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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός αυτής της έρευνας, είναι να μελετήσουμε τον τρόπο που επηρεάζουν οι
μελλοντικές διακυμάνσεις τις μελλοντικές αποδόσεις μετοχών, χρησιμοποιώντας
δεδομένα από τον Ιανουάριο 2000 έως το Δεκέμβριο 2015. Ενώ οι ερευνητές
συνήθως εστιάζουν στην σχέση των μελλοντικών αποδόσεων των μετοχών και της
υπό συνθήκη διακύμανσης σε αυτό το χρονικό διάστημα t, σε αυτή τη μελέτη
παρουσιάζεται η σχέση των αποδόσεων με τις διακυμάνσεις πέρα του ενός μήνα (t,t+
1). Πιο συγκεκριμένα, με τις μελλοντικές διακυμάνσεις για διάστημα 6 μηνών και 9
μηνών και τις μελλοντικές διακυμάνσεις για τα χρονικά διαστήματα 1 μήνα –6 μήνες,
και 6 μήνες – 1 χρόνο. Επίσης, σε αυτή την έρευνα μελετάται πώς επηρεάζει η
μελλοντική διακύμανση τις τριμηνιαίες και εξαμηνιαίες αποδόσεις των μετοχών.
Από την μελέτη μας, αρχικά παρατηρούμε ότι όταν συμπεριλάβουμε μεμονωμένα στα
υποδείγματα παλινδρόμησης τις μελλοντικές διακυμάνσεις σαν ανεξάρτητες
μεταβλητές, χωρίς την χρήση των παραδοσιακών παραγόντων πρόβλεψης, τότε αυτές
δεν είναι στατιστικά σημαντικές. Στη συνέχεια, με την εισαγωγή των δύο νέων
μεταβλητών οδηγούμαστε σε μια καλύτερη προβλεπτική ικανότητα και σε μία θετική
σχέση μεταξύ των μελλοντικών αποδόσεων και της μελλοντικής διακύμανσης.
Επιπλέον, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ερευνηθεί η προβλεπτική ικανότητα της
μελλοντικής διακύμανσης για τις μελλοντικές αποδόσεις των μετοχών για αποδόσεις
μακροπρόθεσμων χρονικών οριζόντων. Ειδικότερα, στο διάστημα τριών μηνών με τη
χρήση ή χωρίς των παραδοσιακών παραγόντων πρόβλεψης, αξίζει να σημειωθεί ότι η
μελλοντική διακύμανση 1 μήνα, 1 μήνα – 6 μήνες και 6 μήνες – 1 χρόνο είναι τώρα
στατιστικά σημαντική. Επίσης, παρατηρούμε ότι γενικά τα προσαρμοσμένα R2 έχουν
αυξηθεί, μάλιστα, λαμβάνοντας υψηλότερη τιμή,

ίση με 14.4% και 16,8%

αντίστοιχα. Παρόμοια αποτελέσματα εντοπίζουμε στις εξαμηνιαίες αποδόσεις. Αξίζει
να επισημανθεί όμως, ότι τα προσαρμοσμένα R2 λαμβάνουν χαμηλότερες τιμές
(4,82% και 7,53%). Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι μελλοντικές διακυμάνσεις για
1 μήνα – 6 μήνες και 6 μήνες – 1 χρόνο είναι δυνητικές μεταβλητές για μελλοντικές
ευκαιρίες επενδύσεων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η πορεία της οικονομίας είναι πλέον ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας
ζωής. Η οικονομική επιστήμη τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται ραγδαία και
προσελκύει όλο και περισσότερους ερευνητές με σκοπό την ανάλυση και επέκτασή
της, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν καλύτερα και πιο σωστά οι
πληροφορίες που λαμβάνουμε καθημερινά, καθώς και για την αντιμετώπιση των
διαφόρων κρίσεων που αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονομία. Στόχος αυτής της
εργασίας είναι να αναλυθεί το κομμάτι της οικονομίας όσον αφορά τη μεταβλητότητα
και την επίδραση της στις μελλοντικές αποδόσεις των μετοχών. Με τον όρο
μεταβλητότητα εννοούμε τις έντονες μεταβολές στις τιμές των μετοχών και το πιο
συνηθισμένο μέτρο εκτίμησής της είναι η διακύμανση των αποδόσεων της για
διάφορα χρονικά διαστήματα. Ένα από τα βασικά ερωτήματα που πρέπει να
απαντηθεί είναι το γιατί η αύξηση της μεταβλητότητας της τιμής ενός συγκεκριμένου
τίτλου αποτελεί πρόβλημα. Η απάντηση είναι ότι η υψηλή μεταβλητότητα αυξάνει
τον πλεονάζον κίνδυνο (Risk Premium) με αποτέλεσμα να αυξάνεται η συνολική
απόδοση που απαιτείται από τους διάφορους επενδυτές. Όπως τονίζουν και στη
μελέτη τους, οι Drechsler I. και Yaron A.(2009), οι συμμετέχοντες στην αγορά, είναι
πρόθυμοι να πληρώσουν ένα ασφάλιστρο για ένα περιουσιακό στοιχείο, του οποίου
το ποσό αποπληρωμής είναι ψηλό, όταν η μεταβλητότητα της απόδοσης

είναι

μεγάλη. Το προαναφερθέν γεγονός λαμβάνει χώρα, επειδή η μεγάλη απόκλιση από
την απόδοση, είναι συνέπεια μεγάλων ή σημαντικών διαταραχών στην οικονομική
κατάσταση. Επιπρόσθετα, μόλις οι επενδυτές αντιλαμβάνονται ότι ο κίνδυνος στην
αγορά μεγαλώνει, επακόλουθα και το ασφάλιστρο αντιστάθμισης αυξάνει, με
αποτέλεσμα ένα μεγάλο ασφάλιστρο διακύμανσης.
Οι επενδυτές ενδιαφέρονται για το πόση θα είναι μελλοντική και παρούσα αξία της
επένδυσής τους. Η αύξηση της μεταβλητότητας οδηγεί στην ανάληψη μεγαλύτερου
κινδύνου, ο οποίος αποτελεί βασικά και την κερδοφορία του κάθε επενδυτή. Για την
πρακτική εφαρμογή όλων των σχετικών θεωριών απαιτείται µια εκτίμηση της
διακύµανσης. Η πιο διαδεδοµένη µέθοδος, η ιστορική µεταβλητότητα, εκτιμά τη
μελλοντική µεταβλητότητα µέσω του υπολογισμού της παρελθούσας μεταβλητότητας
7

των αποδόσεων ενός δείγματος σε δεδομένο χρονικό διάστηκα. Η συνήθης πρακτική
ήταν να χρησιμοποιείται η τυπική απόκλιση, δηλαδή η τετραγωνική ρίζα της
διακύµανσης. Γρήγορα όμως ανέκυψαν διάφορα θέματα και προβληµατισµοί, καθώς
η µεταβλητότητα δεν παραμένει σταθερή, αλλά μεταβάλλεται µε το πέρασμα του
χρόνου, έτσι ώστε τα αποτελέσματα της µέτρησης της διαφοροποιούνται, ανάλογα µε
την περίοδο υπολογισµού και τη συχνότητα των παρατηρήσεων. Εποµένως, δεν είναι
λογικό να υποθέσουµε ότι η µεταβλητότητα για τον επόµενο χρόνο θα είναι σταθερή
για όλη την εξεταζόµενη χρονική περίοδο. Χρειάζεται, λοιπόν, µια θεωρία δυναµικής
µεταβλητότητας. Μια τέτοια είναι η τεκµαρτή µεταβλητότητα, η οποία εκφράζει την
προσδοκία

των

συµµετεχόντων

στην

αγορά

ως

προς

τη

µελλοντική

πραγµατοποιηθείσα µεταβλητότητα και η οποία, εποµένως, αποτελεί την αγοραία
πρόβλεψη της µεταβλητότητας.
Πολλοί ερευνητές έχουν μελετήσει την σχέση κινδύνου-απόδοσης, ωστόσο έχουν
κυριαρχήσει αινιγματικές διαπιστώσεις όταν
χρησιμοποιηθεί

διαφορετικά μοντέλα έχουν

για τον υπολογισμό της υπό συνθήκης διακύμανσης. Ενώ οι

ερευνητές συνήθως εστιάζουν στην σχέση των μελλοντικών αποδόσεων των μετοχών
και της υπό συνθήκη διακύμανσης σε αυτό το χρονικό διάστημαt, σε αυτή τη μελέτη
παρουσιάζεται η σχέση των αποδόσεων με τις διακυμάνσεις πέρα του ενός μήνα (t,t+
1). Πιο συγκεκριμένα, με τις μελλοντικές διακυμάνσεις για διάστημα 6 μηνών και 9
μηνών και τις μελλοντικές διακυμάνσεις για τα χρονικά διαστήματα 1 μήνα –6 μήνες,
και 6 μήνες – 1 χρόνο.
Ειδικότερα, χρησιμοποιήσαμε δεδομένα για την μελλοντική τεκμαρτή μεταβλητότητα
(διακύμανση) του δείκτη S&P500 από τη βάση δεδομένων OptionMetrics. Πιο
συγκεκριμένα, η συγκεκριμένη βάση έχει κατασκευάσει μια ημερήσια εκτίμηση της
επιφάνειας της τεκμαρτής μεταβλητότητας (volatility surface) από τα δικαιώματα
προαίρεσης στον δείκτη S&P500. Από τα δεδομένα αυτά πήραμε τη τεκμαρτή
μεταβλητότητα των δικαιωμάτων στο χρηματικό ισοδύναμο (at-the-money) για
διάρκεια 1 μήνα, 6 μήνες και 1 χρόνο σε μηνιαία βάση για το διάστημα Ιανουάριος
2000 – Δεκέμβριος 2015. Από την μελέτη μας, αρχικά παρατηρούμε ότι όταν
συμπεριλάβουμε μεμονωμένα στα υποδείγματα παλινδρόμησης τις μελλοντικές
διακυμάνσεις σαν ανεξάρτητες μεταβλητές, τότε αυτές δεν είναι στατιστικά
σημαντικές ή είναι οριακά στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο 10%. Σε κάθε
περίπτωση η σχέση μεταξύ της μελλοντικής διακύμανσης και των μελλοντικών
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αποδόσεων είναι αρνητική και όπως είναι αναμενόμενο, η προβλεπτική ικανότητα
των υποδειγμάτων είναι πολύ χαμηλή. Στη συνέχεια, με την εισαγωγή των δύο νέων
μεταβλητών που εκτιμούν την μακροχρόνια μεταβλητότητα οδηγούμαστε σε μια
καλύτερη προβλεπτική ικανότητα και σε μία θετική σχέση μεταξύ των μελλοντικών
αποδόσεων και της μελλοντικής διακύμανσης. Επιπλέον, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον
να ερευνηθεί η προβλεπτική ικανότητα της μελλοντικής διακύμανσης για τις
μελλοντικές αποδόσεις των μετοχών για αποδόσεις μακροπρόθεσμων χρονικών
οριζόντων. Ειδικότερα, στο διάστημα τριών μηνών με τη χρήση ή χωρίς των
παραδοσιακών παραγόντων πρόβλεψης, αξίζει να σημειωθεί ότι η μελλοντική
διακύμανση 1 μήνα, 1 μήνα – 6 μήνες και 6 μήνες – 1 χρόνο είναι τώρα στατιστικά
σημαντική. Επίσης, παρατηρούμε ότι γενικά τα προσαρμοσμένα R2 έχουν αυξηθεί,
μάλιστα,

λαμβάνοντας

υψηλότερη

τιμή,

ίση

με

14.4%

και

16,8%

αντίστοιχα.Παρόμοια αποτελέσματα εντοπίζουμε στις εξαμηνιαίες αποδόσεις, όπου η
μελλοντική διακύμανση 1 μήνα – 6 μήνες και 6 μήνες – 1 χρόνο ( Υπόδειγμα 7), είναι
στατιστικά σημαντική, με ή χωρίς τη χρήση παραδοσιακών παραγόντων πρόληψης.
Αξίζει να επισημανθεί, ότι τα προσαρμοσμένα R2λαμβάνουν χαμηλότερες τιμές
(4,82% και 7,53%) συγκριτικά με εκείνα των τριμηνιών αποδόσεων.
Οι Bakshi, Panayotov, και Skoulakis (2011) (BPS, 2011) δείχνουν ότι οι μελλοντικές
διακυμάνσεις μπορούν να βελτιώσουν την προβλεψιμότητα της πραγματικής
οικονομικής ανάπτυξης, τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων και τις αποδόσεις
των μετοχών. Επιπρόσθετα, με την εκτίμηση των μελλοντικών αποδόσεων
ασχολούνται στην έρευνα τους οι Luo και Zhang (2017). Η μελέτη μας αρχικά
συμφωνεί με των X. Luo, J.E. Zhang (2017) ότι δηλαδή στις μακροπρόθεσμες
μεταβλητότητες χωρίς την προσθήκη στο μοντέλο των παραδοσιακών παραγόντων
πρόβλεψης υπάρχει αρνητική σχέση με τις μελλοντικές αποδόσεις των μετοχών. Από
την άλλη πλευρά, διαφωνεί με την μελέτη των Bakshi, Panayotov, και Skoulakis
(2011) που βρίσκουν θετική σχέση. Το αντίστροφο ισχύει όταν προσθέτουμε τους
παραδοσιακούς παράγοντες προβλεψιμότητας, όπως επίσης και στις βραχυπρόθεσμες
και μεσοπρόθεσμες μελλοντικές διακυμάνσεις μας. Το παραπάνω, είναι πιθανό να
οφείλεται στοχρονικό εύρος των δεδομένων που έχουν χρησιμοποιηθεί και στην
διάρκεια. Συγκεκριμένα, οι μελλοντικές μεταβλητότητες που χρησιμοποιούν οι
Bakshi, Panayotov, and Skoulakis (2011)είναι διάρκειας 19 και 49 ημερών, των X.
Luo, J.E. Zhang (2017) 3,6 και 9 μηνών και αυτής της έρευνας 1,6 και 12 μηνών.
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Η δομή που ακολουθείται στο υπόλοιπο μέρος της εργασίας είναι η εξής. Το
κεφάλαιο 2 περιλαμβάνει τη βιβλιογραφική επισκόπηση, η οποία και περιέχει
αποτελέσματα από παλαιότερες έρευνες σχετικά με το θέμα. Στο κεφάλαιο 3
περιγράφεται η διαδικασία συλλογής του δείγματος και η μεθοδολογία που
χρησιμοποιείται στη συνέχεια της εργασίας. Στο κεφάλαιο 4 πραγματοποιείται η
παρουσίαση και η ανάλυση των εμπειρικών αποτελεσμάτων και, τέλος, στο κεφάλαιο
5 παρατίθενται τα συμπεράσματα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Οι Christensen και Prabhala (1998) στην έρευνα τους, βρήκαν ότι η τεκμαρτή
μεταβλητότητα υπερβαίνει την παρελθούσα μεταβλητότητα στην πρόβλεψη της
μελλοντικής μεταβλητότητας. Τα αποτελέσματά διαφέρουν από προηγούμενες
μελέτες, οι οποίες περιέχουν ελάχιστες ή καθόλου επιπρόσθετες πληροφορίες πέραν
εκείνης της παρελθούσας πραγματοποιθείσας μεταβλητότητας, διότι χρησιμοποιούν
με μεγαλύτερο εύρος χρονικές σειρές και μη επικαλυπτόμενα δεδομένα.
Συγκεκριμένα, η χρήση

