ε R ( x, r ) − R ( x, r )

Όταν

οι

]

αβέβαιες

(10)
αποδόσεις

των

περιουσιακών

στοιχείων

αντιπροσωπεύονται µε όρους ενός συνόλου διακριτού σεναρίουτο µέτρο της
MADλαµβάνει την µορφή:
S

MAD( x ) = ∑ p s x Τ rs − x Τ r

(11)

s =1

Σε αυτήν την περίπτωση η MAD µπορεί να βελτιστοποιηθεί µε το
ακόλουθο γραµµικόπρόγραµµα:
Minmize

∑

s.t.

x∈Χ

S
s =1

ps y s

xΤr ≥ µ
y s ≥ x Τ (rs − r )

s = 1, 2,........S

y s ≥ x Τ (r − rs )

s = 1, 2,........S

ys ≥ 0

s = 1, 2,........S

(12)

Οι βοηθητικές µεταβλητές ys εισάγονται για τηνγραµµικοποίηση της
έκφρασης της απόλυτης τιµής, παρόµοια µε την προσέγγιση που ακολουθήθηκε
νωρίτερα στηνγραµµικοποίησητης τµηµατικά γραµµικής συνάρτησηςmax [0, z −
R(x, rs)] στην περίπτωσητης CVaR. Και πάλι, µε την επίλυση του παραµετρικού
προγράµµατος (8) για διάφορες τιµές της αναµενόµενης απόδοσης του
χαρτοφυλακίου µ µπορούµε να κατασκευάσουµε το αποδοτικό όριο MAD. Τα
µοντέλαMAD έχουν εφαρµοστεί σε διάφορα προβλήµατα βελτιστοποίησης
χαρτοφυλακίου.
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3.4 Μοντέλα παρακολούθησης

Αντί για την µέτρηση του κινδύνου χρησιµοποιώντας µια γραµµική
συνάρτηση της καθοδικής απόκλισης, το νέο µοντέλο επιβάλλει µια άπειρη ποινή
για τυχόν αποκλίσεις που είναι κάτι περισσότερο από µια παράµετρο ∈ R( x, r )
κάτω από τη µέση τιµή που ορίζει ο χρήστης. Αποκλίσεις που βρίσκονται εντός
του∈ R( x, r ) κάτω από τη µέση τιµή – ή µεγαλύτερες από την µέση τιµή – δεν
συµβάλλουν στην µέτρηση κινδύνου. Το µοντέλο µεγιστοποιεί την αναµενόµενη
απόδοση, ενώ περιορίζει τις καθοδικές αποκλίσεις να παραµένουν εντός του

− ∈ R( x, r ) από την µέση τιµή στόχο.
Maximize

∑

s.t .

x∈Χ
R ( x , rs ) ≥ R ( x , r ) − ∈ R ( x, r ), s = 1, 2,...... S

S
s −1

p s R ( x , rs )

(13)

Σε αυτό το µοντέλο ο καθοδικός κίνδυνος ορίζεται σε σχέση µε την µέση
τιµή του χαρτοφυλακίου R( x, r ) . Το µοντέλο µπορεί να ορίζεται σε σχέση µε
κάποιον άλλο στόχο τυχαίας µεταβλητής g~ . Γιαπαράδειγµα, η g~ µπορεί να
οριστεί ως ίση µε την απόδοση µιας εναλλακτικής επενδυτικής ευκαιρίας. Η g~
µπορεί να οριστεί ίση µε µια σταθερή τιµή στην οποία περίπτωση ο στόχος είναι
η απόδοση που θέλουµε να πετύχει το χαρτοφυλάκιο.
Υποθέτοντας ότι η τυχαία µεταβλητή g~ λαµβάνει τιµές g s στο σενάριο
s ∈ Ω τροποποιούµε το παραπάνω µοντέλο στο εξής µοντέλο παρακολούθησης:
Maximize

∑

s.t.

x∈Χ

S
s −1

p s R ( x, rs )

(14)

R ( x, rs ) ≥ g s − ∈ R ( x, r ), s = 1, 2,..., S

Ο όρος παρακολούθηση δείχνει ότι η απόδοση του χαρτοφυλακίου µένει
µε

ένα

περιθώριο

− ∈ R( x, r ) του

στόχου.

ορίζεταιαπότονχρήστηµεµικρότερεςτιµέςγιατην ∈ οδηγώντας

Ηπαράµετρος∈
σε

στενότερη

παρακολούθηση, αλλά ίσως θυσιάζοντας τις αναµενόµενες αποδόσεις. Το ίδιο
µοντέλο παρακολούθησης µπορεί να ληφθεί από τα µοντέλα λύπης της επόµενης
ενότητας.
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3.5 Modelsregret

Η συνάρτηση regret παίρνει θετικές τιµές όταν το χαρτοφυλάκιο ξεπερνά
τους στόχους και αρνητικές τιµές όταν παρουσιάζει κακή απόδοση. Στην πρώτη
περίπτωση έχουµε κέρδη και στην δεύτερη ζηµίες.Και τα κέρδη και οι ζηµίες
µπορούν να µετρηθούν έναντι ενός στόχουπου χρησιµεύει ως σηµείο αναφοράς.
Μετά την ανάπτυξη των προηγούµενων τµηµάτων, έχουµε εισαγάγει τις
βοηθητικές µεταβλητές ~
y και ~
y . για την µέτρηση, αντιστοίχως, των θετικών και
+

−

αρνητικών αποκλίσεων της απόδοσης του χαρτοφυλακίου από το στόχο και
γράφουµε την συνάρτησηregretως εξής:
R ( x, ~
r ) − g~ = ~
y+ − ~
y−

(15)

όπου
~
y + = max[0, R( x, ~
r ) − g~ ]

(16)

~
y − = max[0, g~ − R) x, ~
r )]

(17)

Προκύπτειότι η ~
y+ είναι µη µηδενική σε αυτά τα σενάρια, όταν η απόδοση
του χαρτοφυλακίου υπερβαίνει τον στόχο. Αυτή η µεταβλητή µετρά την ανοδική
λύπη, όταν το χαρτοφυλάκιο ξεπερνά τον στόχο. Η ~
y είναι µη µηδενική, όταν η
−

απόδοση του χαρτοφυλακίου είναι µικρότερη από τον στόχο και µετρά την
καθοδικήregret. Με αυτούς τους ορισµούς ικανοποιείταιο συµπληρωµατικός
όρος.
Στο διακριτό σενάριο µπορούµε να εκφράσουµε τους ορισµούς παραπάνω
ως συστήµατα ανισοτήτων:
y +s ≥ R ( x, rs ) − g s , y+s ≥ 0, ∀s ∈ Ω

(18)

y −s ≥ g s − R ( x, rs ), y−s ≥ 0, ∀s ∈ Ω

(19)

Είναι σύνηθες να θεωρείται η καθοδικήregretως µέτρο του κινδύνου, και η
ανοδική λύπη ως µέτρο της ανταµοιβής του χαρτοφυλακίου. Στο διακριτό
σενάριο το πρόβληµα ελαχιστοποίησης της regretδιατυπώνεται ως το εξής
γραµµικό πρόγραµµα.
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Minimize

∑

s.t.

x∈Χ

S
s =1

ps y −s
(20)

xΤr ≥ µ
y −s ≥ g s − R( x, rs ), s = 1,2,..., S

3.6 Αποδοτικά όρια Put/Call

Τα µοντέλα παρακολούθησης και λύπης µετρούν τον κίνδυνο ως µία
τµηµατικά γραµµική συνάρτηση των αποκλίσεων του χαρτοφυλακίου από έναν
τυχαίο στόχο. Τα µοντέλα αντισταθµίζουν τον κίνδυνο έναντι της ανταµοιβής του
χαρτοφυλακίου που δίνεται από την αναµενόµενη απόδοση του χαρτοφυλακίου.
Η αναµενόµενη απόδοση του χαρτοφυλακίου υπολογίζεται ανεξάρτητα του
τυχαίου στόχου. Η άποψη αυτή έρχεται σε αντίθεση µε τηνδιαχείριση του
κινδύνου

σε επίπεδο

επιχειρήσεων,

δεδοµένου

ότι

η

ανταµοιβή

του

χαρτοφυλακίου πρέπει να µετρηθεί έναντι του τυχαίου στόχου. Στην ενότητα
αυτή διαµορφώνουµε ένα µοντέλο που αντισταθµίζει το ενδεχόµενο ζηµίας του
χαρτοφυλακίου

(κίνδυνος)

έναντι

του

ενδεχοµένου

του

κέρδους

του

χαρτοφυλακίου (ανταµοιβή), λαµβάνοντας υπόψη τον τυχαίο στόχο.
Το ενδεχόµενο για κέρδος παρουσιάζει τις ίδιες απολαβές µε ένα
δικαίωµα αγοράς στην µελλοντική απόδοση του χαρτοφυλακίου σε σχέση µε τον
στόχο. Όταν η απόδοση του χαρτοφυλακίου είναι χαµηλότερη από τον στόχο
υπάρχει µηδενικό ενδεχόµενο για κέρδος και το δικαίωµα αγοράς είναι κάτω από
την χρηµατική του αξία. Όταν η απόδοση του χαρτοφυλακίου υπερβαίνει τον
στόχο το ενδεχόµενο για κέρδοςείναι ακριβώς οι απολαβέςενός δικαιώµατος
αγοράς που είναι ίσο µε τηνχρηµατική του αξία. Οµοίως, οι αρνητικέςαπολαβές
είναι ίδιες µε εκείνες της θέσης πώλησης σε δικαίωµα πώλησης για την
µελλοντική απόδοση του χαρτοφυλακίου σε σχέση µε τον στόχο. Η αξία αγοράς
του χαρτοφυλακίου είναι το αναµενόµενο ενδεχόµενο για κέρδοςκαι η αξία
πώλησης του χαρτοφυλακίου είναι το αναµενόµενο ενδεχόµενο για ζηµίες. Τα
χαρτοφυλάκια που επιτυγχάνουν το υψηλότερο δικαίωµα αγοράς για ένα
δεδοµένο δικαίωµα πώλησης ονοµάζονται put/callefficient.
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Οι αποκλίσεις της απόδοσης του χαρτοφυλακίου από τον τυχαίο στόχο g~
εκφράζονται µε τη χρήση βοηθητικών µεταβλητών ~
y+ και ~
y− ως εξής:
~
y + = max[0, R( x, ~
r ) − g~ ]

(21)

~
y − = max[0, g~ − R( x, ~
r )]

(22)

Αυτή είναι η συνάρτηση λύπης του προηγούµενου τµήµατος από την
οποίαπροκύπτει µία ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Η ~
y µετράτο θετικό ενδεχόµενο
+

του χαρτοφυλακίου να ξεπεράσει τον στόχο. Η ~
y− µετράτοενδεχόµενο της
ζηµίαςκαι έχει τις ίδιες απολαβές όπως µία θέση πώλησης σε ένα ευρωπαϊκό
δικαίωµα πώλησης.
∆ιαµορφώνουµε ένα γραµµικό πρόγραµµα για τον εντοπισµό του
αποδοτικού ορίου ως εξής:
Minimize
s.t.

∑
∑

S
s =1

S
s =1

p s y +s

p s y −s ≤ ω

[

(23)

]

y − y − R( x, r ) − g = 0, ∀s ∈ Ω
s
+

s
−

s

s

y +s , y −s ≥ 0 ∀s ∈ Ω

3.7 Μεγιστοποίηση αναµενόµενης χρησιµότητας

Το µοντέλο

βελτιστοποίησης

του

σεναρίου µέχρι στιγµής

έχει

βελτιστοποιήσει ένα προκαθορισµένο µέτρο του κινδύνου έναντι ενός
προκαθορισµένου µέτρου της ανταµοιβής, όπως η αναµενόµενη απόδοση.
Ωστόσο, οι επενδυτές περιορίζονται στις επιλογές τους ως προς την επιλογή του
µοντέλου και την ρύθµιση ενός στόχου στην απόδοση.
Το µοντέλο µεγιστοποίησης της αναµενόµενης χρησιµότητας που
διατυπώνεται σε αυτήν την ενότητα επιτρέπει στους χρήστες να βελτιστοποιούν
σύµφωνα µε τα δικά τους κριτήρια, όταν αντισταθµίζουν κινδύνους και
ανταµοιβές. Συγκεκριµένα, ενώ τα µοντέλα των προηγούµενων τµηµάτων
εντοπίζουν όρια αποδοτικών χαρτοφυλακίων, από τα οποία ο χρήστης πρέπει να
επιλέξει το ένα, το µοντέλο µεγιστοποίησης της αναµενόµενης χρησιµότητας
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επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει ένα µοναδικό χαρτοφυλάκιο που µεγιστοποιεί
την συνάρτηση χρησιµότητας του χρήστη. Τοµοντέλουπολογίζεταιωςεξής:

Maximise ∑s =1 p sU ( R( x, r s ))
S

s.t.

x∈Χ
(24)