δεδομένων μεταβλητότητας για μεγαλύτερο χρονικό

διάστημα αυξάνει τη στατιστική δύναμη και επιτρέπει την εξέλιξη της
αποτελεσματικότητας της αγοράς για τα δικαιώματα προαίρεσης του δείκτη OEX από
την εισαγωγή τους το 1983. Δεύτερον, ελέγχουν τις τεκμαρτές και πραγματοποιθείσες
σειρές μεταβλητότητας σε χαμηλότερη (μηνιαία) συχνότητα. Αυτό επιτρέπει την
κατασκευή σειρών μεταβλητότητας με μη επικαλυπτόμενα δεδομένα με ακριβώς μία
τεκμαρτή και μία πραγματοποιηθείσα μεταβλητότητα καλύπτοντας κάθε χρονική
περίοδο του δείγματος. Το μη επικαλυπτόμενο δείγμα αποδίδει πιο αξιόπιστες
εκτιμήσεις παλινδρόμησης σε σχέση με λιγότερο ακριβείς και δυνητικά ασυνεπείς
εκτιμήσεις που προέκυψαν από αλληλεπικαλυπτόμενα δείγματα. Αυτή η τεκμαρτή
μεταβλητότητα είναι μια λιγότερο αμερόληπτη πρόβλεψη της μελλοντικής
μεταβλητότητας. Αυτή η διαφορά θα μπορούσε να αποδοθεί στη χρήση μιας
μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας μεταβλητότητας. Τα δεδομένα τους καλύπτουν
περίοδο 139 μηνών, περίπου 11,5 χρόνια. Η εμπειρική ανάλυση επικεντρώνεται στις
επιλογές δείκτη S & P 100. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούν

ΟΕΧ δικαιώματα

προαίρεσης διάρκεια ζωής ενός μήνα και μηνιαία τεκμαρτή και πραγματοποιθείσα
μεταβλητότητα , μεταξύ Νοεμβρίου του 1983 και Μαίου του 1995. Η τεκμαρτή
μεταβλητότητα είναι περισσότερο μεροληπτική πριν από το κραχ από ότι μετά,
τουλάχιστον εν μέρει, λόγω μιας κακής πληροφόρησης που επικρατούσε πριν από την
οικονομική καταστροφή, και ίσως και λόγω της φήμης από τους συμμετέχοντες στην
αγορά, στο πέρασμά του κραχ. Η μεταβλητότητα που εμπεριέχεται σε μια τιμή ενός
δικαιώματος προαίρεσης θεωρείται ευρέως, ως η πρόβλεψη στην αγορά δικαιωμάτων
προαίρεσης της μελλοντικής μεταβλητότητας των αποδόσεων κατά τη διάρκεια της
υπόλοιπης ζωής του σχετικού δικαιώματος προαίρεσης . Εάν οι αγορές δικαιωμάτων
προαιρέσεως είναι αποτελεσματικές, η τεκμαρτή μεταβλητότητα πρέπει να είναι μια
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αποτελεσματική πρόβλεψη της μελλοντικής μεταβλητότητας, δηλαδή η τεκμαρτή
μεταβλητότητα θα πρέπει να περιλαμβάνει τις πληροφορίες που περιέχονται σε όλες
τις άλλες μεταβλητές στο σύνολο των πληροφοριών της αγοράς επεξηγώντας την
μελλοντική μεταβλητότητα. Η τεκμαρτή μεταβλητότητα ερμηνεύεται ως μια
αποτελεσματική πρόβλεψη της μεταβλητότητας σε ένα ευρύ φάσμα ρυθμίσεων . Εάν
η τεκμαρτή μεταβλητότητα προβλέπει την μελλοντική μεταβλητότητα και εάν το
κάνει αποτελεσματικά είναι και οι δύο εμπειρικά δοκιμαστικές προτάσεις. Επίσης, η
παρελθούσα μεταβλητότητα έχει πολύ λιγότερη επεξηγηματική ισχύ.

Στην

πραγματικότητα, δεν έχει επιπρόσθετη ερμηνευτική δύναμη πέρα από τη τεκμαρτή
μεταβλητότητα. Αποδίδουν αυτή τη διαφορά σε διαφορές στις διαδικασίες
δειγματοληψίας. Το θεμελιώδες ερώτημα που εξετάζεται σε αυτή τη μελέτη, είναι
εάν η μεταβλητότητα που εμπεριέχεται στις τιμές των δικαιωμάτων προαίρεσης του
δείκτη S & P 100, προβλέπει την εκ των υστέρων πραγματοποιθείσα μεταβλητότητα.
Αυτή η μελέτη εισάγει ένα διαφορετικό ερευνητικό σχέδιο για να εξετάσει τη σχέση
μεταξύ της τεκμαρτής μεταβλητότητας και της πραγματοποιθείσας μεταβλητότητας.
Η ανάλυσή τους χρησιμοποιεί μια χαμηλότερη (μηνιαία) συχνότητα δειγματοληψίας
και τα μη επικαλυπτόμενα δεδομένα που διαρκούν περισσότερο χρονικό διάστημα,
όπως ακριβώς μία τεκμαρτή και πραγματοποιθείσα εκτίμηση μεταβλητότητας
αφορούν κάθε εξεταζόμενη χρονική περίοδο. Τα συμπεράσματά τους είναι πολύ
διαφορετικά από εκείνα της προηγούμενης λογοτεχνίας, και η διαφορά είναι εύρωστη
σε μεταβολές στην οικονομετρική προσέγγιση. Εντόπισαν ότι η τεκμαρτή
μεταβλητότητα δεν προβλέπει μελλοντική πραγματοποιθείσα μεταβλητότητα
μεμονωμένα καθώς και σε συνδυασμό με τα ιστορικά στοιχεία της προηγούμενη
πραγματοποιθείσα μεταβλητότητα. Στην πραγματικότητα, η τεκμαρτή μεταβλητότητα
OEX περιλαμβάνει τις πληροφορίες περιεχομένου της προηγούμενης μεταβλητότητας
σε ορισμένες από τις προδιαγραφές μας. Επίσης, αποδίδουν τις διαφορές στη χρήση
μιας μακρύτερης χρονικής περιόδου σε σχέση με την προηγούμενη εργασία τους και
τη χρήση μας μη επικαλυπτόμενων δεδομένων. Η ανάλυσή αυτή αναδεικνύει μια
ενδιαφέρουσα πτυχή για την κατάρρευση της αγοράς μετοχών το Οκτώβρη 1987.
Ενώ η ίδια η κατάρρευση ήταν ένα ακραίο γεγονός που συνοδεύτηκε από μια περίοδο
υψηλής μεταβλητότητας, βρήκαν ότι συνδέεται με μια διαρθρωτική αλλαγή στην
τιμολόγηση των δικαιωμάτων προαίρεσης του δείκτη. Η τεκμαρτή μεταβλητότητα
είναι σημαντικά καλύτερος προγνωστικός δείκτης της μελλοντικής μεταβλητότητας
μετά τη οικονομική κατάρρευση. Τέλος, τα αποτελέσματα αυτά παρέχουν μια
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εμπειρική αιτιολογία για την κοινή πρακτική της ερμηνείας της Black – Scholes
τεκμαρτής μεταβλητότητας των δικαιωμάτων προαίρεσης OEX ως μια πρόβλεψη
μεταβλητότητας και όχι απλά μια πρακτική ερμηνεία της προσφοράς των τιμών των
δικαιωμάτων προαίρεσης. Σχεδόν όλες οι μελέτες στη βιβλιογραφία έχουν
επικεντρωθεί στην πρόβλεψη της μελλοντικής πραγματοποιθείσας μεταβλητότητας
χρησιμοποιώντας δεδομένα δικαιωμάτων προαίρεσης, με λιγότερη έμφαση στο θέμα
της πρόβλεψης της τεκμαρτής μεταβλητότητας. Τα αποτελέσματα της έρευνας,
δείχνουν ότι η τεκμαρτή μεταβλητότητα των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς στην
τρέχουσα τιμή, είναι προβλέψιμη χρησιμοποιώντας ένα φειδωλό σύνολο μεταβλητών
στην αγορά συνόλου πληροφοριών. Ερμηνεύοντας την τεκμαρτή μεταβλητότητα ως
μια τιμή δικαιώματος προαίρεσης, προκύπτει μια εποικοδομητική εμπειρική
προσέγγιση για την πρόβλεψη μελλοντικών τιμών ενός υποσυνόλου OEX επιλογές.
Οι

Zhu και Zhang (2007), έχοντας αναπτύξει ένα μοντέλο τιμολόγησης χωρίς

εξισορροπητική κερδοσκοπία για παράγωγα μεταβλητότητας, εξάγουν μια σχέση
μεταξύ του σταθερού όρου της δυναμικής ουδέτερου κινδύνου για τη στιγμιαία
διακύμανση και της διάρθρωσης της καμπύλης μελλοντικής διακύμανσης. Επιπλέον,
οι ερευνητές δείχνουν ότι η καμπύλη της μελλοντικής διακύμανσης, μπορεί να
προκύψει από την αγορά των δικαιωμάτων προαίρεσης. Το μοντέλο είναι το πρώτο
μοντέλο μη εξισορροπητικής κερδοσκοπίας, το οποίο συνδιάζει την αγορά
δικαιωμάτων προαίρεσης με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του δείκτη VIX.
Σε γενικές γραμμές, υπάρχουν δύο τρόποι ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τη
μεταβλητότητα ή τη διαχείριση της μεταβλητότητας του κίνδυνου. Ένας τρόπος για
να ανταλλάξει κάποιος μεταβλητότητα είναι να αγοράσει δικαιώματα προαίρεσης
στην τρέχουσα αξία ή straddles. Αλλά τα δικαιώματα προαίρεσης ή τα straddles δεν
μένουν πάντα στην τρέχουσα τιμή. Δικαιώματα προαίρεσης με μηδενική εσωτερική
αξία ή με θετική εσωτερική αξία, έχουν μικρότερο Vega ή ευαισθησία στην
μεταβλητότητα, η οποία, δεν θα ικανοποιήσει την ανάγκη του επενδυτή για
διαχείριση κινδύνου μεταβλητότητας, διότι μπορεί να μην υπάρχει αρκετή
μεταβλητότητα για να αγοράσει όταν η αγορά έχει ύφεση. Όπως υποστηρίζεται, ένας
άλλος τρόπος για να ανταλλάσεις μεταβλητότητα είναι να χρησιμοποιείς την
εξωχρηματιστηριακή αγορά σύμβασης ανταλλαγής διακύμανσης (over-the-counter
variance swap market). Η αντίστοιχη μεταβλητότητα μιας σύμβασης ανταλλαγής
διακύμανσης συνήθως ονομάζεται μεταβλητότητα της σύμβασης ανταλλαγής
14

διακύμανσης (VSV). Η αξία του VSV συνδέεται άμεσα με την αξία ενός
χαρτοφυλακίου δικαιωμάτων προαίρεσης. Λόγω της ανεξάρτητης φύσης του
μοντέλου και της σαφούς οικονομικής σημασίας του, το VSV έχει καταστεί ένας
δείκτης αναφοράς για την ανάλυση των δικαιωμάτων προαίρεσης γενικότερα και της
ασυμμετρίας μεταβλητότητας ειδικότερα. Το μεγαλύτερο μέρος της τρέχουσας
βιβλιογραφίας σχετικά με τα παράγωγα μεταβλητότητας επικεντρώνεται στην
τιμολόγηση, υπό συνθήκες ουδέτερου κινδύνου πιθανότητας της διακύμανσης,
λαμβάνοντας ένα μοντέλο στοχαστικής μεταβλητότητας ως σημείο εκκίνησης. Η
προσέγγιση αυτή συνδέει την αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης και την αγορά
παραγώγων μεταβλητότητας. Συγκεκριμένα, η συσχέτιση μεταξύ της διακύμανσης
και της διαδικασίας τιμολόγησης δεν εισάγεται στη φόρμουλα τιμολόγησης. Από την
άλλη πελυρά, το μοντέλο της έρευνας βασίζεται στη συμφωνία εξισορροπητικής
κερδοσκοπίας μεταξύ της αγοράς δικαιωμάτων προαίρεσης και της αμιγώς αγοράς
των παραγώγων μεταβλητότητας. Η συμβολή της παρούσας μελέτης, είναι να εξάγει
ένα μοντέλο τιμολόγησης χωρίς εξισορροπητική κερδοσκοπία που βασίζεται στην
αγορά των δικαιωμάτων προαίρεσης. Με άλλα λόγια, το μοντέλο αποκλείει ευκαιρίες
εξισορροπητικής κερδοσκοπίας μεταξύ της αγοράς δικαιωμάτων προαίρεσης και της
αμιγώς μεταβλητότητας και της αγοράς παραγώγων. Η υπόθεση της θεωρίας είναι η
αποτελεσματική ολοκλήρωση μεταξύ αυτών των δύο αγορών. Το ασφάλιστρο
κινδύνου που προκύπτει από την αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης εξαρτάται από την
ασυμμετρία της μεταβλητότητας της αγοράς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό
χαρακτηριστικό του μοντέλου. Το μοντέλο απαντά το σημαντικό ζήτημα του τρόπου
με τον οποίο η αστάθεια(τάση) της μεταβλητότητας της αγοράς των δικαιωμάτων
προαίρεσης επηρεάζει την τιμή των παραγώγων μεταβλητότητας. Έχει τεκμηριωθεί
καλά στην εμπειρική βιβλιογραφία ότι το ασφάλιστρο κινδύνου για την διακύμανση
για το δείκτη S & P 500 είναι αρνητικό λόγω της αρνητικής συσχέτισης μεταξύ της
απόδοσης του δείκτη και της τεκμαρτής μεταβλητότητας. Επομένως, ο σταθερός
όρος ουδέτερου κινδύνου στοχαστικής μεταβλητότητας, όπως υποδηλώνεται από την
αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης ενός χρηματιστηριακού

δείκτη, πρέπει να έχει

κωδικοποιημένες πληροφορίες συσχετισμού. Η θεωρία έχει έντονη ομοιότητα με τα
μοντέλα της καμπύλης επιτοκίου άνευ κινδύνου. Λόγω της απλής οικονομικής
σημασίας του συντελεστή της συμφωνίας ανταλλαγής διακύμανσης , μπορεί να
επικρατήσει η καμπύλη διακύμανσης χωρίς εξισορροπητική κερδοσκοπία από την
αντίστοιχη αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης. Εάν η αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης
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είναι πλήρης, με την έννοια ότι υπάρχει ένα δικαίωμα αγοράς για οποιονδήποτε
συνδυασμό τιμής εξάσκησης και διάρκεια λήξης, τότε η καμπύλη διακύμανσης χωρίς
αρμπιτράζ είναι μοναδική. Σημειώνεται, ότι ακόμη και αν η αγορά των δικαιωμάτων
προαίρεσης είναι πλήρης, χρειάζονται ακόμα πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το
διακύμανση της διακύμανσης σε μοντέλο άλλων παραγώγων μεταβλητότητας, για
παράδειγμα, η μεταβλητότητα των εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών swaps, τα
συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης VIX που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο
ή δυνητικά προϊόντα όπως τα δικαιώματα προαίρεσης επί του VIX. Όμως, λόγω της
ατέλειας της αγοράς δικαιωμάτων προαίρεσης, υπάρχουν πολλές διαφορές καμπύλες
διακύμανσης που συνεπάγονται από την αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης. Παρόμοια
με το μοντέλο της καμπύλη επιτοκίου άνευ κινδύνου , κάποιος χρειάζεται μοντέλο
παρεμβολής ή δυναμικό μοντέλο για να ολοκληρωθεί " η αγορά. Οι ερευνητές
πρεοτείνουν τη χρησιμοποίηση της μεθόδου Weighted Monte Carlo (WMC) για να
συναγάγουμε μια μοναδική καμπύλη διακύμανσης από την αγορά δικαιωμάτων
προαίρεσης. Η μέθοδος είναι καλά τεκμηριωμένη από την υπάρχουσα βιβλιογραφία.
Το ελκυστικό χαρακτηριστικό της εφαρμογής WMC σε καμπύλη διακύμανσης είναι
ότι συνδυάζει πληροφορίες σε χρονολογικές σειρές της ιστορικής μεταβλητότητας με
τις τρέχουσες πληροφορίες αγοράς δικαιωμάτων προαίρεσης. Όπως είναι ευρέως
γνωστό, στο μοντέλο καμπύλης επιτοκίου άνευ ρίσκο, ο σωστός συνδυασμός των
προσεγγίσεων χωρίς εξισορροπητική κερδοσκοπία και ισορροπία, είναι ένα
σημαντικό μέρος της τέχνης της μοντελοποίησης της καμπύλης διάρθρωσης. Οι
ερευνητές ξεκίνησαν από μια διαδικασία στιγμιαίας μεταβλητότητας. Με τη καμπύλη
της διακύμανσης από την αγορά των δικαιωμάτων προαίρεσης, δεν έλαβαν υπόψη το
σταθερό όρο χωρίς τη διαδικασία εξισορροπητικής κεδροσκοπίας. Θεώρησαν, ότι η
προσέγγισή τους είναι πιο πρακτική, διότι η στιγμιαία μεταβλητότητα υπήρξε το
αντικείμενο