R( x, r s ) = ∑i =1 xi ri s
n

∑

n
i =1

xi = 1
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Κεφάλαιο 4: ∆είκτες Μέτρησης Απόδοσης
4.1 Ο ∆είκτης Sharpe

Ο δείκτης Sharpeαφορά στον υπολογισµό της προσαρµοσµένης ως προς
τον κίνδυνο απόδοσης και αυτός ο δείκτης αποτελεί το βιοµηχανικό πρότυπο για
τέτοιους υπολογισµούς. Αναπτύχθηκε από τον βραβευµένο µε Νόµπελ WilliamF.
Sharpe. Ο δείκτης Sharpe είναι η µέση απόδοση που κερδίζεται πέραν του
συντελεστήµηδενικού κινδύνου ανά µονάδα µεταβλητότητας ή συνολικού
κινδύνου. Αν αφαιρεθεί ο συντελεστής µηδενικού κινδύνουαπό την µέση
απόδοση, µπορούν να αποµονωθούν οι επιδόσεις που συνδέονται µε τις
δραστηριότητες ανάληψης κινδύνου. Μία υπόθεση αυτού του υπολογισµού είναι
ότι ένα χαρτοφυλάκιο που εµπλέκεται σε επένδυση µε µηδενικό κίνδυνο, όπως η
αγορά κρατικών οµολόγων του αµερικανικού ∆ηµοσίου (για τα οποία η
αναµενόµενη απόδοση είναι ο συντελεστής χωρίς κίνδυνο), έχει δείκτηSharpe
ακριβώς µηδέν. Γενικά, όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή του δείκτη Sharpe, τόσο πιο
ελκυστική

είναι

η

απόδοση

προσαρµοσµένη

ως

προς

τον

κίνδυνο

(BaileyandLopezdePrado, 2012).

4.1.1 Ανάλυση του Δείκτη Sharpe

Ο δείκτης Sharpeαποτελεί πλέον την µέθοδο που χρησιµοποιείται
ευρύτερα για τον υπολογισµό της απόδοσης προσαρµοσµένης προς τον κίνδυνο.
Ωστόσο, µπορεί να είναι ανακριβής όταν εφαρµόζεται σε χαρτοφυλάκια ή
περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν κανονική κατανοµή των αναµενόµενων
αποδόσεων. Πολλά περιουσιακά στοιχεία έχουν υψηλό βαθµό ασυµµετρίαςή
αρνητικής ασυµµετρίας. Ο δείκτης Sharpe τείνει επίσης να αποτυγχάνει όταν
αναλύει χαρτοφυλάκια µε σηµαντικούς µη γραµµικούς κινδύνους, όπως τα
δικαιώµατα προαίρεσης (options) ή τα δικαιώµατα αγοράς µετοχών (warrants). Οι
εναλλακτικές µεθοδολογίες της απόδοσης προσαρµοσµένης προς τον κίνδυνο
προέκυψαν µε την πάροδο των ετών, συµπεριλαµβανοµένου του ∆είκτηSortino,
της απόδοσης κατά την µέγιστη πτώση (RoMaD) και του ∆είκτηTreynor (Bai,
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WangandWong, 2011).
Η Σύγχρονη Θεωρία Χαρτοφυλακίου αναφέρει ότι η προσθήκη
περιουσιακών στοιχείων σε ένα διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο που έχει
συσχετίσεις µικρότερες της µονάδας µεταξύ τους µπορεί να µειώσει τον κίνδυνο
του χαρτοφυλακίου χωρίς να θυσιάζει την απόδοση. Αυτή η διαφοροποίηση θα
συµβάλει στην αύξηση του δείκτη Sharpe ενός χαρτοφυλακίου.
∆είκτης Sharpe = (Μέση απόδοση χαρτοφυλακίου –συντελεστής απόδοσης χωρίς
κίνδυνο) / Τυπική απόκλιση της απόδοσης του χαρτοφυλακίου
(25)
Όπου
rp = αναµενόµενη απόδοση χαρτοφυλακίου
rf = συντελεστής απόδοσης χωρίς κίνδυνο
σp = τυπική απόκλιση χαρτοφυλακίου
Ο τύπος του ∆είκτηSharpeγια την περίπτωση της απόδοσης εκ των
προτέρων χρησιµοποιεί αναµενόµενες αποδόσεις, ενώ ο ∆είκτηςSharpeγια την
απόδοση εκ των υστέρων χρησιµοποιεί τις πραγµατοποιηµένες αποδόσεις.
4.1.2 Εφαρμογές του Δείκτη Sharpe
Ο δείκτης Sharpe χρησιµοποιείται συχνά για τηνσύγκριση της µεταβολής
των συνολικών χαρακτηριστικών της απόδοσης και του κινδύνου ενός
χαρτοφυλακίου όταν προστίθεται σε αυτό ένα νέο περιουσιακό στοιχείο ή
κατηγορία περιουσιακών στοιχείων. Για παράδειγµα, ένας διαχειριστής
χαρτοφυλακίου σκέφτεται να προσθέσει ένα κεφάλαιο αντιστάθµισης κινδύνου
στο υφιστάµενο επενδυτικό του χαρτοφυλάκιο µε µετοχές,µε κατανοµή 50/50, το
οποίο έχει δείκτη Sharpe 0,67. Εάν η κατανοµή του νέου χαρτοφυλακίου είναι
40/40/20 µετοχές, οµόλογα και µία διαφοροποιηµένη κατανοµή κεφαλαίων
αντιστάθµισης κινδύνου, ο δείκτης Sharpe αυξάνεται σε 0,87. Αυτό δείχνει ότι
παρόλο που η επένδυση σε κεφάλαια αντιστάθµισης κινδύνου είναι επικίνδυνη ως
µία αυτόνοµη έκθεση, βελτιώνει πραγµατικά το χαρακτηριστικό κινδύνουαπόδοσης του συνδυασµένου χαρτοφυλακίου και έτσι προσθέτει ένα όφελος
διαφοροποίησης. Εάν η προσθήκη της νέας επένδυσης µειώσει τον δείκτη Sharpe,
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δεν θα πρέπει να προστεθεί στο χαρτοφυλάκιο.
Ο δείκτης Sharpe µπορεί επίσης να εξηγήσει εάν οι υπερβολικές
αποδόσεις ενός χαρτοφυλακίου οφείλονται σε έξυπνες επενδυτικές αποφάσεις ή
σε αποτέλεσµα υπερβολικού κινδύνου. Αν και ένα χαρτοφυλάκιο ή ένα αµοιβαίο
κεφάλαιο µπορεί να αποκοµίσει υψηλότερες αποδόσεις από κάτι αντίστοιχο,
αποτελεί µία καλή επένδυση µόνο εάν οι υψηλότερες αποδόσεις δεν
συνοδεύονται από υπερβολικό πρόσθετο κίνδυνο. Όσο µεγαλύτερος είναι ο
δείκτης Sharpe ενός χαρτοφυλακίου, τόσο καλύτερη είναι η απόδοση του µε βάση
τον κίνδυνο. Ο αρνητικός δείκτης Sharpe υποδεικνύει ότι ένα περιουσιακό
στοιχείο χωρίς κίνδυνο θα είχε καλύτερη απόδοση από το χρεόγραφο που
αναλύεται (HommandPigorsch, 2012).
4.1.3 Ο δείκτης DownsideSharpe

Όπως είδαµε ο δείκτης Sharpe είναι ένα µέτρο αξιολόγησης αποδόσεων
που στοχεύει στη µέτρηση της ελκυστικότητας µιας επενδυτικής στρατηγικής.Ο
σχετικός τύπος προκύπτει διαιρώντας τη µέση πέραν της άνευ κινδύνου
απόδοσηςενός χαρτοφυλακίου µε την τυπική απόκλιση της εν λόγω απόδοσης.
Αν και το µέτρο αξιολόγησης τουSharpe είναι σίγουρα ένας από τους
πλέον και ευρέως χρησιµοποιούµενουςδείκτεςµέτρησης απόδοσης, αυτό δεν
συνεπάγεται ότι η εφαρµογή του δεν υπόκειται σε διάφορες ατέλειες ή
περιορισµούς. Συγκεκριµένα ο δείκτης Sharpe, έχει το µειονέκτηµα ότι
προκειµένου να υπολογιστεί ο παρονοµαστής του χρησιµοποιείται η µέση
απόκλιση του συνόλουτων αποδόσεων και εποµένως η χρησιµότητά του
περιορίζεται στις περιπτώσεις όπου οι αποδόσεις ακολουθούν την κανονική
κατανοµή.
Ο δείκτης Sharpe δεν κάνει διάκριση µεταξύ της προς τα πάνω και της
προς τα κάτω µεταβλητότητας. Εποµένως, όταν έχουµευπερβολικά υψηλές
αποδόσεις (outlierreturns)αυτό έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της τιµής του
παρονοµαστή (της τυπικής απόκλισης δηλαδή) σε βαθµό µεγαλύτερο από την
επίδραση που αποτυπώνεται στην τιµή του αριθµητή, µειώνοντας έτσι την τιµή
του συνολικού λόγου. Έτσι, στο βαθµό που η κατανοµή των αποδόσεων
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ακολουθεί µη κανονική κατανοµή, ο λόγος του Sharpe υποεκτιµά την πραγµατική
απόδοση µιας επενδυτικής στρατηγικής.
Σε αυτή την ενότητα θα εξετάσουµε τον δείκτη DownsideSharpeRatio
(Ziemba 2005) ο οποίος προσπαθεί να βελτιώσει την απόδοση του αρχικού δείκτη
Sharpe ως προς αυτή τη διάσταση. Ο συγκεκριµένος δείκτηςαποτελεί µια
καλύτερη επιλογή, ειδικά όταν αξιολογούνται και συγκρίνονται οι επιδόσεις
επενδυτικών στρατηγικών των οποίων οι αποδόσεις είναι µη κανονικές. Αποτελεί
µια τροποποίηση του λόγου Sharpeπου χρησιµοποιεί ως παρονοµαστή την προς
τα κάτω τυπική απόκλιση και όχι την συνολική τυπική απόκλιση. Ο τύπος που
εξετάζουµε είναι ο εξής:
DSR =

RP − R f
2σ

Rf είναι η απόδοση χωρίς κίνδυνο, R p είναι η µέση απόδοση του χαρτοφυλακίου
και συµβολίζεται ως: R p =

∑R
t

T

t
p

ενώ R tp είναι η απόδοση του χαρτοφυλακίου για

την περίοδο t, όπου 1<t<Τ.
T

ενώ η διακύµανση του παρονοµαστή σ είναι η: σ 2 =
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∑ (R

t
p

− 0) 2

t =1

T −1

γιαRp<0.

4.2 Ο δείκτης U-P

Ένας άλλος δείκτης που χρησιµοποιείται

για την

αξιολόγηση

χαρτοφυλακίου είναι ο U-Pratio που συµβολίζεται ως εξής:

U-Pratio=

[

]

[

]

1 T
* ∑ max 0, R p − R f
T t =1

1 T
∑ (max 0, R f − RP ) 2
T t =1

Ο αριθµητής του U-Pratio(SortinoandvanderMeer 2005) είναι η αναµενόµενη
πέραν της άνευ κινδύνου απόδοσηενός χαρτοφυλακίου. Σε περίπτωση που στην
περίοδο tη απόδοση του χαρτοφυλακίου υπολείπεται της άνευ κινδύνου
απόδοσης, τότε στο άθροισµα του αριθµητή εισάγεται το 0. Αντίστοιχα ο
παρονοµαστής είναι η τετραγωνική ρίζα της διακύµανσης της διαφοράς µεταξύ
της άνευ κινδύνου απόδοσης και της απόδοσης του χαρτοφυλακίου (Rf - Rp). Σε
περίπτωση που αυτή είναι αρνητική τότε στο άθροισµα του παρονοµαστή
εισάγεται το 0 για την περίοδο t.
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Κεφάλαιο 5:Πρακτική Εφαρµογή
Το πέµπτο κεφάλαιο αποτελεί το εµπειρικό κοµµάτι της εργασίας. Αρχικά
περιγράφουµε σύντοµα τους δείκτες που χρησιµοποιήσαµε για τη δηµιουργία των
δύο χαρτοφυλακίων και αναλύουµε τα descriptivestatistics.Οι τρεις δείκτες
αποτελούνται από µετοχές και οµόλογα (S&P 500 TotalReturn, Barclays US
AggregateBondIndex, Libor) ενώ οι υπόλοιποι πέντε είναι δείκτες παράγωγων
τίτλων

εµπορευµάτων

CommodityIndex,

(DeutscheBankcomodityindex,Dow-Jones-UBS
ThompsonReuters,DiapasonCommodityIndex,

RogersInternationalCommodityIndex).