ενδιαφέροντος

για

πολλά

δημοφιλές

μοντέλα

στοχαστικής

μεταβλητότητας μέχρι στιγμής. Επιπλέον, χρονοσειρές στιγμιαίας μεταβλητότητας
είναι πιο άμεσα διαθέσιμες από εκείνες των μελλοντικών διακυμάνσεων. Το μοντέλο,
είναι παρόμοιο με την οικογένεια των μοντέλων διάρθρωσης βραχυπρόθεσμων
επιτοκίων μεμονωμένου παράγοντα(single factor short-term interest rate term
structure model). Παρόλο που το μοντέλο παρουσιάζεται με ένα ενιαίο παράγοντα,
μπορεί εύκολα να γενικευτεί και εξελιχθεί σε μοντέλο πολλαπλών συντελεστών.
Όσον αφορά την τιμολόγηση, παρόμοια με μια τεράστια βιβλιογραφία η τιμολόγηση
των επιτοκίων των παραγώγων πρέπει να προσδιοριστεί ο αριθμός των παραγόντων
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που θα συμπεριληφθούν από τις υπάρχουσες εφαρμογές. Η συγκεκριμένη εργασία,
δείχνει ότι χωρίς πρόσθετο παράγοντα μπορούμε επίσης να συμπεριλάβουμε στη τιμή
συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης του δείκτη VIX, ένα ντετερμινιστικό χρονικό
μεταβαλλόμενο μέσο επίπεδο επαναφοράς της στιγμιαίας διακύμανσης. Στην έρευνα
αυτή, λαμβάνονται δεδομένα χρονολογικής σειράς του δείκτη VIX από το CBOE από
το 1990 έως το 2005 και το επίπεδο του δείκτη S & P 500, για να εκτιμηθεί η
στιγμιαία χρονολογική σειρά διακύμανσης. Ως παράδειγμα, χρησιμοποιείται η τιμή
του δείκτη δικαωμάτων προαίρεσης S & P 500 και η αντίστοιχη τιμή του συμβολαίου
μελλοντικής εκπλήρωσης του δείκτη VIX στις 10 Μαρτίου 2005. Για να κατανοηθεί
η καμπύλη διάρθρωσης διακύμανσης, χρησιμοποιούνται

μόνο δικαιώματα με

μηδενική εσωτερική αξία διότι ο δείκτης VIX υπολογίζεται, χρησιμοποιώντας
δικαιώματα με μηδενική εσωτερική. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται δικαιώματα
προαίρεσης με ωριμότητα μεταξύ 30 ημερών και 1 έτους, το οποίο είναι το εύρος της
ληκτότητας των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης του δείκτη VIX. Επιλέγεται
όγκος συναλλαγών, μεγαλύτερος από 1000 συμβάσεις. Υπάρχουν 35 δικαιώματα
αγοράς και πώλησης, τα οποία έχουν επιλεγεί για τη καμπύλη διάρθρωσης.

Ο Whale (2008), στην μελέτη του επηρεασμένος από τις αναταραχές που
επικρατούσαν εκείνο το διάστημα στην χρηματοπιστωτική αγορά, λόγω της
οικονομικής κρίσης προσπάθησε να περιγράψει το VIX, την ιστορία και το σκοπό
του. Ξεκινώντας την έρευνα του, αναφέρει ότι, ο VIX είναι ένας δείκτης, όπως ο
Dow Jones Industrial Average (DJIA), υπολογισμένος σε ένα σε πραγματικό χρόνο
σε κάθε ημέρα διαπραγμάτευσης. Η μόνη ουσιαστική διαφορά είναι ότι μετρά
μεταβλητότητα και όχι τιμή. Το VIX εισήχθη το 1993 με δύο σκοπούς. Πρώτον, ήταν
να

παράσχει

ένα

σημείο

αναφοράς

της

αναμενόμενης

βραχυπρόθεσμης

μεταβλητότητας της αγοράς. Για να διευκολύνει τις συγκρίσεις του τρέχοντος
επιπέδου VIX με τα ιστορικά επίπεδα, οι τιμές ήταν υπολογισμένες με βάση τις τιμές
των δικαιωμάτων προαίρεσης του δείκτη που χρονολογούνταν από τις αρχές
Ιανουαρίου 1986. Αυτό ήταν ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένου ότι τεκμηριώθηκε το
επίπεδο ανησυχίας της αγοράς κατά τη διάρκεια τoυ χειρότερου κραχ της αγοράς
μετοχών από τη Μεγάλη Ύφεση - το χτύπημα του Οκτωβρίου 1987 – αυτός θα
παρείχε χρήσιμες πληροφορίες αναφοράς για την αξιολόγηση του βαθμού
αναταραχής της αγοράς που παρατηρήθηκε στη συνέχεια. Δεύτερον, το VIX είχε
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σκοπό να παράσχει ένα δείκτη βάσει του οποίου οι συμβάσεις συμβολαίων
μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιώματα προαίρεσης μπορούν να εξασκηθούν βάση
της μεταβλητότητας. Η Exchange Board Options Exchange (CBOE) ξεκίνησε τη
διαπραγμάτευση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης VIX το Μάιο 2004 και
συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης VIX το Φεβρουάριο του 2006. Στην
προσπάθεια κατανόησης του VIX, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι είναι
προσανατολισμένος προς το μέλλον, με σκοπό την μέτρηση της μεταβλητότητα που
οι επενδυτές αναμένουν να δουν. Δεν είναι ένας αναδρομικός δείκτης, παρότι αυτό
υποδηλώνουν μερικές φορές ορισμένοι ερευνητές. Εννοιολογικά, το VIX είναι σαν
την απόδοση του ομολόγου κατά την λήξη. Κατά τον ίδιο τρόπο, ο VIX
προκύπτει από τις τρέχουσες τιμές του δείκτη S & P 500 και αντιπροσωπεύει την
αναμενόμενη μελλοντική μεταβλητότητα

της

αγοράς

κατά

τις

επόμενες

30

ημερολογιακές ημέρες.. Ο αρχικός δείκτης βασίστηκε στις τιμές του S & P 100
(σύμβολο "OEX"), όχι στις S & P 500 (σύμβολο "SPX"), τιμές των δικαιωμάτων
προαίρεσης χρηματιστηριακού δείκτη. Ο λόγος ήταν απλός. Την εποχή εκείνη, τα
δικαιώματα προαίρεσης OEX ήταν οι πιο ενεργά διαπραγματεύσιμα στις ΗΠΑ,
αντιπροσωπεύοντας το 75% του συνολικού όγκου δικαιωμάτων προαίρεσης κατά το
1992. Σε αντίθεση, στην SPX αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης ήταν περίπου ως προς
το ένα πέμπτο ενεργά, αντιπροσωπεύοντας μόνο το 16,1% του όγκου Ένα δεύτερο
χαρακτηριστικό του αρχικού VIX ήταν ότι βασίστηκε στις τιμές μόνο οκτώ
δικαιωμάτων προαίρεσης χρηματιστηριακού δείκτη αγοράς και πώλησης στην
τρέχουσα αξία. Και πάλι, αυτό ήταν λογικό. Από τις διαθέσιμες συλλογές
δικαιωμάτων προαίρεσης εκείνης της χρονικής περιόδου, τα δικαιώματα προαίρεσης
στην τρέχουσα αξία ήταν μακράν οι πιο ενεργές συμφωνίες που διαπραγματεύονταν
στο χρηματιστήριο. Με την πάροδο των ετών από την ίδρυσή της, η διάρθρωση του
δείκτη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προαίρεσης στις ΗΠΑ άλλαξε με δύο
θεμελιώδεις τρόπους. Πρώτον, η αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης SPX έγινε ο πιο
ενεργός δείκτης αγοράς δικαιωμάτων προαίρεσης στις ΗΠΑ. Ακριβώς γιατί ο όγκος
συναλλαγών μετατοπίζεται από τη μια αγορά στην άλλη είναι ασαφής. Στους
παράγοντες που συντέλεσαν περιλαμβάνεται το γεγονός ότι ο δείκτης S & P 500 είναι
πιο γνωστός,

ότι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S & P 500

διαπραγματεύονται ενεργά και οι συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης S & P 500
είναι ευρωπαϊκού τύπου (δηλαδή, ασκούνται μόνο μετά τη λήξη τους), καθιστώντας
τους ευκολότερο να εκτιμηθούν. Δεύτερον, τα εμπορικά κίνητρα των συμμετεχόντων
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στην αγορά των δικαιωμάτων προαίρεσης του δείκτη άλλαξαν. Στις αρχές της
δεκαετίας του '90, τόσο η αγορά ενός δικαιώματος προαίρεσης δείκτη όσο και η
πώληση του είχαν εξίσου σημαντικό ρόλο στις στρατηγικές διαπραγμάτευσης
επενδυτών. Οι όγκοι συναλλαγών ήταν ισορροπημένοι το 1992, με τις αγορές OEX
με μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών 120.475 και πώληση OEX με έναν μέσο
ημερήσιο όγκο συναλλαγών 125.302. Στις 22 Σεπτεμβρίου 2003, η CBOE άλλαξε
τον υπολογισμό VIX για να υπολογίσει και τις δύο αυτές θεμελιώδεις αλλαγές στη
διάρθρωση

της

αγοράς

των

δικαιωμάτων

προαίρεσης

δείκτη. Πρώτον, άρχισαν να προτιμούν το SPX
προαιρέσεως

OEX. Δεύτερον,

άρχισαν

να

χρηματιστηριακού

από τις τιμές δικαιωμάτων

περιλαμβάνουν

και

δικαιώματα

προαίρεσης με μηδενική εσωτερική αξία στους υπολογισμούς δείκτη, δεδομένου ότι
περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις για ασφάλιση
χαρτοφυλακίου

και,

ως

εκ

τούτου,

την

μεταβλητότητα

της

αγοράς.

Συμπεριλαμβάνοντας πρόσθετες σειρές δικαιωμάτων προαίρεσης βοηθά επίσης το
VIX να είναι λιγότερο ευαίσθητος σε μια μοναδική τιμή δικαιώματος προαίρεσης και
συνεπώς λιγότερο επιρρεπείς σε χειραγώγηση. Το VIX έχει ονομαστεί “δείκτης
φόβου επενδυτών”. Το VIX είναι ένας δείκτης που αντανακλά την τιμή της
ασφάλισης του χαρτοφυλακίου. Το γεγονός ότι υπάρχει άνοδος του VIX κατά τη
διάρκεια της περιόδου αναταραχής της αγοράς είναι ο λόγος για τον οποίο έχει γίνει
γνωστός ως «μετρητής φόβου επενδυτών». Δύο δυνάμεις βρίσκονται στο παιχνίδι. Αν
αναμένεται αυξήσεις (μειώσεις) στην

μεταβλητότητα της αγοράς οι επενδυτές

απαιτούν υψηλότερα (χαμηλότερα) ποσοστά απόδοσης των μετοχών, έτσι τιμές των
μετοχών πέφτουν(ανεβαίνουν). Αυτό υποδηλώνει ότι η σχέση μεταξύ του ρυθμού
αλλαγής στο VIX θα πρέπει να είναι ανάλογη προς το ρυθμό απόδοσης του δείκτη
S&P 500. Όμως, η σχέση αυτή, η οποία μελετάται στην έρευνα του

είναι πιο

περίπλοκη. Συγκεκριμένα, τεκμηριώνει ότι η αυξημένη ζήτηση για αγορά
δικαιωμάτων προαίρεσης πώλησης δείκτη επηρεάζει το επίπεδο του VIX. Ως εκ
τούτου, αναφέρει ότι πρέπει να αναμένει κανείς ότι η αλλαγή στο VIX αυξάνεται με
υψηλότερο απόλυτο ρυθμό όταν μειώνεται η χρηματιστηριακή αγορά παρά όταν
ανεβαίνει. Στην προσπάθεια του να κατανοήσει το δείκτη μεταβλητότητας VIX θέτει
το ερώτημα κατά πόσο καλά μπορεί να προβλέψει την πορεία της χρηματιστηριακής
αγοράς. Για να δοθεί απάντηση σε αυτή την ερώτηση, πραγματοποίησε ένα απλό
πείραμα. Στην αρχή κάθε περιόδου 274 μηνών κατά την περίοδο δειγματοληψίας
κατέγραψε το επίπεδο VIX. Υπολογίστηκε ο ρυθμός απόδοσης του S & P 500 κατά
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τη διάρκεια του μήνα και καταγράφηκε ο αριθμός των φορών που η απόδοση έπεσε
εκτός της εμβέλειας κατά τους 274 μήνες του περίοδος δειγματοληψίας . Από τις 274
δοκιμές, 95 ή το 34,7% έπεσαν εκτός του εύρους 50%, 20 ή το 7,3% έπεσε εκτός του
εύρους του 75% και 3 ή 1,1% έπεσε εκτός του εύρους 95%. Με άλλα λόγια,
διαπίστωσε ότι, ο VIX λειτουργεί εύλογα ως πρόβλεψη των αναμενόμενων κινήσεων
του δείκτη μετοχών.
Σε αυτή τη μελέτη, οι Lu και Zhu (2009) ερευνούν εμπειρικά τη διάρθρωση της
διακύμανσης, χρησιμοποιώντας την αγορά του δείκτη μεταβλητότητας (VIX) των
συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης. Πρώτα, δημιούργησαν ένα νέο πλαίσιο
τιμολόγησης για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του δείκτη VIX, το οποίο
είναι βολικό για να μελετηθεί η δυναμική της διάρθρωσης της διακύμανσης. Στη
συνέχεια, κατασκεύασαν πέντε μοντέλα και χρησιμοποίησαν το φίλτρο Kalman και
τη μέθοδο μέγιστης πιθανοφάνειας για εκτιμήσεις και συγκρίσεις μοντέλων.
Παρείχαν στοιχεία ότι ένας τρίτος παράγοντας είναι στατιστικά σημαντικός για τη
δυναμική της διάρθρωσης της διακύμανσης. Επακόλουθα, βρήκαν ότι οι δικές τους
εκτιμήσεις των παραμέτρων είναι εύρωστες και χρήσιμες για να εξηγήσουν την
οικονομική σημασία του παραγοντικού μοντέλου μεταβλητότητας. Τα μοντέλα
μεταβλητότητας έχουν προταθεί και δοκιμαστεί σε διάφορες ρυθμίσεις. Οι εμπειρικές
μελέτες παρέχουν επαρκή στοιχεία σχετικά με την απόδοση των μοντέλων
πολλαπλών παραγόντων μεταβλητότητας πάνω σε μοντέλα ενός παράγοντα. Ωστόσο,
δεν είναι σαφές πόσοι από τους παράγοντες είναι απαραίτητοι για να χαρακτηρίσουν
τη δομή της χρονικής διακύμανσης. Στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, τα συστατικά της
μεταβλητότητας είναι ως επί το πλείστον μη παρατηρήσιμα και μη γραμμικά σε
σχέση με τα παρατηρήσιμα μέσα, καθιστώντας τον προσδιορισμό και την εκτίμηση
των μη παρατηρούμενων μεταβλητών κατάστασης και παραμέτρων μια πολύ
περίπλοκη διαδικασία. Ως αποτέλεσμα, δεν έχει επιτευχθεί συναίνεση ως προς το
πόσες συνιστώσες είναι ιδανικές για τη δυναμική διάρθρωση των μεταβλητών
διάρκειας και ποια είναι αυτά τα στοιχεία. Η μελέτη αυτή συμβάλλει στην υπάρχουσα
βιβλιογραφία με τρεις τρόπους. Πρώτον, ασχολήθηκαν με την εμπειρική μελέτη της
συνολικής διάρθρωσης της χρηματιστηριακής αγοράς του δείκτη μεταβλητότητας
(VIX) των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης. Υποστηρίζοντας ότι η αγορά
συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης του δείκτη VIX, παρέχει το πιο άμεσο τρόπο
για τη μοντελοποίηση της διάρθρωσης της διακύμανσης. Από την μία, τα δικαιώματα
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προαίρεσης δεν είναι καθαρά μέσα μεταβλητότητας, επομένως επηρεάζονται από το
μη προσδιορισμό και μη συγχρονισμό του υποδείγματος μεταξύ των δικαιωμάτων
προαίρεσης