Το

πρώτο

χαρτοφυλάκιο

που

δηµιουργήσαµε αποτελείται από τους τρεις δείκτες ενώ στο δεύτερο
χαρτοφυλάκιο πέραν των τριών κοινών δεικτών συµπεριλάβαµε και τους
υπόλοιπους δείκτες. Στόχος µας είναι η εξεύρεση των βέλτιστων χαρτοφυλακίων,
και έπειτα η µέτρηση της αποτελεσµατικότητας. Με τη µέτρηση της απόδοσης θα
απαντήσουµε στο ερώτηµα αν µε τη µεγαλύτερη διαφοροποίηση που
δηµιουργούµε στο δεύτερο χαρτοφυλάκιο, πετυχαίνουµε επιπλέον οφέλη. Στη
συνέχεια παρατίθεται η µεθοδολογία η οποία χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό
των βέλτιστων χαρτοφυλακίων και ο τελικός υπολογισµός µέσω του
προγράµµατος GAMS. Τέλος, γίνεται η εφαρµογή των συνολικών αποδόσεων
των

δύο

βέλτιστων

χαρτοφυλακίων

σε

συγκεκριµένους

δείκτες

αποτελεσµατικότητας.

5.1 Ανάλυση δεικτών
Libor: Το Libor είναι το επιτόκιο προσφοράς στο οποίο οι µεγάλες διεθνείς

τράπεζες στο Λονδίνο δανείζονται κεφάλαια µεταξύ τους. Χρησιµοποιείται σαν
επιτόκιο αναφοράς για τον καθορισµό άλλων κυµαινόµενων επιτοκίων σε πολλές
αγορές του κόσµου. Είναι ένα διατραπεζικό επιτόκιο. Το Libor σαν διατραπεζικό
επιτόκιο είναι σηµαντικό γιατί δίνει µια εκτίµηση στις τράπεζες του οριακού
κόστους άντλησης νέων κεφαλαίων.
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S&P 500 TotalReturn: Είναι ένας Αµερικάνικος δείκτης χρηµατιστηριακής

αγοράς βασισµένος στις κεφαλαιοποιήσεις 500 µεγάλων εταιρειών µε κοινό
χρηµατιστήριο στη Νέα Υόρκη. Είναι ένας από τους πιο συχνά ακολουθούµενους
δείκτες µετοχικού κεφαλαίου.
Barclaysusaggregatebondindex : Αντιπροσωπεύει οµόλογα επενδυτικού βαθµού

που διαπραγµατεύονται στις Ηνωµένες Πολιτείες. . Ο δείκτης περιλαµβάνει
τίτλους του ∆ηµοσίου , κρατικά οµόλογα, οµόλογα που υποστηρίζονται από
υποθήκες , εταιρικά οµόλογα και µικρό αριθµό οµολόγων.
DeutscheBankcomodityindex: Είναι ένας δείκτης που έφτιαξε η Γερµανική

τράπεζα, ο δείκτης αυτός παρακολουθεί την απόδοση έξι βασικών προϊόντων
στον κλάδο της ενέργειας, των πολύτιµων µετάλλων, των βιοµηχανικών
µετάλλων και των σιτηρών( αργό πετρέλαιο, πετρέλαιο θέρµανσης, αλουµίνιο,
χρυσό, καλαµπόκι και σιτάρι).
Dow-Jones-UBS CommodityIndex :Ο στόχος του δείκτη αυτού είναι να παρέχει

µια διαφοροποιηµένη αναπαράσταση των αγορών βασικών προϊόντων. Τα
συστατικά στοιχεία του δείκτη αποτελούνται από διαπραγµατεύσιµα συµβόλαιο
µελλοντικής εκπλήρωσης σε φυσικά προϊόντα.
Thomsonreuters

:Είναι

ένας

δείκτης

τιµών

συµβολαίων

µελλοντικής

εκπλήρωσης επί εµπορευµάτων. Περιλαµβάνει αγροτικά προϊόντα, βιοµηχανικά
προϊόντα και µέταλλα. Σχεδιάστηκε για να παρέχει µια δυναµική αναπαράσταση
των γενικών τάσεων στις τιµές των εµπορευµάτων.
DiapasonCommodityIndex : Είναι ένας δείκτης που παρακολουθεί ένα καλάθι

εµπορευµάτων για τη µέτρηση της απόδοσής τους. Τα συστατικά στοιχεία ενός
δείκτη τιµών των βασικών εµπορευµάτων µπορούν να είναι : Ενέργεια (όπως
άνθρακας, αργό πετρέλαιο, αιθανόλη, πετρέλαιο εσωτερικής καύσης, βενζίνη,
πετρέλαιο θέρµανσης, φυσικό αέριο, προπάνιο), Βασικά µέταλλα (όπως ο
µόλυβδος, ο ψευδάργυρος, το νικέλιο, ο χαλκός), Πολύτιµα µέταλλα (όπως
χρυσό, ασήµι, πλατίνα, παλλάδιο), Γεωργία : Κόκκοι (όπως καλαµπόκι, βρώµη,
ρύζι, σόγια, σιτάρι).
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RogersInternationalCommodityIndex:

Ο διεθνής δείκτης εµπορευµάτων

Rogers θεωρείται ως δείκτης της µελλοντικής εξέλιξης του πληθωρισµού ή της
εξέλιξης του κόστους στη βιοµηχανία. Είναι ένας καλός πρώιµος δείκτης της
αγοράς οµολόγων όταν αναστρέφεται η αγορά βασικών προϊόντων καθώς το
εµπόρευµα τείνει να έχει χρόνο προόδου τριών έως έξι µηνών σε σχέση µε τα
οµόλογα.
5.2 DescriptiveStatistics

Για τους οχτώδείκτες που χρησιµοποιούµε στην παρούσα εργασία υπολογίσαµε
τα περιγραφικά στατιστικά τους δηλαδή τις µέγιστες και ελάχιστες τιµές τους
καθώς και τις µέσες τιµές και τυπικές αποκλίσεις. Ο πρώτος πίνακας αφορά στις
µηνιαίες τιµές των δεικτών για το διάστηµα από 31/12/1999 έως και 30/09/2013 –
σύνολο 166 παρατηρήσεις ενώ ο δεύτερος πίνακας αφορά στις µηνιαίες
αποδόσεις για το διάστηµα 31/01/2000 έως και 30/09/2013.