και των τιμών των μετοχών. Από την άλλη πλευρά, τα συμβόλαια

μελλοντικής εκπλήρωσης του δείκτη VIX είναι διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστήρια,
με μηχανισμό με μεγαλύτερη διαφάνεια διαμόρφωσης των τιμών και πιο αξιόπιστες
προσφορές

τιμών,

ενώ

οι

συμφωνίες

ανταλλαγής

διακύμανσης

είναι

εξωχρηματιστηριακά μέσα. Δεύτερον, προτείνουν ένα νέο πλαίσιο τιμολόγησης για
συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του δείκτη VIX. Εμπειρικά, η δυσκολία με τα
συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης είναι η μη γραμμική σχέση τιμής με τις
υποκείμενες μόνιμες μεταβλητές. Το ομοιόμορφο διαχυτικό μοντέλο (affine jumpdiffusion model) προτιμάται από το λογαριθμικό-γραμμικό μοντέλο λόγω της
ευκολίας στην τιμολόγηση των δικαιωμάτων προαίρεσης. Ωστόσο, η μελέτη αυτή
δείχνει ότι το λογαριθμικό μοντέλο παρέχει ένα περισσότερο εύχρηστο πλαίσιο
τιμολόγησης για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του δείκτη VIX από το
ομοιόμορφο διαχυτικό μοντέλο. Τρίτον, παρέχουν στοιχεία ότι ένας τρίτος
παράγοντας

είναι

στατιστικά

σημαντικός

στη

διάρθρωσης

της

δυναμικής

διακύμανσης. Η ανάλυση παραγόντων δεν είναι σημαντική μόνο για την διαχείριση
του κινδύνου μεταβλητότητας, αλλά έχει και σημαντικές συνέπειες από μία
προοπτική κατανομής του περιουσιακού στοιχείου. Μια διαφορετική δομή των
παράγοντων θα μπορούσε να έχει σημαντική συνέπεια στην αντισταθμισμένη ζήτηση
μεταβλητότητας. Αυτό δείχνει η προσθήκη του δεύτερου παράγοντα, όπου μειώνει
το σφάλμα των τιμών κατά 2%. Με την προσθήκη του τρίτου παράγοντα μειώνεται
το σφάλμα των τιμών κατά 0,6%. Επιπλέον δεν είναι μόνο σημαντικό να απαντηθεί
το ζήτημα της στατιστικής σημασίας αλλά και της οικονομικής σημασίας των
παραγόντων που οφείλονται στη διάρθρωση της διακύμανσης εξαιτίας της
επιπρόσθετης παραδοχής μεταβλητότητας ως μία κατηγορία περιουσιακών στοιχείων.
Διαισθητικά, ένας επιπλέον παράγοντας όχι μόνο προκαλεί αντισταθμιστική ζήτηση
αλλά και επιπτώσεις στην εκτίμηση παραμέτρων άλλων παραγόντων καθώς και στην
διακύμανση των ασφαλίστρων κινδύνου. Η ανάλυσή τους δείχνει ότι οι διαφορετικής
μεταβλητότητας προδιαγραφές οδηγούν σε διαφορετικές εκτιμήσεις της διακύμανσης
των ασφαλίστρων κινδύνου, οι οποίες, με τη σειρά τους επιδρούν στις βέλτιστες
επιλογές χαρτοφυλακίου. Οι ερευνητές, για να εξετάσουν το ζήτημα της ρευστότητας
και να συγκρίνουν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του δείκτη VIX με τις
συμφωνίες ανταλλαγής διακύμανσης, συνέλλεξαν ανοιχτού επιτοκίου και όγκου
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δεδομένα από την ιστοσελίδα CBOE για όλα συμβόλαια που διαπραγματεύονται στην
περίοδο δειγματοληψίας. Λαμβάνουν τις καθημερινές τιμές κλεισίματος των
συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης VIX από τις 26 Μαρτίου 2004 έως τις 30
Ιανουαρίου 2009. Υπάρχουν γενικά εννέα συμβάσεις που διαπραγματεύονται κάθε
ημέρα, με τη μεγαλύτερη διάρκεια να είναι μεγαλύτερη του ενός έτους. Γραμμικώς
υπολογίζουν με παρεμβολή τη τιμή συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης VIX σε
κάθε ημερομηνία διαπραγμάτευσης, μαζί με δεδομένα του δείκτη VIX, για την
απόκτηση των τιμών για τη λήξη των 30, 60, 90, 180 και 270 ημερών.

Οι Drechsler και Yaron (2011) λαμβάνουν τα δεδομένα τους για το δείκτη VIX και
τις πραγματοποιηθείσες διακυμάνσεις από το Chicago Board Options Exchange
(CBOE). Καλύπτεται η περίοδος μεταξύ Ιανουαρίου 1990 έως Μαρτίου 2007. Ο
κύριος περιορισμός του μήκους του δείγματός τους προέρχεται από το VIX, το οποίο
δημοσιεύεται μόνο από το CBOE που ξεκινάει τον Ιανουάριο του 1990. Λαμβάνουν
ημερήσιες και μηνιαίες αποδόσεις στον σταθμισμένο δείκτη NYSE-AMEXNASDAQ και το S & P 500 από το CRSP. Επιπλέον, η μηνιαία σειρά τιμής/κέρδους
για το S & P 500 λαμβάνεται από τα Global Financial Data. Επίσης, οι
βαθμονομήσεις του μοντέλου απαιτούν δεδομένα σχετικά με την κατανάλωση και τα
μερίσματα. Η κατανάλωση μη διαρκών αγαθών και υπηρεσιών ανά κάτοικο
προέρχεται από το NIPA. Η σειρά μερισμάτων ανά μετοχή για τη χρηματιστηριακή
αγορά κατασκευάζεται από την CRSP συγκεντρώνοντας τα μερίσματα που
καταβάλλονται από κοινές μετοχές στα NYSE, AMEX και NASDAQ. Κατά τη
διάρκεια της πρόσφατης μακροοικονομικής και χρηματοοικονομικής αναταραχής, ο
δείκτης VIX υπήρξε σημείο εστίασης της προσοχής ανάμεσα σε ένα ευρύ φάσμα
συμμετεχόντων στην αγορά, που χρησιμεύει ως «μετρητής φόβου» για τις ανησυχίες
της αγοράς για μη αναμενόμενα οικονομικά σοκ. Καθώς η αβεβαιότητα αυξήθηκε και
ανησυχούν για μια παρατεταμένη επιβράδυνση στην ανάπτυξη που θα οξυνθεί, το
επίπεδο και η μεταβλητότητα του VIX έφτασε σε πρωτοφανή επίπεδα. Η προβολή
του VIX κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου υπογραμμίζει τη σημασία της
κατανόησης της αυξομείωσης του και του ενσωματωμένου ασφάλιστρο κινδύνου, το
ασφάλιστρο διακύμανσης. Αυτή η μελέτη δείχνει ότι το ασφάλιστρο διακύμανσης
είναι χρήσιμο για την μέτρηση των πεποιθήσεων των επενδυτών για την αβεβαιότητα
και του κίνδυνου των σοκ που έχουν επιρροή στον φορέα της οικονομικής
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κατάστασης. Επιπλέον, αυτό παρέχει ένα χρήσιμο μέσο για την κατανόηση των
πεποιθήσεων

που είναι σε θέση να χαρτογραφήσουν αυτόν τον κίνδυνο στις

παρατηρούμενες

τιμές

των

περιουσιακών

στοιχείων.

Η

παρούσα

μελέτη

επικεντρώνεται σε μια ποσότητα σχετική με τα παράγωγα που ονομάζεται
ασφάλιστρο διακύμανσης, η οποία μετριέται ως η διαφορά μεταξύ (του τετραγώνου)
του CBOE δείκτη VIX και της υπό συνθήκη προσδοκίας της πραγματοποιηθείσας
διακύμανσης. Σε αυτή την εργασία, δείχνεται θεωρητικά ότι το ασφάλιστρο
διακύμανσης συνδέεται στενά με την αβεβαιότητα σχετικά με τα οικονομικά
θεμελιώδη στοιχεία και αποκομίζονται οι συνθήκες, υπό τις οποίες αυτό προβλέπει
μελλοντικές αποδόσεις μετοχών. Καταγράφεται η μεγάλη και στατιστικά σημαντική
προγνωστική

δύναμη

του

ασφάλιστρου

διακύμανσης

για

αποδόσεις

χρηματιστηριακών αγορών. Η προβλεπτική ισχύς του πριμ διακύμανσης είναι ισχυρή
σε σύντομο χρονικό ορίζοντα (μετρούμενη σε μήνες), σε αντίθεση με τους
προγνωστικούς δείκτες μακροπρόθεσμου ορίζοντα, όπως η τιμή του μερίσματος, που
έχουν μελετηθεί εντατικά στη βιβλιογραφία. Το ασφάλιστρο διακύμανσης είναι ως εκ
τούτου ενδιαφέρον λόγω τόσο των θεωρητικών του βάσεων, όσο και της εμπειρικής
επιτυχίας του πάνω και πέρα από αυτό των κοινών προγνωστικών αποδόσεων.
Αναλύεται αν μια επέκταση του (LRR) που περιέχει ένα πλούσιο σύνολο παροδικής
δυναμικής, μπορεί να υπολογίσει ποσοτικά την χρονική διακύμανση και την
προβλεψιμότητα των αποδόσεων του ασφαλίστρου διακύμανσης, ενώ ταυτόχρονα
αντιστοιχούν στις «τυπικές» στιγμές τιμολόγησης περιουσιακών στοιχείων,δηλαδή το
επίπεδο και τη μεταβλητότητα του ασφαλίστρου των μετοχών και του άνευ ρίσκου
επιτοκίου. Έχει αποδειχθεί ότι το ασφάλιστρο διακύμανσης ισούται με τη διαφορά
μεταξύ της τιμής και του αναμενόμενου ποσού αποπληρωμής μιας στρατηγικής
διαπραγμάτευσης. Το ποσό αποπληρωμής της στρατηγικής αυτής είναι ακριβώς η
πραγματοποιηθείσα διακύμανση των αποδόσεων. Το ασφάλιστρο διακύμανσης είναι
ουσιαστικά πάντα θετικό, δηλαδή η τιμή της στρατηγικής είναι υψηλότερη από το
αναμενόμενο ποσό αποπληρωμής, γεγονός που υποδηλώνει ότι παρέχει αντιστάθμιση
μακροοικονομικών κινδύνων. Αυτός ο μηχανισμός βασίζεται στο μοντέλο αυτής της
εργασίας. Στο μοντέλο, οι συμμετέχοντες στην αγορά είναι πρόθυμοι να πληρώσουν
ένα ασφάλιστρο για ένα περιουσιακό στοιχείο του οποίου το ποσό αποπληρωμής
είναι υψηλό όταν η μεταβλητότητα της απόδοσης είναι μεγάλη. Αυτό συμβαίνει
επειδή η μεγάλη απόκλιση από την απόδοση είναι αποτέλεσμα μεγάλων ή
σημαντικών διαταραχών στην οικονομική κατάσταση. Επιπλέον, όταν οι επενδυτές
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αντιλαμβάνονται ότι ο κίνδυνος μεγάλων διαταραχών στην κατάσταση της
οικονομίας είναι υψηλός, το ασφάλιστρο της αντιστάθμισης αυξάνει, με αποτέλεσμα
ένα μεγάλο ασφάλιστρο διακύμανσης. Μοντελοποιήθηκε αυτός ο μηχανισμός σε μια
επέκταση του μοντέλου κινδύνων Long Run των Bansal και Yaron (2004). Όπως και
στο μοντέλο τους, οι επενδυτές προτιμούν την έγκαιρη επίλυση της αβεβαιότητας και
επομένως δεν αντιτίθενται στις αυξήσεις της οικονομικής αβεβαιότητας. Ειδικότερα,
οι επενδυτές φοβούνται την αβεβαιότητα για σοκ σε σημαντικές μεταβλητές
κατάστασης, όπως η επίμονη συνιστώσα σε μακροπρόθεσμη βάση αύξηση της
κατανάλωσης. Σύμφωνα με αυτές τις προτιμήσεις, η οικονομική αβεβαιότητα είναι
μια τιμολογημένη πηγή κινδύνου που οδηγεί σε χρονικά με διακυμάνσεις
ασφάλιστρα κινδύνου. Αποδεικνύεται ότι η χρονική διακύμανση στην οικονομική
αβεβαιότητα και η προτίμηση για την έγκαιρη επίλυση της αβεβαιότητας απαιτούνται
για τη δημιουργία ενός θετικού ασφάλιστρου διακύμανσης η οποία είναι χρονικά
μεταβαλλόμενη και προβλέπει την ύπαρξη υπερβαλλουσών αποδόσεων στην αγορά
μετοχών. Ενώ η ανάλυση δείχνει ότι το μοντέλο LRR αποτυπώνει ορισμένα ποιοτικά
χαρακτηριστικά του ασφάλιστρου κινδύνου, αποδεικνύεται ότι απαιτούνται αρκετές
σημαντικές επεκτάσεις προκειμένου να αποδώσει ποσοτικά το μεγάλο μέγεθος, την
μεταβλητότητα και την υψηλή ασυμμετρία του ασφάλιστρου διακύμανσης, και,
κυρίως, η βραχυπρόθεσμη προγνωστική δύναμη για τις αποδόσεις μετοχών. Οι
επεκτάσεις στο βασικό μοντέλο LRR επικεντρώνονται στη διαδικασία στοχαστικής
μεταβλητότητας που καθορίζει το επίπεδο του αβεβαιότητα σχετικά με τα σοκ των
άμεσων και μακροχρόνιων συνιστώσες των ταμειακών ροών. Οι εξειδικεύσεις
προσθέτουν σπάνιες αλλά δυνητικά μεγάλες αιχμές στο επίπεδο της αβεβαιότητας /
μεταβλητότητας και σπάνια άλματα στο μικρό, επίμονο στοιχείο της αύξησης της
κατανάλωσης και του μερίσματος. Οι συγγραφείς δείχνουν ότι μια τέτοια εκτεταμένη
προδιαγραφή προχωρά πολύ προς την κατεύθυνση της ποσοτικής συλλογής στιγμών
της πριμοδότησης διακύμανσης και τα στοιχεία της προβλεψιμότητας, ενώ
παραμένουν συνεπείς με τη δυναμική του μεριδίου κατανάλωσης και με τα σταθερά
στιγμιότυπα τιμολόγησης περιουσιακών στοιχείων, όπως το ασφάλιστρο και το
επιτόκιο άνευ κινδύνου.
Στο άρθρο των Bakshi, Panayotov και Skoulakis (2011),

παρουσιάζεται μια

τοποθέτηση σε ένα δικαίωμα προαίρεσης που μας επιτρέπει να συμπεράνουμε τις
μελλοντικές διακυμάνσεις από τα χαρτοφυλάκια δικαιωμάτων προαίρεσης. Τα
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δεδομένα για τα δικαιώματα προαίρεσης του δείκτη S & P 500, λαμβάνονται από την
OptionMetrics με περίοδο δειγματοληψίας από το Σεπτέμβριο του 1998 έως το
Σεπτέμβριο του 2008. Τα εμπειρικά αποτελέσματα θα πρέπει να εξεταστούν με
προσοχή καθώς η κατασκευή των μηνιαίων μελλοντικών διακυμάνσεων, απαιτεί
δεδομένα δικαιωμάτων προαίρεσης δείκτη με ένα μικρό σύνολο τιμών εξάσκησης σε
πολλαπλές διάρκειες λήξεις, άρα το δείγμα περιορίζεται στο προαναφερθέν χρονικό
διάστημα. Αυτή η εργασία προσφέρει ένα πλαίσιο για τη σύνδεση των μεταβλητών
της μελλοντικής διακύμανσης, όπως συνάγεται από την αγορά δικαιωμάτων
προαίρεσης, τις μεταγενέστερες αποδόσεις των μετοχών και των ομολόγων και την
αύξηση

της

πραγματικής

οικονομικής

δραστηριότητας.

Η

συμβολή

της

συγκεκριμένης μελέτης, είναι ότι παρέχει ένα πλαίσιο για την έκφραση των
αναλογιών που βασίζονται στη διακύμανση του μελλοντικού ενδιαφέροντος και τη
σχέση τους με τις διακυμάνσεις των μεταβλητών σε όλη την οικονομία.
Συγκεκριμένα, οι συγγραφείς διερωτώνται αν οι μεταβολές των προθεσμιών μπορούν
να βοηθήσουν στην πρόβλεψη της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας, του
επιτοκίου των ομολόγων του Δημοσίου, των αποδόσεων των μετοχών και των
κινήσεων των τιμών των περιουσιακών στοιχείων που εξαρτώνται από την
ολοκληρωμένη διακύμανση των αποδόσεων του δείκτη μετοχών (equity index
return). Χρησιμοποιούν προηγούμενη βιβλιογραφία για να συνθέσουν την εκθετική
συνάρτηση του ολοκληρώματος της διακύμανσης χρησιμοποιώντας ένα strip από
ευρωπαϊκά δικαιώματα αγοράς και πώλησης, που διαπραγματεύονται στην αγορά.
Για να μελετηθεί η προβλεψιμότητα των αποδόσεων των περιουσιακών στοιχείων και
της συνολικής πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας, χρησιμοποιούνται τα
δικαιώματα προαίρεσης του δείκτη S & P 500 σε τέσσερις διάρκειες λήξης για να
δημιουρηθούν χρονολογικές σειρές τιμών για τις εκθετικές απαιτήσεις της
ολοκληρωμένης διακύμανσης. Οι τιμές αυτές εκφράζονται σε όρους των τιμών των
επενδεδυμένων χαρτοφυλακίων δικαιωμάτων προαίρεσης και, ως εκ τούτου, η
διακύμανση είναι εμπορεύσιμη. Κρίσιμες για την έρευνα είναι οι μελλοντικές
διακυμάνσεις, που εξάγονται από τις τιμές των εκθετικών απαιτήσεων στις
διαφορετικές διάρκειες λήξης. Βάσει της αναλογία της καμπύλης των επιτοκίων, οι
μελλοντικές διακυμάνσεις ενσωματώνουν τις αναμενόμενες διακυμάνσεις, που
προκύπτουν

από

συγκεκριμένα

χαρτοφυλάκια

δικαιωμάτων

προαίρεσης

χρηματιστηριακού δείκτη. Οι συγγραφείς υποθέτουν ότι οι μελλοντικές διακυμάνσεις
σχετίζονται με τις μελλοντικές μεταβολές τόσο στον χρηματοπιστωτικό όσο και στον
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πραγματικό τομέα, όπως γίνεται αντιληπτή στην equity index option market.
Συνοψίζοντας τα εμπειρικά συμπεράσματα, ένα υψηλό επίπεδο μελλοντικής
διακύμανσης εμπλέκεται με τη συμφωνημένη οικονομική δραστηριότητα, όπως
μετριέται από τον ρυθμό αύξησης των μη γεωργικών μισθών, της βιομηχανικής
παραγωγής, και άλλους δείκτες. Τα αποτελέσματα της μελέτης υποδεικνύουν ότι οι
μελλοντικές διακυμάνσεις είναι χρήσιμες για την πρόβλεψη των αποδόσεων των
γραμμάτιων του Δημοσίου αλλά αποτυγχάνουν να προβλέψουν τις αποδόσεις των
ομολόγων του Δημοσίου. Επιπλέον, ορισμένες από τις μελλοντικές διακυμάνσεις
συμβάλλουν στην πρόβλεψη των αποδόσεων της χρηματιστηριακής αγοράς παρουσία
των συνήθων μέσων πρόβλεψης. Η προβλεψιμότητα είναι στατιστικά σημαντική σε
χρονικούς ορίζοντες έως έξι μήνες. Τελικά, εντοπίζουν μερικά στατιστικά σημαντικά
στοιχεία ότι οι μελλοντικές διακυμάνσεις προβλέπουν τις αλλαγές των λογαριθμικών
μεταβολών στις διακυμάνσεις των τιμών των συμβολαίων ανταλλαγής απαιτήσεων.
Συνολικά, οι μελλοντικές διακυμάνσεις, που εξάγονται από τα δικαιώματα
προαίρεσης χρηματοοικονομικών δεικτών, φαίνεται να είναι χρήσιμοι παράγοντες
πρόβλεψης των οικονομικών και της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας
μεταβλητών.
Οι Vodenska και Chambers

(2013)

μελέτησαν το δείκτη VIX, που συχνά

αναφέρεται ως "δείκτης φόβου του επενδυτή", σε σχέση με την παρατηρούμενη
μεταβλητότητα του δείκτη S & P 500 για να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ αυτών των
δύο μέτρων μεταβλητότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών και για να γίνει
κατανοητή, η κατεύθυνση της επίδρασης του ενός στο άλλο. Υπολογιζόμενος ως
σταθμισμένος μέσος όρος των δικαιωμάτων προαίρεσης πώλησης και αγοράς του S
& P 500, το VIX θεωρείται δείκτης πρόβλεψης της μεταβλητότητας του δείκτη S & P
500 σε περίοδο ενός μηνός. Οι ερευνητές εξέτασαν τις καθημερινές αποδόσεις του
VIX και του SPX για περίοδο 20 ετών μεταξύ του 1990 και του 2009,
χρησιμοποιώντας δεδομένα από το CBOE και τις βάσεις δεδομένων Yahoo-Finance.
Για να εξετάσουν τη καλύτερη σχέση μεταξύ της μεταβλητότητας VIX και SPX,
άρχισαν με τη δοκιμή της συσχέτισης του συντελεστή και τις τιμές R-τετραγώνων
μεταξύ VIX ως ανεξάρτητης μεταβλητής και SPX 22 ημερών μελλοντική
μεταβλητότητα ως εξαρτημένη μεταβλητή. Διαπίστωσαν από την παλινδρόμηση ότι
το R-τετράγωνο είναι 0.6425 και επομένως, πρότειναν ότι το VIX περιέχει κάποια
επεξηγητική ισχύ όσον αφορά την SPX μελλοντική μεταβλητότητα των 22 ημερών.
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Εντούτοις, κατά της εξαιρετικά υψηλής μεταβλητότητας περιόδων του SPX,
παρατηρήθηκε ένας μεγάλος αριθμός έκτοπων τιμών. Όταν εισήγαγαν επιπλέον
ανεξάρτητες μεταβλητές, εκτός από αυτές του VIX, όπως η μεταβλητότητα VIX και
το επιτόκιο 1μηνης διάρκειας του Δημοσίου, διαπιστώθηκε ότι αυτές οι πρόσθετες
μεταβλητές, δεν προσθέτουν σημαντικές επιπρόσθετες πληροφορίες στην εξήγηση
της μελλοντικής SPX μεταβλητότητας. Στη συνέχεια, αλλάξαν την περίοδο των 22
ημερών για τον υπολογισμό της μελλοντικής μεταβλητότητας SPX σε μεταβλητότητα
6, 11, 33, 44, 55, 66 ημερών και συμπέραναν ότι ο VIX είναι καλύτερος στην
πρόβλεψη του μελλοντικού SPX 11 ημερών μεταβλητότητας και ότι η προβλεπτική
ικανότητα του μειώνεται σταδιακά όταν χρονικά περιθώρια γίνονται μικρότερα ή
μεγαλύτερα. Στη συνέχεια, πραγματοποίησαν μια περαιτέρω εξέταση μεταξύ της
μεταβλητότητας VIX και SPX των 22 ημερών βασιζόμενοι στο ίδιο μοντέλο
γραμμικής παλινδρόμησης με διαφορετικά σημεία εκκίνησης για τον υπολογισμό του
SPX 22-ημερών, μετακινώντας το σημείο εκκίνησης υπολογισμού προς τα πίσω και
προς τα εμπρός, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη σχέση μεταξύ VIX και SPX
22-day μεταβλητότητας. Διαπίστωσαν ότι υπάρχει η καλύτερη σχέση μεταξύ της
μεταβλητότητας VIX και της SPX 22 ημερών για την ιστορική μεταβλητότητα των
22 ημερών VIX και SPX, η οποία μπορεί να ερμηνευτεί ως ένδειξη ότι το VIX είναι
μια αναχρονιστική, αντί για μια προορατική μέτρηση της μεταβλητότητας του SPX.
Επιπλέον, μελετoύν τη χαμηλή μεταβλητότητα ή τις περιόδους "κανονικής" και
υψηλής μεταβλητότητας, ορίζοντας μια περίοδο υψηλής μεταβλητότητας ως ένα
χρονικό διάστημα όπου οι μεταβλητές είναι δύο τυπικές αποκλίσεις πάνω από τον
μέσο όρο. Παρατήρησαν ότι το VIX φαίνεται να υποτιμά το SPX 22-ημερών
μελλοντικής μεταβλητότητας κατά τη διάρκεια περιόδων υψηλής μεταβλητότητας.
Αντίθετα, σε περιόδους σχετικά χαμηλής μεταβλητότητας, το VIX τείνει να
υπερεκτιμά πραγματική μελλοντική μεταβλητότητα. Τέλος, διερεύνησαν τις
κατανομές για τη μελλοντική μεταβλητότητα των 22 ημερών VIX και SPX για
ολόκληρο το σύνολο δεδομένων και χωριστά για τα δύο υποσύνολα: (i)
συμπεριλαμβανομένων των μεταβλητών εντός δύο τυπικές αποκλίσεις από το
μέσο(κανονικές περίοδοι μεταβλητότητας) και (ii) περιόδους όπου το οι τιμές
μεταβλητότητας υπερβαίνουν τις δύο τυπικές αποκλίσεις από το μέσο (υψηλές
περιόδους μεταβλητότητας). Διαπίστωσαν ότι για το πλήρες σύνολο δεδομένων και
για το υποσύνολο που περιλαμβάνει τις μεταβλητές εντός δύο τυπικών αποκλίσεων
γύρω από τον μέσο, τόσο το VIX όσο και το SPX μέλλον 22 ημερών οι μεταβλητές
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παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά με την κατανομή Gaussian. Ωστόσο, για τις
μεταβλητότητες ουράς, που αντιπροσωπεύουν τις μεταβλητότητες που υπερβαίνουν
τις δύο τυπικές αποκλίσεις από τη μέση τιμή, ο δείκτης VIX διατηρεί ακόμα το
κανονικό

σχήμα

Gauss

της

κατανομής

ενώ

το

μελλοντικό

μεταβλητότητας SPD 22 ημερών παρουσιάζει μια bi-modal

υποσύνολο

(διπλή κορυφή)

κατανομή με ένα ανώτερο σημείο γύρω από το 40% μεταβλητότητα παρόμοια με τον
δείκτη VIX, και ένα άλλο γύρω από την 75% που δεν παρατηρείται στα δεδομένα
του δείκτη VIX.
Οι Luο και Zhang (2017) σε αυτή την μελέτη, σχημάτισαν τρεις μελλοντικές
διακυμάνσεις και μελέτησαν την προγνωστική τους δύναμη στην πρόβλεψη των
μελλοντικών αποδόσεων των μετοχών, με τη χρήση δεδομένων από τον Ιανουάριο
του 1992 έως τον Αύγουστο του 2009. Διαπίστωσαν ότι μελλοντικές διακυμάνσεις
μπορούν να προβλέψουν τις υπερβάλλουσες αποδόσεις των αποδόσεων των μετοχών
στους ορίζοντες

1-, 3- και 6 μηνών. Αξιοποιώντας τα μοναδικά δεδομένα

μεγαλύτερης ωριμότητας που παρέχονται από το CBOE, παρατήρησαν κάποιες
διαφορές σε σχέση με την προηγούμενη βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα, ενώ οι
ερευνητές συνήθως εστιάζουν στην σχέση των μελλοντικών αποδόσεων των μετοχών
και της υπό συνθήκη διακύμανσης σε αυτό το χρονικό διάστημα t, σε αυτή τη μελέτη
παρουσιάζεται η σχέση των αποδόσεων με τις διακυμάνσεις πέρα του ενός μήνα (t,t+
1). Πιο συγκεκριμένα, με τις μελλοντικές διακυμάνσεις για διάστημα 6 μηνών και 9
μηνών και τις μελλοντικές διακυμάνσεις για τα χρονικά διαστήματα 3 μήνα –6 μήνες,
και 6 μήνες – 9 μήνες. Παρατήρησαν ότι ο συνδυασμός της μελλοντικής διακύμανσης
6 και 9 μηνών προβλέπει τις μελλοντικές αποδόσεις με προσαρμοσμένο R2 2,52%
και 8,58% χωρίς ή με τη χρήση παραδοσιακών παραγόντων πρόβλεψης. Οι
παραδοσιακοί παράγοντες πρόβλεψης που χρησιμοποίησαν ήταν η μερισματική
απόδοση και η πραγματοποιθείσα μεταβλητότητα. Ειδικότερα, η σχέση μεταξύ της
μελλοντικής διακύμανσης 6 μηνών, δηλαδή στις μεσοπρόθεσμες μεταβλητότητες, με
τις μελλοντικές αποδόσεις των μετοχών είναι θετική. Από την άλλη πλευρά, στις
μακροπρόθεσμες μεταβλητότητες, δηλαδή στις μελλοντικές διακυμάνσεις 9 μηνών
παρατηρείται αρνητική σχέση. Επιπλέον, παρόμοια αποτελέσματα για τη σχέση των
μελλοντικών διακυμάνσεων και των μελλοντικών αποδόσεων των τριών μελλοντικών
διακυμάνσεων παρατηρείται στις προβλέψεις των αποδόσεων στους χρονικούς
ορίζοντες 1, 3 και 6μηνών. Ουσιαστικά, αυτά τα εμπειρικά ευρήματα δείχνουν ότι οι
28

κίνδυνοι που εμπεριέχονται στις πιο μακροπρόθεσμες (6- και 9-μηνών) μελλοντικές
διακυμάνσεις είναι σαφώς διαφορετικοί από αυτούς των βραχυπρόθεσμων (3-μηνών)
μελλοντικών διακυμάνσεων όσον αφορά την πρόβλεψη των μελλοντικών αποδόσεων
των μετοχών της αγοράς. Δηλαδή, οι πιο μακροπρόθεσμες (6- και 9-μηνών) και οι
βραχυπρόθεσμες (3 μήνες) μελλοντικές διακυμάνσεις συνδέονται με τις μελλοντικές
κινήσεις των μετοχών στις χρηματιστηριακές αγορές με διαφορετικούς τρόπους.
Επιπροσθέτως , επιβεβαίωσαν την προβλεπτική ισχύ της μελλοντικής διακύμανσης
συμπεριλαμβάνοντας πολλές άλλες μεταβλητές. Πιο συγκεκριμένα παρείχαν μια
συνεκτική οικονομική ανάλυση της μελλοντικής διακύμανσης στους εννέα τομείς του
δείκτη S & P 500. Τα εμπειρικά τους αποτελέσματα δείχνουν ότι οι μελλοντικές
διακυμάνσεις είναι σημαντικές στην πρόβλεψη των πραγματικών οικονομικών
δραστηριοτήτων.