Πίνακας 5.1 – Descriptive statistics for stock prices
Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

1163,04

3000,18

1913,67

394,54

831,02

1860,78

1339,07

293,75

0,18

6,80

2,40

2,16

Deutshe Bank
Liquid
Commodity
Index

326,46

1855,57

808,23

306,93

Dow-Jones-UBS
Commodity
Index

140,26

464,36

249,22

77,61

Thompson
Reuters

119,33

458,96

252,32

76,34

Diapason
Commodity
Index

316,21

1510,43

773,58

264,58

S&P 500 Total
Return
Barclays US
Aggregate
Bond Index
Libor
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Rogers
International
Commodity
Index

1260,29

5718,06

2936,32

1020,77

ΑπότονπαραπάνωπίνακαφαίνεταιότιοδείκτηςRogersInternationalCommodityInde
x

(2936,324)

καιS&P

500

TotalReturn

(1913,668)κατάµέσοόροέχουντιςυψηλότερεςτιµέςτουδείγµατοςενώοιδείκτεςµετις
χαµηλότερεςτιµέςείναιοδείκτηςLibor

(2,403264),

οδείκτηςDow-Jones-

UBSCommodityIndex (249,2169) καθώςκαιοδείκτηςThompsonReuters (252,319).
Όσο αναφορά τις τυπικές αποκλίσεις οι υψηλότερες τιµές παρατηρείται ότι έχουν
οι δείκτες RogersInternationalCommodityIndex και την S&P 500 TotalReturn.

Πίνακας 5.2 – Descriptive statistics for stock returns
Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

-0,1680

0,1093

0,0034

0,0454

-0,0336

0,0373

0,0048

0,0103

0,0002

0,0057

0,0020

0,0018

Deutshe Bank
Liquid
Commodity
Index

-0,2544

0,1724

0,0084

0,0615

Dow-Jones-UBS
Commodity
Index

-0,2820

0,1967

0,0058

0,0685

Thompson
Reuters

-0,2227

0,1380

0,0066

0,0505

Diapason
Commodity
Index

-0,2425

0,1614

0,0079

0,0551

S&P 500 Total
Return
Barclays US
Aggregate
Bond Index
Libor
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Rogers
International
Commodity
Index

Στο

-0,2489

παραπάνω

0,1669

πίνακα

0,0079

βλέπουµε

ότι

δείκτεςDeutscheBankLiquidCommodityIndex
RogersInternationalCommodityIndex

οι
(0,0084),

(0,0079)

δείκτηςDiapasonCommodityIndex (0,0079)

0,0546

καθώς

και

ο

αφού έχουν την ίδια τιµή, είναι οι

δείκτες µε τις υψηλότερες αποδόσεις ενώ οι δείκτες Libor (0,0020) και S&P 500
TotalReturn (0,0034) παρατηρείται ότι έχουν τις χαµηλότερες αποδόσεις του
δείγµατος. Όσο αναφορά τις τυπικές αποκλίσεις ο δείκτης µε την υψηλότερη τιµή
είναι ο δείκτης Dow-Jones-UBSCommodityIndex (0,0685) σε αντίθεση µε τον
δείκτη Libor (0,0018) που σηµειώνει τη χαµηλότερη απόδοση του δείγµατος.

5.3Ανάλυση µεθοδολογίας

Το πρώτο βήµα στην ανάλυση δεδοµένων αφορούσε τη µετατροπή των τιµών των
µετοχών σε αποδόσεις. Οι τιµές των δεικτών καλύπτουν την περίοδο 31/12/9930/9/13, άρα οι αποδόσεις που προέκυψαν αφορούσαν την περίοδο 31/1/00 έως
και 30/9/13. Αρχικά, ο πρώτος πίνακας αποδόσεων που χρησιµοποιήθηκε
αφορούσε τις µηνιαίες αποδόσεις για την περίοδο 31/1/00 έως και 31/8/11. Με
αυτό τον τρόπο, δηµιουργήσαµε 25 πίνακες, που αφορούσαν τις περιόδους
29/2/00-30/9/11, 31/3/00-31/10/11, 28/4/00-30/11/11 κτλ, µε τελευταίο πίνακα
αυτόν που κάλυπτε την περίοδο 28/2/02-30/9/13. Αυτή η διαδικασία έγινε τόσο
για το χαρτοφυλάκιο µε τους τρεις δείκτες όσο και για αυτό µε τους οχτώ δείκτες
µε αποτέλεσµα να έχουµε 25 πίνακες για κάθε χαρτοφυλάκιο.
Με σκοπό την εξεύρεση των βέλτιστων χαρτοφυλακίων χρησιµοποιήσαµε σαν
µέτρο αξιολόγησης του κινδύνου το CVar καθώς αποτελεί ένα συνεκτικό µέτρο
αξιολόγησης

του

κινδύνου

αφού

ικανοποιεί

τα

αξιώµατα

της

υποπροσθετικότητας, της οµοιογένειας, της µονοτονικότητας και της κατάστασης
χωρίς κίνδυνο. Η χρήση του CVar καλύπτει το πρόβληµα της µη διακριτής
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κατανοµής των αποδόσεων και µπορεί να αξιολογήσει σενάρια στα οποία η
απώλεια ξεπερνά την τιµή του Var.

Το µαθηµατικό µοντέλο που χρησιµοποιήσαµε παρατίθεται παρακάτω:

Η

ανάλυσή

µας

πραγµατοποιήθηκε

µε

το

πρόγραµµα

GAMS

(GeneralAlgebraicmodelingSystem), το οποίο πρόκειται για ένα υψηλού επιπέδου
σύστηµα µοντελοποίησης για µαθηµατικό προγραµµατισµό και βελτιστοποίηση.
Είναι προσαρµοσµένο για σύνθετες εφαρµογές προσοµοίωσης µεγάλης κλίµακας
και επιτρέπει στους χρήστες να δηµιουργούν µεγάλα διατηρήσιµα µοντέλα
ευπροσάρµοστα

σε

νέες

καταστάσεις.

Ένα

βασικό

πλεονέκτηµα

του

προγράµµατος είναι η δυνατότητα που παρέχει στους χρήστες του για ανταλλαγή
δεδοµένων µε το excel.
Οι 25 πίνακες µε τις µηνιαίες αποδόσεις για κάθε χαρτοφυλάκιο αποτέλεσαν τα
δεδοµένα, τα οποία επεξεργάστηκαν µέσω του προγράµµατος. Από την
επεξεργασία των στοιχείων µε το συγκεκριµένο πρόγραµµα υπολογίσαµε τα βάρη
των δεικτών τόσο για το χαρτοφυλάκιο µε τους 3 δείκτες µετοχών και οµολόγων
όσο και για το χαρτοφυλάκιο µε τους 8 δείκτες.Το αποτέλεσµα της επεξεργασίας
µας έδωσε το αποτελεσµατικό σύνορο για κάθε ένα χαρτοφυλάκιο πρόκειται
δηλαδή για το σηµείο στο οποίο µεγιστοποιείται η απόδοση για δεδοµένο επίπεδο
κινδύνου.
Τέλος, εφαρµόσαµε τις συνολικές αποδόσεις που υπολογίσαµε για τα δύο
χαρτοφυλάκια µέσω του προγράµµατος της GAMSσε συγκεκριµένους δείκτες
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µέτρησης της αποτελεσµατικότητας (SharpeRatio, DownsideSharpeRatioκαι UPRatio).
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5.4 Σύγκριση δύο χαρτοφυλακίων

Συνεισφορά 3 δεικτών στο χαρτοφυλάκιο

30/9/2011
31/10/2011
30/11/2011
30/12/2011
31/1/2012
29/2/2012
30/3/2012
30/4/2012
31/5/2012
29/6/2012
31/7/2012
31/8/2012
28/9/2012
31/10/2012
30/11/2012
31/12/2012
31/1/2013
28/2/2013
29/3/2013
30/4/2013
31/5/2013
28/6/2013
31/7/2013
30/8/2013
30/9/2013

S&P 500 Total
Return

Barclays US
Aggregate Bond
Index

Libor

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,05257
0,05224
0,0516
0,05185

0,24533
0,47059
0,47761
0,48485
0,48529
0,48571
0,50725
0,52941
0,53623
0,54286
0,55714
0,57143
0,5942
0,61765
0,62687
0,63636
0,63636
0,65625
0,64615
0,66667
0,66667
0,63079
0,6791
0,67076
0,67407

0,75467
0,52941
0,52239
0,51515
0,51471
0,51429
0,49275
0,47059
0,46377
0,45714
0,44286
0,42857
0,4058
0,38235
0,37313
0,36364
0,36364
0,34375
0,35385
0,33333
0,33333
0,31665
0,26866
0,27764
0,27407

Ο δείκτης S&P 500 φαίνεται να µη συµµετέχει ουσιαστικά στη διαµόρφωση του
βέλτιστου χαρτοφυλακίου, αφού η βαρύτητά του είναι µηδέν για το διάστηµα
30/9/2011 -31/5/2013. Για τη περίοδο 28/6/2013-30/9/2013 η συµµετοχή του
δείκτη αυξάνεται ελάχιστα και φτάνει στο 5%. Το βέλτιστο χαρτοφυλάκιο
επηρεάζεται κυρίως από τους δείκτες Barclays και Libor. Στις 30/9/2011 η
συµµετοχή του δείκτη Libor στη διαµόρφωση του βέλτιστου χαρτοφυλακίου
αγγίζει το 75% και το υπόλοιπο 25 % οφείλεται στο δείκτη Barclays. Την αµέσως
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επόµενη περίοδο 31/10/2011 η συµµετοχή του δείκτη Libor µειώνεται σηµαντικά
πέφτοντας στο 53% µε ταυτόχρονη µεγάλη αύξηση του δείκτη Barclays που
έφτασε το 47%. Μέχρι τις 30/3/2012 ο δείκτης Libor συµµετείχε λίγο
περισσότερο, από το σηµείο αυτό και εκ τότε ο δείκτης των οµολόγων Barclays
έχει µεγαλύτερη βαρύτητα στη διαµόρφωση του βέλτιστου χαρτοφυλακίου από το
δείκτη Libor αγγίζοντας στις 31/5/2013 το 67% άρα το βέλτιστο χαρτοφυλάκιο
διαµορφώθηκε κατά τα 2/3 από το δείκτη Barclays και κατά 1/3 από το δείκτη
Libor. Τους τελευταίους 4 εξεταζόµενους µήνες η συµµετοχήτου οµολογιακού
δείκτη Barclays βρίσκεται κατά µέσο όρο στο 67%, του δείκτη Libor στο 28% και
υπάρχει µικρή συνεισφορά του S&P 500 στο 5%.
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Συνεισφορά 8 δεικτών στο χαρτοφυλάκιο

30/9/2011
31/10/2011
30/11/2011
30/12/2011
31/1/2012
29/2/2012
30/3/2012
30/4/2012
31/5/2012
29/6/2012
31/7/2012
31/8/2012
28/9/2012
31/10/2012
30/11/2012
31/12/2012
31/1/2013
28/2/2013
29/3/2013
30/4/2013
31/5/2013
28/6/2013
31/7/2013
30/8/2013
30/9/2013

S&P 500
Total
Return

Barclays US
Aggregate
Bond Index

Libor

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,42762
0,47059
0,47761
0,48485
0,48529
0,48571
0,50725
0,52941
0,53623
0,54286
0,55714
0,57143
0,5942
0,61765
0,62687
0,63636
0,63636
0,65625
0,64615
0,66667
0,66667
0,63586
0,68343
0,66811
0,57143

0,54863
0,52941
0,52239
0,51515
0,51471
0,51429
0,49275
0,47059
0,46377
0,45714
0,44286
0,42857
0,4058
0,38235
0,37313
0,36364
0,36364
0,34375
0,35385
0,33333
0,33333
0,33068
0,2855
0,30152
0,35714

Deutsche Dow-JonesRogers
Diapason
UBS
Bank
Thompson
International
Commodity
Commodity
commodity Commodity Reuters
Index
index
Index
Index
0,02376
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,03347
0,03107
0,03037
0,07143

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Όταν το δείγµα µας αποτελείται πλέον από τους 8 δείκτες φαίνεται ότι οι 4
commoditiesindeces

έκτος

από

τονDeutscheBankcommodityindex

δε

συµµετέχουν καθόλου στη διαµόρφωση του βέλτιστου χαρτοφυλακίου. Το ίδιο
συµβαίνει µε το δείκτη S&P 500 που πλέον έχασε και τη µικρή του συνεισφορά
5%. Για τους 4 τελευταίους µήνες οι βασικότεροι δείκτες είναι και πάλι ο δείκτης
Barclays και Libor , µε µικρή συµµετοχή σε κάποιες περιόδους και του δείκτη
DeutscheBankcommodityindex. Στις 30/9/2011 ο δείκτης Libor συµµετέχει κατά
55% στη διαµόρφωση του βέλτιστου χαρτοφυλακίου , κατά 43 % ο δείκτης
Barclays και µόλις κατά 2% ο δείκτης DeutscheBankcommodityindex. Σταδιακά
η συνεισφορά του δείκτη Libor µειώνεται µε ταυτόχρονη αύξηση της συµµετοχής
του δείκτη Barclays αγγίζοντας το 67%, το 33% του δείκτη Libor στις 31/5/2013.
Κατά τους 4 τελευταίους εξεταζοµένους µήνες, παρατηρείται εκ νέου µικρή
συµµετοχή του δείκτη DeutscheBankcommodityindex ενώ ο δείκτης Barclays
εξακολουθεί να έχει τη µεγαλύτερη συνεισφορά στη διαµόρφωση του βέλτιστου
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χαρτοφυλακίου. Συγκεκριµένα, στις 30/9/2013 ο δείκτης Barclays έχει βαρύτητα
57%

,

36%

ο

δείκτης

Libor

και

µόλις

7%

ο

δείκτης

DeutscheBankcommodityindex .