Περαιτέρω,

κατασκεύασαν

έναν

μεμονωμένο

παράγοντα

μελλοντικής διακύμανσης και διαπίστωσαν ότι αυτός ο παράγοντας προβλέπει τις
υπερβάλλουσες αποδόσεις των μετοχών των χρηματιστηριακών αγορών στους
ορίζοντες των 1-, 3- και 6 μηνών. Ο

μεμονωμένος παράγοντας μελλοντικής

διακύμανσης διαπίστωσαν ότι παραμένει στατιστικά σημαντικός στις περισσότερες
περιπτώσεις, ενώ ελέγχει για τη μερισματική απόδοση, την πραγματοποιθείσα
διακύμανση και το ασφάλιστρο κινδύνου διακύμανσης. Η ανάλυση εκτός του
δείγματος καταδεικνύει ότι o μεμονωμένο παράγοντας μελλοντικής διακύμανσης
ξεπερνά τον ιστορικό μέσο όρο και άλλες παραδοσιακές οικονομικές μεταβλητές
τόσο για τις περιόδους εκτός περιόδου δειγματοληψίας 01 / 2007-08 / 2009 και 01 /
2000-08 / 2009. Τέλος, τονίζουν ότι σημασία του θετικού συντελεστή κλίσης της 6
μηνών μελλοντικής διακύμανσης και της αρνητικής κλίσης της μεταβλητής της
μελλοντικής διακύμανσης 9 μηνών με τις μελλοντικές αποδόσεις, μπορεί να δείξουν
ότι οι 6- και 9 μήνες οι μελλοντικές διακυμάνσεις μπορεί είναι πιθανές μεταβλητές
που θα χρησιμοποιηθούν για μελλοντικές επενδυτικές ευκαιρίες.
Ο Johnson (2017) xρησιμοποιώντας τιμές κλεισίματος για τα δικαιώματα προαίρεσης
του δείκτη S & P 500 και τα επιτόκια άνευ κινδύνου από το 1996 μέχρι το 2013 μέσω
του OptionMetrics, υπολογίζει το VIXT,t για 1,2,3,6,9,12 μήνες στο τέλος κάθε
ημέρας. Ακριβώς όπως ο VIX αποτελείται τόσο από τις εξαρτημένες προσδοκίες της
μεταβλητότητας όσο και από ένα ασφάλιστρο κινδύνου, το σχήμα της καμπύλης του
VIX επηρεάζει τόσο την αναμενόμενη πορεία των μελλοντικών αποδόσεων
μεταβλητότητας και των πρόσθετων ασφαλίστρων κινδύνου που συνδέονται με τον
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κίνδυνο διακύμανσης σε διαφορετικές διάρκειες. Για παράδειγμα, υπάρχουν δυο
δυνητικά συμπληρωματικές εξηγήσεις για μια προς τα κάτω κλίση της καμπύλης
VIX: οι αγορές αναμένουν μείωση της απόδοσης της διακύμανσης και η
βραχυπρόθεσμη έκθεση στο κίνδυνο διακύμανσης επιβάλει μεγαλύτερο ασφάλιστρο
κινδύνου από την έκθεση σε μακροπρόθεσμο κίνδυνο διακύμανσης. Σε αυτό το
άρθρο, ο συγγραφέας εκτιμάει την έκταση στην οποία χρονικές μεταβολές στο σχήμα
της καμπύλης VIX φανερώνουν αλλαγές στην αναμενόμενη πορεία του μελλοντικού
VIX (η υπόθεση των προσδοκιών ) και, αντιστρόφως, το βαθμό στον οποίο δείχνουν
μεταβολές των πριμ για τον κίνδυνο διακύμανσης. Σε δέκα διαφορετικές
προδιαγραφές με προβλέψιμους ορίζοντες ενός μηνός και ενός τριμήνου, απορρίπτει
έντονα την υπόθεση των προσδοκιών. Αυτό συνεπάγεται αλλαγές στα ασφάλιστρα
που οι επενδυτές πληρώνουν για την διακύμανση των περιουσιακών τους στοιχείων
με διαφορετικές διάρκειες, οι οποίες οδηγούν μεγάλο μέρος της μεταβολής στο σχήμα
της καμπύλης VIX, που σημαίνει ότι αυτό το σχήμα θα πρέπει να προβλέψει τις
υπερβάλλουσες αποδόσεις των περιουσιακών στοιχείων διακύμανσης. Ένας μόνο
παράγοντας, το δεύτερο κύριο συστατικό η «κλίση», συνοψίζει σχεδόν όλες τις
πληροφορίες σχετικά με το πριμ κινδύνου διακύμανσης στη καμπύλη του VIX. Η
κλίση προβλέπει αρνητικά τις μελλοντικές αποδόσεις 18 διαφορετικών περιουσιακών
στοιχείων διακύμανσης: έξι διαφορετικές λήξεις σύνθετων συμφωνιών ανταλλαγής
απαιτήσεων διακύμανσης του S & P 500, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης
VIX και τα S & P 500 straddles. Πιο αναπάντεχα, τα υπόλοιπα στοιχεία που
προκύπτουν από την καμπύλη VIX δεν προσθέτουν σχεδόν καθόλου προγνωστική
δύναμη για τις αποδόσεις επιπρόσθετα από την κλίση, πράγμα που σημαίνει ότι ενώ
πολλοί παράγοντες απαιτούνται για να περιγράψουν τις μεταβολές στο VIX και την
καμπύλη του, μόνο η κλίση σχετίζεται με τις μεταβολές των ασφαλίστρων κινδύνου
διακύμανσης. Επιπροσθέτως, συνοψίζοντας σχεδόν όλες τις πληροφορίες σχετικά με
τα ασφάλιστρα κινδύνου διακύμανσης στην καμπύλη VIX,

η κλίση είναι ένας

οικονομικά σημαντικός και ισχυρός προγνωστικός παράγοντας των αποδόσεων της
διακύμανσης των περιουσιακών στοιχείων. Ως απεικόνιση της οικονομικής σημασίας
της, η διαφορά στην επόμενη μέρα (επόμενος μήνας) επιστρέφει σε ακραία κάθετη
κλίση πεμπτημορίων για τα 18 περιθώρια διακύμανσης επενδυτικών αγαθών που
κυμαίνονται από 29bp έως 181bp (7,4% έως 36,4%). Αυτή η προβλεπτική σχέση
είναι εύρωστη σε εναλλακτικούς ορίζοντες πρόβλεψης, στην αφαίρεση ακραίων
αλλαγών κλίσης από το δείγμα και σε εναλλακτικούς ορισμούς της κλίσης. Επιπλέον,
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η κλίση προβλέπει αποδόσεις

αυξητικά σε σχέση με άλλους δείκτες, προτού η

βιβλιογραφία υποδείξει ότι σχετίζονται με τα ασφάλιστρα κινδύνου διακύμανσης,
συμπεριλαμβανομένων των εκτιμήσεων της τεκμαρτής μείον της αναμενόμενης
διακύμανσης.

Για

τη

μέτρηση

των

ασφαλίστρων

κινδύνου

διακύμανσης,

χρησιμοποιούνται οι μελλοντικές αποδόσεις των ευαίσθητων στη διακύμανση
επενδύσεων που μελετήθηκε στη βιβλιογραφία. Ενώ έχουν παρατηρηθεί αποδόσεις
για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης VIX και τα S & P 500 straddles, δεν
παρατηρούνται αποδόσεις swap διακύμανσης και συνεπώς χρησιμοποιούνται
αποδόσεις των χαρτοφυλακίων των δικαιωμάτων προαίρεσης που έχουν σχεδιαστεί
για την δημιουργία swap διακύμανσης (synthetic variance swap). Οι αποδόσεις των
περιουσιακών στοιχείων διακύμανσης είναι καλύτερα προσαρμοσμένες σε αυτή τη
μελέτη για τις διαφορές μεταξύ της τεκμαρτής και της αναμενόμενης ή της
πραγματοποιηθείσας για διάφορους λόγους , ο πιο σημαντικός από αυτούς είναι ότι
επιτρέπουν στο συγγραφέα να εξετάσει τα ασφάλιστρα κινδύνου της επόμενης
ημέρας και του επόμενου μήνα με μεταβολές της διακύμανσης σε διαφορετικές
διάρκειες. Οι διαφορές μεταξύ της τεκμαρτής και της αναμενόμενης ή της
πραγματοποιηθείσας

διακύμανσης,

αντίθετα,

μπορούν

να

εκτιμηθούν

για

διαφορετικές διάρκειες, αλλά αυτό οδηγεί σε εκτιμήσεις των ασφαλίστρων κινδύνου
καθ 'όλη τη διάρκεια της λήξης. Ως εκ τούτου, οποιεσδήποτε διαφορές στα
εκτιμώμενα ασφάλιστρα κινδύνου θα μπορούσαν να οφείλονται σε διαφορές μεταξύ
των προθεσμιών λήξης στα της επόμενης ημέρας ασφάλιστρα κινδύνου ή του
επόμενου μήνα, ή οι διαφορές μεταξύ των μελλοντικών οριζόντων στα ασφάλιστρα
κινδύνου. Με τη χρήση αποδόσεων περιουσιακών στοιχείων διακύμανσης, ο
συγγραφέας αποκλείει το τελευταίο και επικεντρώνεται στο πρώτο. Τα αποτελέσματα
της μελέτης παρέχουν τρία αινιγματικά εμπειρικά πρότυπα για μελλοντικές εργασίες
σχετικά με το ασφάλιστρο κίνδυνου διακύμανσης. Η πρώτη είναι η αδιαμφισβήτητη
σχέση μεταξύ του πρώτου κύριου στοιχείου (\ Level) της καμπύλης VIX και των
αποδόσεων περιουσιακών στοιχείων διακύμανσης. Το δεύτερο είναι η θετική σχέση
μεταξύ της κλίσης και του εξαρτημένου της διακύμανσης ασφάλιστρο κινδύνου , μαζί
με την αρνητική σχέση μεταξύ της διάρκειας λήξης και των

ανεξάρτητων

ασφαλίστρων κινδύνου. Εξηγώντας τα γεγονότα μαζί θα απαιτούσαν από τους
επενδυτές να αποφεύγουν περισσότερο στις αυξήσεις της βραχυπρόθεσμης
διακύμανσης από της μακροπρόθεσμης παρότι οι μακροπρόθεσμες διακυμάνσεις των
τιμών των περιουσιακών στοιχείων αυξάνονται περισσότερο σε περιόδους με μεγάλες
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διακυμάνσεις στα ασφάλιστρα κινδύνων. Ένα τρίτο περίεργο εμπειρικό μοτίβο είναι
ότι όταν το κλίση είναι μικρή, τα μελλοντικά πριμ κινδύνου διακύμανσης δεν είναι
μόνο μικρά, αλλάζουν πραγματικά το πρόσημο και γίνονται θετικά για τα 17 από 18
περιουσιακά στοιχεία διακύμανσης. Για παράδειγμα, τα straddles S & P 500 δώδεκα
μηνών έχουν μέση απόδοση 30bp ανά ημέρα πάνω από το άνευ κινδύνου επιτόκιο,
όταν η κλίση

βρίσκεται στο χαμηλότερο πεμπτημόριό του. Αυτό δείχνει τη

συσχέτιση μεταξύ των αυξομειώσεων της διακύμανσης και των αλλαγών της οριακής
χρησιμότητας που σημειώνονται με την πάροδο του χρόνου, δηλαδή οι επενδυτές
που συνήθως πληρώνουν μεγάλα ασφάλιστρα για να προστατευτούν από τις αυξήσεις
των διακυμάνσεων, περιστασιακά ανησυχούν όταν η διακύμανση μειώνεται και
συνεπώς η τιμή διακύμανσης των περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται σε τιμή
έκπτωσης.
Οι Andreou, Kagkadis, Philip και Taamouti (2019) δημιουργούν μελλοντικές
ασυμμετρίες για τη χρηματιστηριακή αγορά, πέρα από τις μελλοντικές διακυμάνσεις,
και διερευνούν το κοινό πληροφοριακό περιεχόμενο των μελλοντικών ροπών για τις
υπερβάλλουσες αποδόσεις της χρηματιστηριακής αγοράς και της υπερβάλλουσας
διακύμανσης. Η ανάλυση της προβλεψιμότητας τους υποκινείται από τις συνέπειες
ενός συγγενούς μη-αρμπιτράζ μοντέλου. Συγκεκριμένα, παρουσιάζουν θεωρητικά ότι
οι καμπύλες μελλοντικής μεταβλητότητας και μελλοντικής ασυμμετρίας μπορεί να
χρησιμοποιηθούν για την αποζημίωση των συντελεστών κινδύνου στα οποία οδηγούν
τα ασφάλιστρα κινδύνου των κεφαλαίων και της διακύμανσης. Επομένως,
χρησιμοποιούν χωριστά τις εκτιμώμενες μελλοντικές διακυμάνσεις και ασυμμετρίες
προκειμένου να εξαχθεί κάθε φορά ένας παράγοντας πρόβλεψης που μπορεί να
υποκαταστήσει τον λανθάνοντα παράγοντα που οδηγεί την οικονομία.. Σε αντίθεση
με την τυπική μέθοδο της κύριας συνιστώσας, η μεθοδολογία των μερικών ελαχίστων
τετραγώνων, συμπυκνώνει την διαστρωματοποίση ενός συνόλου δεικτών πρόβλεψης
σύμφωνα με τη συνδιακύμανση τους με την αναμενόμενη μεταβλητή. Με άλλα λόγια,
εξάγουν το γραμμικό συνδυασμό από κάθε καμπύλη μελλοντικής διακύμανσης και
μελλοντικής ασυμμετρίας που είναι η πιο συναφής για τους σκοπούς της πρόβλεψης.
Τα αποτελέσματά τους δείχνουν ότι τόσο οι παράγοντες της μελλοντικής
διακύμανσης όσο και της μελλοντικής ασυμμετρίας παρουσιάζουν στατιστικά και
οικονομικά σημαντική προβλεπτική ισχύ μέσα στο δείγμα για τις μελλοντικές
αποδόσεις της αγοράς από