Συγκρίνοντας τα δύο δείγµατα φαίνεται ότι είτε µε τους 3 δείκτες είτε µε τους 8
στη διαµόρφωση του βέλτιστου χαρτοφυλακίου καθοριστικό ρόλο έχουν οι
δείκτες Barclays και Libor. Η µικρή συµµετοχή του S&P 500 που παρατηρείται
στο δείγµα µε τους 3 δείκτες φαίνεται ότι εξαλείφτηκε στο δείγµα µε τους 8
δείκτες και τη θέση του κατέλαβε ο δείκτης DeutscheBankcommodityindex.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων
3Δείκτες

8 Δείκτες

Mean

0,0008844

0,0006464

Standard Deviation

0,0050735

0,0047350

Sharpe Ratio

0,1375768

0,0971564

U-P Ratio

0,6145986

0,5424818

Downside Sharpe Ratio

0,1396858

0,1444380
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Συµπεράσµατα
Στόχος

της

παρούσας

διπλωµατικής

εργασίας

είναι

η

µέτρηση

της

αποτελεσµατικότητας δύο χαρτοφυλακίων που δηµιουργήσαµε τόσο µε κοινούς
δείκτες µετοχών και οµολόγων όσο και µε δείκτες παράγωγων τίτλων
εµπορευµάτων. Συγκεκριµένα, το πρώτο χαρτοφυλάκιο που δηµιουργήσαµε
περιλαµβάνει

3

δείκτες

(S&P

500

TotalReturn,

BarclaysUSAggregateBondIndexκαι Libor) ενώ το δεύτερο περιλαµβάνει εκτός
από τους 3 δείκτες και 5 δείκτες παραγώγων (DeutscheBankcomodityindex,DowJones-UBS

CommodityIndex,

ThompsonReuters,DiapasonCommodityIndex,

RogersInternationalCommodityIndex).
Η περίοδος ανάλυσης αφορούσε το διάστηµα από 30-12-1999 έως και 30-092013. Αφού υπολογίσαµε τις αποδόσεις για κάθε δείκτη επεξεργαστήκαµε τα
στοιχεία µε το πρόγραµµα GAMSπροκειµένου να εξάγουµε τα βάρη των δεικτών
στα 2 χαρτοφυλάκια. Αναφορικά µε το πρώτο χαρτοφυλάκιο, δύο δείκτες
φαίνεται να έχουν καθοριστική συµµετοχή στη διαµόρφωση του βέλτιστου
χαρτοφυλακίου, ο δείκτης Barclaysκαι ο Libor. Στην αρχή της περιόδου (30-092011), η συµµετοχή του δείκτη Liborστη διαµόρφωση του βέλτιστου
χαρτοφυλακίου αγγίζει το 75% ενώ το υπόλοιπο 25% οφείλεται στο δείκτη
Barclays. Η εικόνα διαφοροποιείται από την αµέσως επόµενη περίοδο µε τη
συµµετοχή του δείκτη Libor να πέφτει στο 53%. Μετά τις 30-03-2012, ο δείκτης
Barclaysέχει

µεγαλύτερη

συµµετοχή

στη

διαµόρφωση

του

βέλτιστου

χαρτοφυλακίου σε σχέση µε το δείκτη Libor.Τους τελευταίους 4 εξεταζόµενους
µήνες, η συµµετοχήτου οµολογιακού δείκτη Barclays βρίσκεται κατά µέσο όρο
στο 67%, του δείκτη Libor στο 28% και υπάρχει µικρή συνεισφορά του S&P 500
στο 5%.
Έπειτα, η ίδια ανάλυση πραγµατοποιήθηκε και για το δεύτερο χαρτοφυλάκιο µε
τους 8 δείκτες. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, οι 4 δείκτες εµπορευµάτων δε
συµµετέχουν καθόλου στη διαµόρφωση του βέλτιστου χαρτοφυλακίου µε
εξαίρεση τον DeutscheBankcommodityindex. Στην αρχή της εξεταζόµενης
περιόδου,

µεγαλύτερη

συνεισφορά
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στη

διαµόρφωση

του

βέλτιστου

χαρτοφυλακίου διαδραµατίζει ο δείκτης Libor (55%)ενώ ακολουθεί ο δείκτης
Barclaysµε 43%. Όπως και στο πρώτο χαρτοφυλάκιο, σταδιακά η συµµετοχή του
δείκτη Liborµειώνεται µε ταυτόχρονη αύξηση της συµµετοχής του δείκτη
Barclays. Κατά τους 4 τελευταίους εξεταζοµένους µήνες, παρατηρείται εκ νέου
µικρή συµµετοχή του DeutscheBankcommodityindex ενώ ο δείκτης Barclays
εξακολουθεί να έχει τη µεγαλύτερη συνεισφορά στη διαµόρφωση του βέλτιστου
χαρτοφυλακίου.
Στο τελευταίο κοµµάτι της εργασίας,εφαρµόσαµε τις συνολικές µηνιαίες
αποδόσεις που υπολογίσαµε για τα δύο χαρτοφυλάκια µέσω της συνεισφοράς του
κάθε

δείκτη

στο

βέλτιστο

χαρτοφυλάκιο,

σε

δείκτες

µέτρησης

της

αποτελεσµατικότητας. Το χαρτοφυλάκιο µε τους 3 κοινούς δείκτες λαµβάνει
αρκετά µεγαλύτερες τιµές από το δεύτερο χαρτοφυλάκιο στους περισσότερους
δείκτες. Συγκεκριµένα, όσον αφορά τον απλό δείκτη Sharpe, η τιµή του είναι 0,14
για το πρώτο χαρτοφυλάκιο ενώ 0,10 για το δεύτερο. Βέβαια, αξίζει να σηµειωθεί
ότι η τιµή δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή για κανένα χαρτοφυλάκιο. Έπειτα,
υπολογίζοντας το DownsideSharpeRatio, βελτιώνεται ελαφρώς η εικόνα του
δεύτερου χαρτοφυλακίου και φτάνει την τιµή του πρώτου χαρτοφυλακίου. Τέλος,
εµφανώς καλύτερη εικόνα και για τα δύο χαρτοφυλάκια δίνει το U-PRatio, µε το
πρώτο χαρτοφυλάκιο να εµφανίζεται πιο ελκυστικό και πάλι (η τιµή του πρώτου
είναι 0,61 έναντι 0,54 του δευτέρου).
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