ένα έως δώδεκα μήνες. Ο παράγοντας μελλοντικής
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ασυμμετρίας συνήθως παρουσιάζει ισχυρότερη απόδοση. Για παράδειγμα, μια
αύξηση της 1-τυπικής απόκλισης του συντελεστή της μελλοντικής διακύμανσης
(ασυμμετρία) συνδέεται με ετήσια πλεονασματική τριμηνιαία απόδοση 10,20%
(13,34%). Η προβλεπτική ισχύς των δύο παραγόντων παραμένει άθικτη αφού
ελέγχεται για τις πρωτοβάθμιες ουδέτερες προς τον κίνδυνο ροπές και ένα ευρύ
φάσμα εναλλακτικών μέσων πρόβλεψης. Δεδομένου ότι και οι δύο παράγοντες
παρουσιάζουν σημαντική προβλεπτική ισχύ για τις αποδόσεις της χρηματιστηριακής
αγοράς, δοκιμάζουν περαιτέρω την προβλεπτική δύναμη του δείγματος του
συντελεστή της μελλοντικής ασυμμετρίας που ορθογωνίζεται στον συντελεστή
μελλοντικής διακύμανσης. Τα εμπειρικά στοιχεία δείχνουν ότι ο ορθογωνισμένος
συντελεστής μελλοντικής ασυμμετρίας παρουσιάζει σημαντική προβλεπτική δύναμη
για όλους εκτός από έναν ορίζοντα (ορίζοντας ενός μηνός). Έτσι, ένα σημαντικό
ποσοστό του πληροφοριακού περιεχομένου του συντελεστή της μελλοντικής
ασυμμετρίας είναι μοναδικό και δεν είναι αποτυπώνεται από τον συντελεστή
μελλοντικής διακύμανσης. Για να κατανοηθεί η οικονομική φύση των παραγόντων
των μελλοντικών ροπών, μειώνεται κάθε ένας παράγοντα στις αντίστοιχες
μελλοντικές ροπές. Εντοπίζεται ότι ο παράγοντας της μελλοντικής διακύμανσης,
αντικατοπτρίζε κυρίως τις μεταβολές στην κλίση της καμπύλης της μελλοντικής
διακύμανσης, ενώ μια πιο αρνητική κλίση της καμπύλης συνδέεται με υψηλότερες
μελλοντικές αποδόσεις της αγοράς. Ομοίως, ο συντελεστής της μελλοντικής
ασυμμετρίας αποτυπώνει τις αλλαγές στην κυρτότητα της καμπύλης της μελλοντικής
ασυμμετρίας . Και μια καμπύλη περισσότερου σχήματος U προβλέπει υψηλότερη
μελλοντική απόδοση της χρηματιστηριακής αγοράς . Με τη διεξαγωγή της ανάλυσης
προβλεψιμότητας με ένα πολυπαραγοντικό μοντέλο που περιλαμβάνει τις
υποκείμενες μελλοντικές διακυμάνσεις (ασυμμετρίες) αντί των εκτιμώμενων
παραγόντων, οι μελετητές δείχνουν περαιτέρω ότι η προβλεπτική δύναμη των
τεκμηριωμένων παραγόντων οδηγείται κυρίως από τις αλλαγές του σχήματος κάθε
καμπύλης στους μακρύτερης διάρκειας ορίζοντες. Σε μια ανάλυση εκτός του
δείγματος, παρατηρείται επίσης ισχυρή προγνωστική δύναμη των παραγόντων
μελλοντικών ροπών για τις υπερβάλλουσες αποδόσεις των μετοχών

και τις

αυξανόμενες ενσωματωμένες προγνωστικές πληροφορίες για τον παράγοντα
μελλοντικής ασυμμετρίας. Συγκεκριμένα, ένα προβλεπτικό μοντέλο με οποιονδήποτε
παράγοντα ξεκάθαρα υπερβαίνει το μοντέλο του ιστορικού μέσοu στους
περισσότερους

χρονικούς

ορίζοντες.

Κυρίως,

ο

συντελεστής

μελλοντικής
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ασυμμετρίας συνήθως παρουσιάζει ισχυρότερη απόδοση εκτός του δείγματος από τον
παράγοντα μελλοντικής διακύμανσης. Η ένταξή του σε ένα προβλεπτικό μοντέλο που
διαφορετικά θα περιλάμβανε μόνο τον παράγοντα μελλοντικής διακύμανσης, παρέχει
πρόσθετη προβλεπτική ισχύ για υπερβάλλουσες αποδόσεις. Μια άσκηση κατανομής
του ενεργητικού αποδεικνύει ότι οι στρατηγικές χρονισμού της αγοράς που
βασίζονται στους παράγοντες μελλοντικών ροπών, λειτουργούν σαφώς καλύτερα από
μια στρατηγική που βασίζεται στο μοντέλο ιστορικού μέσου, αλλά δεν ξεπερνούν την
στρατηγική αγοράς - διακράτησης. Εντούτοις, ενσωματώνοντας το περιεχόμενο
πληροφοριών

των

συντελεστών

μελλοντικών

ροπών

σε

μια

στρατηγική

διαπραγμάτευσης μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο υποτίμησης του αξιόγραφου που
συνδέεται με το χαρτοφυλάκιο της αγοράς. Τέλος, δοκιμάζεται εμπειρικά αν οι
συντελεστές μελλοντικής διακύμανσης και μελλοντικής ασυμμετρίας που έχουν
σχεδιαστεί για να προβλέπουν αποδόσεις χρηματιστηριακών αγορών μπορούν επίσης
να προβλέψουν την υπερβάλλουσα διακύμανση της χρηματιστηριακής αγοράς σε
πολλαπλούς ορίζοντες. Στη μελέτη αυτή, τεκμηριώνεται ότι ο παράγοντας
μελλοντικής ασυμμετρίας παρέχει ισχυρότερη πρόβλεψη για τις αποδόσεις της
αγοράς σε σχέση με το συντελεστή μελλοντικής διακύμανσης. Επιπλέον, αυτή η
προβλεπτική δύναμη εξακολουθεί να είναι σημαντική όταν ελέγχουμε για άλλους
ισχυρούς προβλεπτικούς

παράγοντες, όπως η εξαρτημένη διακύμανση της

χρηματιστηριακής αγοράς και το VIX. Για την υπερβάλλουσα διακύμανση της
χρηματιστηριακής αγοράς, οι συγγραφείς βρίσκουν ότι ο συντελεστής μελλοντικής
διακύμανσης παρουσιάζει ελαφρά ισχυρότερη προβλεπτική δύναμη. Περαιτέρω, όταν
διερευνούν κατά πόσον ο συντελεστής μελλοντικής ασυμμετρίας παρέχει
προβλεπτικές πληροφορίες

πέρα από αυτό που έχει ήδη αποτυπωθεί από το

παράγοντα της μελλοντικής διακύμανσης, δεν εντοπίζουν αποδεικτικά στοιχεία εντός
ή εκτός δείγματος. Τα δεδομένα για τη παραπάνω έρευνα λαμβάνονται από την
OptionMetrics για το δείκτη δικαιωμάτων προαίρεσης S & P 500. Η περίοδος
δειγματοληψίας είναι από τον Ιανουάριο του 1996 ως τον Αύγουστο του 2015. Σε μια
δεδομένη ημέρα, υπολογίζεται η διακύμανση ουδέτερου κινδύνου και η ασυμμετρία
για τρία, έξι, εννέα, και δώδεκα μήνες μετά. Επιπρόσθετα, τα στοιχεία για τις
μηνιαίες τιμές αγοράς, τα μερίσματα και τα κέρδηπροέρχονται από την ιστοσελίδα
του Robert Shiller. Όλα τα στοιχεία για τα επιτόκια προέρχονται από τη βάση
δεδομένων FRED της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Αποθεμάτων του Σεντ Λούις. Τα
δεδομένα πριμοδότησης διακύμανσης λαμβάνονται από την ιστοσελίδα της Marie
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Hoerova, ενώ τα στοιχεία διακύμανσης της χρηματιστηριακής αγοράς προέρχονται
από την ιστοσελίδα του Amit Goyal.
Οι Wang & Yen (2019) δημιούργησαν μια θεωρητική σχέση μεταξύ της καμπύλης
της τεκμαρτής διακύμανσης και των αναμενόμενων υπερβαλλουσών αποδόσεων του
υποκείμενου

περιουσιακού

προσεγγίσεις

με

σκοπό

στοιχείου.
την

Χρησιμοποίησαν

συγκέντρωση

των

τρεις

μεταβλητών

εναλλακτικές
που

είναι

αντιπροσωπευτικές των πληροφοριών σχετικά με το επίπεδο της τεκμαρτής
μεταβλητότητας του δείκτη και της καμπύλης, επιδείξαν τον σημαντικό ρόλο της
καμπύλης για τον προσδιορισμό των μελλοντικών υπερβαλλουσών αποδόσεων του
δείκτη S & P 500. Τόσο οι αναλύσεις μέσα στο δείγμα, όσο και εκτός αυτού, δείχνουν
ότι το περιεχόμενο των πληροφοριών της καμπύλης της μεταβλητής είναι σημαντικό
και αποτελεί ισχυρό συμπλήρωμα αυτή της μεταβλητής επιπέδου, ειδικά για
βραχυπρόθεσμες υπερβάλλουσες αποδόσεις. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που
προτάθηκε από το Chicago Board Options Exchange (CBOE) για την εφαρμογή της
φόρμουλας της τεκμαρτής μεταβλητότητας χωρίς μοντέλο , ο υπολογισμός του δείκτη
της τεκμαρτής μεταβλητότητας (VIX) βασίζεται στην εκτίμηση όλων των διαθέσιμων
τιμών της αγοράς των δικαιωμάτων προαίρεσης του δείκτη S & P 500. Μια τέτοια
προσέγγιση διευκολύνει την εκτίμηση της αναμενόμενης συνολικής μεταβλητότητας
του δείκτη S&P 500 κατά τη διάρκεια της περιόδου των επόμενων 30 ημερολογιακών
ημερών. Επειδή η τρέχουσα έκδοση του VIX έχει δημιουργηθεί για κάθε διάρκεια
λήξης και ενσωματώνει σχεδόν όλα τα διαθέσιμα συμβόλαια, θα πρέπει να δίνει
περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με την παλιά έκδοση όταν χρησιμοποιήθηκε για
να διερευνήσει την ικανότητα πρόβλεψής της στις μελλοντικές αποδόσεις μετοχικού
κεφαλαίου. Αυτή η εξάρτηση στην λήξη δημιουργεί ενδιαφέρον και το σημαντικό
ερώτημα του κατά πόσο η διάρθρωση του VIX περιέχει κάθε χρήσιμη πληροφορία
για πιθανή χρήση στην πρόβλεψη των αποδόσεων. Συνεπώς, η μελέτη αυτή συνέβαλε
στην υπάρχουσα σχετική βιβλιογραφία, διερευνώντας διεξοδικά εάν η καμπύλη του
VIX περιέχει οποιεσδήποτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις μελλοντικές
αποδόσεις του δείκτη S & P 500. Βασισμένο στην στοχαστική μεταβλητότητας με
συσχετισμένα άλματα (SVCJ) δημιούργησαν ένα θεωρητικό μοντέλο που
αποκαλύπτει μια θετική σχέση μεταξύ των υπερβαλλουσών αποδόσεων του δείκτη S
& P 500 με τα επίπεδα VIX στο τετράγωνο και τη διαφορά μεταξύ των μελλοντικών
και των τρεχουσών στο τετράγωνο επίπεδων VIX. Χρησιμοποίησαν ημερήσια
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δεδομένα του δείκτη S & P 500 και τις τιμές των δικαιωμάτων προαίρεσης του δείκτη
από την βάση OptionMetrics. Το δείγμα αφορούσε την χρονική περίοδο 1/1/1996 έως
30/04/2016. Τα δεδομένα για τα ομόλογα συγκεντρώθηκαν από την Federal Reserve
Bank of St. Louis και τα επίπεδα του δείκτη για τον υπολογισμό της
πραγματοποιθείσας μεταβλητότητας από OlsenData and Tick Data. Πρότειναν τρεις
εναλλακτικές εμπειρικές μεθόδους για την συγκέντρωση των μεταβλητών που
αντιπροσωπεύουν τις πληροφορίες τόσο στο τετραγωνισμένο επίπεδο VIX όσο και
στη καμπύλη του για να διερευνήσουν εάν το περιεχόμενο πληροφοριών που
περιέχεται σε αυτήν συμβάλλει στην πρόβλεψη των μελλοντικών υπερβολικών
αποδόσεων του δείκτη S & P 500. Πρώτον, χρησιμοποίησαν το τρέχων 30ήμερο στο
τετράγωνο επίπεδο VIX και τη διαφορά μεταξύ των 30 ημερών μελλοντικό στο
τετράγωνο VIX και το 30-ημερών στο τετράγωνο τρέχων επίπεδο VIX ως του
αντίστοιχου επιπέδου και της καμπύλης των μεταβλητών. Δεύτερον, εκτέλεσαν μια
βασική ανάλυση συνιστωσών (PCA) των τετραγωνισμένων επιπέδων VIX κάτω από
διάφορους χρονικούς ορίζοντες. Τρίτον, χρησιμοποιούμε το μοντέλο στοχαστικής
μεταβλητότητας δύο συντελεστών για τη μετατροπή των εξαρτημένων, από την
διάρκεια ωρίμανσης, τετραγωνισμένων τιμών VIX σε στιγμιαία διακύμανση
ανεξάρτητη από την διάρκεια ωρίμανσης και τη στοχαστική κεντρική τάση. Τα
ευρήματά τους αποκαλύπτουν ότι το πληροφοριακό περιεχόμενο της καμπύλης,
διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στην πρόβλεψη των υπερβαλλουσών αποδόσεων
ανεξάρτητα από το ποια προσέγγιση χρησιμοποιείται για τη συλλογή των
μεταβλητών, οι οποίες δεν εξαρτώνται από το εάν η πρόβλεψη εξετάζεται εντός του
δείγματος ή εκτός αυτού. Διαπιστώσαν ότι το πληροφοριακό περιεχόμενο της
τετραγωνισμένης καμπύλης VIX είναι σημαντικό και, πράγματι, ένα ισχυρό
συμπλήρωμα σε αυτό του τετράγωνου επιπέδου VIX. Επίσης προέκυψε ότι, η
καμπύλη ως δείκτης είναι πιο ενημερωτική σε βραχυπρόθεσμους ορίζοντες
πρόβλεψης. Επιπλέον, βρήκαν ότι η μελλοντική διακύμανση που προκύπτει από τα
συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του VIX παρέχει σημαντική προβλεψιμότητα
για τις αποδόσεις του S & P 500, υποδηλώνοντας ότι οι πληροφορίες της καμπύλης
VIX υπάρχουν στα δικαιώματα προαίρεσης του S & P 500 και ταυτόχρονα, στα
συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του VIX. Βασισμένο σε δοκιμές στο δείγμα, η
αύξηση της συμβολής της τετραγωνισμένης καμπύλης του VIX σε σχέση στην
πρόβλεψη των υπερβολικών αποδόσεων είναι ιδιαίτερα διακριτή για βραχύτερους
ορίζοντες.
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Οι Chang, Hung, Wang και Yen (2019) χρησιμοποιώντας πολλαπλές, ανεξάρτητες
από την διάρκεια ωρίμανσης, μεταβλητές προσπαθούν να εξετάσουν εάν οι
πληροφορίες μεταβλητότητας που εμπεριέχονται στη καμπύλη του δείκτη
μεταβλητότητας μπορούν να βελτιώσουν την πρόβλεψη της πραγματοποιθείσας
μεταβλητότητας. Τα εμπειρικά αποτελέσματα για τo δείκτη S&P 500 δείχνουν ότι,
τόσο από την εκτίμηση του δείγματος όσο και από την πρόβλεψη εκτός δείγματος, οι
μεταβλητές διάρθρωσης παρέχουν σημαντική αυξητική συμβολή στα μοντέλα με
μόνο μεταβλητές επιπέδου. Σε αυτήν την έρευνα, τα αποτελέσματα είναι εύρωστα
στις διάφορες μορφές μεταβλητότητας, σε εναλλακτικούς τρόπους ανάπτυξης της
καμπύλης μεταβλητών, στις επιδράσεις των μακροοικονομικών μεταβλητών και στην
εναλλακτική επιλογή υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων. Ειδικότερα, η βελτίωση
που επιτεύχθηκε από την καμπύλη απόδοσης για την πρόβλεψη εντός και εκτός
δείγματος, μπορεί να φθάσει το 4,77% και το 6,02% αντίστοιχα. Μια σημαντική
παρατήρηση

είναι,

πως

παρόλο

που

το

μοντέλο

ελεύθερης

τεκμαρτής

μεταβλητότητας ενσωματώνει ένα χαμόγελο μεταβλητότητας ( ένα γράφημα που
προκύπτει από τον σχεδιασμό της τιμής εξάσκησης και την τεκμαρτής
μεταβλητότητας από μία ομάδα δικαιωμάτων προαίρεσης με τους ίδιους
υποκείμενους τίτλους και την ίδια ημερομηνία λήξης), εξακολουθεί να εξαρτάται από
την προθεσμία λήξης. Το VIX θεωρείται συνήθως ως δείκτης τεκμαρτής
μεταβλητότητας 30 ημερών, παρόλο που παρεμβαίνει σε δύο κοντινές, χωρίς
υπόδειγμα, τεκμαρτές μεταβλητότητες. Επομένως, οι μελέτες που χρησιμοποιούν τη
νέα φόρμουλα για να ερευνήσουν την προβλεπτική ικανότητα της τεκμαρτής
μεταβλητότητας, πρέπει να επιλέξουν ένα συγκεκριμένο χρόνο ωρίμανσης. Το
μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας σχετικά με την τεκμαρτή μεταβλητότητα,
εξετάζει μόνο την ωριμότητα των 30 ημερών. Έτσι, οι περισσότερες προγενέστερες
έρευνες που χρησιμοποιούν το VIX για να διερευνήσουν την πρόβλεψη της
μεταβλητότητας, δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τη διάρθρωση του
χρόνου μεταβλητότητας. Επειδή η μεταβλητότητα παρουσιάζει κάποιες μοναδικές
ιδιότητες όπως η συσσωμάτωση και η μέση αναστροφή, η καμπύλη της απόδοσής
της, θα πρέπει να περιέχει τις προσδοκίες των συμμετεχόντων στην αγορά για την
αλλαγή της μεταβλητότητας. Άρα, οι συγγραφείς διερευνούν αν αυτές οι πληροφορίες
μπορούν να εξαχθούν από τη καμπύλη απόδοσης του δείκτη VIX και, αν ναι, αν
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μπορεί να βελτιώσει την απόδοση του VIX στη πρόβλεψη της μεταβλητότητας. Οι
ερευνητές εργάζονται ως ακολούθως: Αρχικά, υιοθετούν ένα μοντέλο δύο
συντελεστών για να μετατρέψουν το εξαρτώμενο από την διάρκεια ωρίμανσης VIX
στο τετράγωνο,

σε ανεξάρτητο από την προθεσμία λήξης και σε μεταβλητές

καμπύλης διάρθρωσης. Επιπλέον, δημιουργούν δύο σύνολα μεταβλητών δομής
επιπέδου και καμπύλης διάρθρωσης , χρησιμοποιώντας ανάλυση κύριας συνιστώσας
(PCA) και δύο τετραγωνισμένα επίπεδα VIX με διαφορετικές διάρκειες. Παράλληλα,
στη συγκεκριμένη έρευνα, εξέτασαν εμπειρικά την απόδοση των μοντέλων, με και
χωρίς

μεταβλητές

χρονικής

διάρθρωσης

σχετικά

με

την

πρόβλεψη

της

μεταβλητότητας των αποδόσεων του δείκτη S & P 500 και διαπίστωσαν ότι τόσο τα
αποτελέσματα μέσα στο δείγμα όσο εκτός δείγματος, επιβεβαιώνουν τη σημαντική
αυξανόμενη συνεισφορά των μοντέλων με μεταβλητές χρονικής διάρθωρσης
συγκριτικά με τις άλλες. Οι μεταβλητές επιπέδου που εξάγονται από τη καμπήλη
διάρθρωσης του τετραγωνισμένου VIX, μοιράζονται το πληροφοριακό περιεχόμενο
του κοινώς υιοθετημένου 30-ήμερου VIX, τον οποίο η βιβλιογραφία θεωρεί ευρέως,
ότι είναι ο ισχυρότερος προγνωστικός δείκτης για την πραγματοποιηθείσα
μεταβλητότητα. Επομένως, οι μεταβλητές καμπύλης διάρθρωσης διαθέτουν επιπλέον
αποτελεσματικές

πληροφορίες

για

τον

προσδιορισμό

της

μελλοντικής

πραγματοποιηθείσας μεταβλητότητας, δεδομένου ότι οι μεταβλητές καμπύλης
διάρθρωσης που παράγονται από PCA, εξηγούν μικρή μεταβλητότητα της καμπήλης
διάρθρωσης του τετραγώνισμένου VIX. Για να ενισχύσουν την ευρωστία των
εμπειρικών αποτελεσμάτων, οι ερευνητές διεξάγουν μια ανάλυση στο δείγμα
χρησιμοποιώντας διάφορες μορφές μεταβλητότητας (π.χ. τυπική απόκλιση και
λογαριθμική τυπική απόκλιση), εναλλακτικές μεθόδους ανάπτυξης των μεταβλητών
της καμπύλης διάρθρωσης(δηλαδή, διαφορετικά ζεύγη ωρίμανσης του VIX),
πολλαπλούς τρόπους μέτρησης της επίδρασης μακροοικονομικών μεταβλητών
(δηλαδή η διακύμανση της βιομηχανικής παραγωγής, η νομισματική βάση και οι
αποδόσεις του δείκτη τιμών παραγωγού), και ένα εναλλακτικό υποκείμενο
περιουσιακό στοιχείο (δείκτης NASDAQ 100). Για τον δείκτη NASDAQ 100,
διεξάγουν επίσης εκτός δείγματος ανάλυση. Τέλος, το κύριο σύνολο δεδομένων
αποτελείται από τις ημερήσιες καλύτερες τιμές προσφοράς και ζήτησης των
δικαιωμάτων προαίρεσης του δείκτη S & P 500, οι οποίες προέρχονται από το
OptionMetrics μαζί με τις λεπτομέρειες των συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου του
τύπου (call or put), του χρόνου έως τη λήξη και της τιμής εξάσκησης.
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Χρησιμοποιούνται οι μέσοι όροι των τιμών προσφοράς και ζήτησης, για να
αντιπροσωπεύονται οι τιμές της αγοράς. Από την ίδια βάση δεδομένων, λαμβάνονται
οι ημερήσιοι συντελεστές μηδενικής καμπύλης και χρησιμοποιείται η τεχνική
παρεμβολής για τη δημιουργία επιτοκίων χωρίς κινδύνους, που ταιριάζουν με την
χρονική ανοχή όλων των συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης. Η περίοδος
δειγματοληψίας εκτείνεται από 2 Ιανουαρίου 1998 έως 29 Απριλίου 2016.
Εφαρμόζονται αρκετά κοινά φίλτρα για να επιλεγεί το τελικό δείγμα των δικαιωμάτν
προαίρεσης του δείκτη S & P 500. Πρώτα, εξαιρούνται δικαιώματα προαίρεσης με
διάρκεια μικρότερη από 1 εβδομάδα έως τη λήξη, λόγω των μεροληψιών που
σχετίζονται με τη ρευστότητα και των ανησυχιών για τη μικροδιαμόρφωση της
αγοράς. Δεύτερον, εξαιτίας των μεροληψιών που σχετίζονται με τη ρευστότητα,
αποκλείονται δικαιώματα προαίρεσης με προθεσμία έως τη λήξη πέραν του ενός
έτους. Τρίτον, εξαιρούνται όσα έχουν τιμή κάτω από 0,5$ λόγω του αντίκτυπου της
διακριτικότητας των τιμών στην αποτίμηση δικαιωμάτων προαίρεσης. Τέλος,
αποκλείονται εκείνα που δεν ικανοποιούν τους περιορισμούς της εξισορροπητικής
κερδοσκοπίας (arbitrage). Ακόμα, επειδή η μελλοντική πραγματοποιηθείσα
διακύμανση είναι ο στόχος πρόβλεψης, λαμβάνονται τα επίπεδα υψηλών συχνοτήτων
των δεικτών S & P 500 σε διαστήματα 5 λεπτών από τις Olsen Data και TickData για
τον υπολογισμό της πραγματοποιηθείσας διακύμανσης.
Οι Fonseca και Xu (2019) για να υπολογίσουν τα ασφάλιστρα κινδύνου διακύμανσης
και ασυμμετρίας χρησιμοποίησαν ευρωπαϊκού τύπου δικαιώματα προαίρεσης, τόσο
αγοράς όσο και πώλησης, αγοράζοντας VIX που βρίσκεται στο χρηματιστήριο
Chicago Board Options Exchange (CBOE), και λήγει κάθε μήνα. Χρησιμοποίησαν
δεδομένα που συνέλλεξαν από Thomson Reuters Ticker History (TRTH) από SIRCA
και περιέχει πληροφορίες για τα δικαιώματα προαίρεσης όπως, τύποι δικαιωμάτων,
ημερομηνία λήξης, τιμή εξάσκησης, προσφερόμενες τιμές πώλησης αγοράς
δικαιωμάτων προαίρεσης. Το δείγμα τους ξεκίνησε από 4 Ιανουαρίου 2010 έως 10
Σεπτεμβρίου 2015, παρότι τα δικαιώματα προαίρεσης του VIX ξεκίνησαν να
διαπραγματεύονται το 2006 και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης το 2004, για
να αποφύγουν την περίοδο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Τα συμβόλαια
μελλοντικής εκπλήρωσης τα συνέλλεξαν από την DATASTREAM.

39

Στη συνέχεια, οι ερευνητές εξάγουν διάφορες διακυμάνσεις και ασφάλιστρα κινδύνου
από παράγωγα μεταβλητότητας με ένα μη μοντελοποιημένο τρόπο και αναλύουν τις
σχέσεις τους με τους δείκτες μεταβλητότητας και των αποδόσεων του μετοχικού
δείκτη. Οι προσεγγίσεις χωρίς μοντέλα είναι προτιμώμενες, καθώς τα δικαιώματα
προαίρεσης ενσωματώνουν μια πιο μακρόπνοη άποψη της κατανομής των ροπών των
περιουσιακών στοιχείων και περιέχουν πληροφορίες ουδέτερου κινδύνου, που όταν
συνδυάζονται με ιστορικές πληροφορίες, επιτρέπει τον προσδιορισμό των
ασφαλίστρων κινδύνου, που είναι τα βασικά ποσά για τη διαχείριση του κινδύνου.
Επιπλέον, τα ασφάλιστρα κινδύνου μπορούν να συντίθενται μέσω στρατηγικών
διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προαίρεσης. Στην έρευνα τους χρησιμοποίησαν τα
δικαιώματα προαίρεσης VIX για να υπολογίσουν τις συμφωνίες ανταλλαγής
διακύμανσης

και τις υπερβάλλουσες αποδόσεις των συμφωνιών ανταλλαγής

ασυμμετρίας, με σκοπό να αναλύσουν τη σχέση τους με την υπερβάλλουσα απόδοση
του δείκτη VIX και την υπερβάλλουσα απόδοση του δείκτη S&P500. Όλες οι
σχετικές

ποσότητες

λαμβάνονται

από τα

δικαιώματα

προαίρεσης

με

μη

μοντελοποιημένο τρόπο και αντιστοιχούν με εμπορεύσιμες στρατηγικές, μερικές από
τις οποίες, όπως οι συμφωνίες ανταλλαγής διακύμανσης, χρησιμοποιούνται ενεργά
στην αγορά ακόμα και σήμερα. Ένα υποπροϊόν των αποτελεσμάτων αυτών είναι να
εξαχθούν ορισμένα συμπεράσματα σχετικά με τη διακύμανση και τα ασφάλιστρα
κινδύνων λόγω ασυμμετρίας για την αγορά VIX που ασφαλώς θα ισχύει για άλλες
λιγότερο ανεπτυγμένες αγορές μεταβλητότητας. Τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν
επίσης ορισμένες διαφορές μεταξύ της αγοράς δικαιωμάτων προαίρεσης του
μετοχικού (δείκτη) και της αγοράς δικαιωμάτων προαίρεσης δείκτη μεταβλητότητας
που ίσως να μην είναι έκπληξη καθώς η δυναμική της μετοχής και της
μεταβλητότητας είναι τελείως διαφορετικές.
Χρησιμοποιώντας μία χρονολογική σειρά τιμών των δικαιωμάτων προαιρέσεως για
το VIX, την πιο ρευστή μεταβλητότητα στην αγορά παραγώγων, βρίσκουν ότι η
υπερβάλλουσα απόκλιση των συμφωνιών ανταλλαγής διακύμανσης μπορεί να
εξηγηθεί εν μέρει από το δείκτη μεταβλητότητας και τις υπερβάλλουσες αποδόσεις
του μετοχικού δείκτη, ενώ αυτές οι τελευταίες μεταβλητές περιέχουν ελάχιστες
πληροφορίες την υπερβάλλουσα απόδοση των συμφωνιών ανταλλαγής ασυμμετρίας
. Σημειώνοντας ταχεία αύξηση των προϊόντων μεταβλητότητας, μεταξύ των οποίων ο
δείκτης VIX είναι μακράν ο καλύτερος έχει μετατρέψει τη μεταβλητότητα σε μια
40

κατηγορία περιουσιακών στοιχείων. Τα αποτελέσματα έρχονται σε απόλυτη αντίθεση
με αυτά που προέκυψαν για τον μετοχικό δείκτη της αγοράς των δικαιωμάτων
προαίρεσης υπογραμμίζοντας πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της αγοράς
παραγώγων μεταβλητότητας.

Το άρθρο αυτό,

συμβάλλει στη βιβλιογραφία

αναλύοντας τη διακύμανση και τα ασφάλιστρα κινδύνου για την μεταβλητότητα της
αγοράς χρησιμοποιώντας τα δικαιώματα προαίρεσης

VIX. Συγκεκριμένα, στην

έρευνα τους διαπιστώσαν ότι η υπερβάλλουσα απόδοση των συμφωνιών ανταλλαγής
διακύμανσης μπορεί να εξηγηθεί εν μέρει από τον μετοχικό δείκτη και τις
υπερβάλλουσες αποδόσεις του δείκτη μεταβλητότητας μαζί με την υπερβάλλουσα
απόδοση των συμφωνιών ανταλλαγής ασυμμετρίας (skew swap excess return)
Αντίθετα, για να εξηγήσουν την

υπερβάλλουσα απόδοση των συμφωνιών

ανταλλαγής ασυμμετρίας

συμβόλαιο ανταλλαγής διακύμανσης είναι

μόνο το

σχετικό, το να επενδύσεις στον μετοχικό δείκτη

(δηλαδή SP500 σε αυτή την

περίπτωση) δεν έχει καμία χρησιμότητα και ο δείκτης μεταβλητότητας δεν παρέχει
επιπλέον πληροφορίες πέρα από το συμβόλαιο ανταλλαγής διακύμανσης. Προς
μεγάλη έκπληξη, όλα τα αποτελέσματα είναι σύμφωνα με το σχήμα των
«χαμόγελων» που παρατηρήθηκαν στις αγορές δικαιωμάτων προαίρεσης SP500 και
VIX. Ορισμένα αποτελέσματα είναι σε έντονη αντίθεση με αυτά που ελήφθησαν για
την

αγορά

δικαιωμάτων

προαίρεσης

SP500,

υπογραμμίζοντας

ορισμένες

λεπτομέρειες της αγοράς μεταβλητότητας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
3.1 Δεδομένα
Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στην συγκεκριμένη εργασία είναι σε μηνιαία
βάση και αφορούν την χρονική περίοδο μεταξύ Ιανουαρίου 2000 – Δεκεμβρίου 2015.
Αρχικά, τα δεδομένα για την μελλοντική τεκμαρτή μεταβλητότητα (διακύμανση) του
δείκτη S&P500, προέκυψαν από τη βάση δεδομένων OptionMetrics. Πιο
συγκεκριμένα, η συγκεκριμένη βάση έχει κατασκευάσει μια ημερήσια εκτίμηση της
επιφάνειας της τεκμαρτής μεταβλητότητας (volatilitysurface) από τα δικαιώματα
προαίρεσης στον δείκτη S&P500. Από τα δεδομένα αυτά πήραμε τη τεκμαρτή
μεταβλητότητα των δικαιωμάτων στο χρηματικό ισοδύναμο (at-the-money) για
διάρκεια 1 μήνα, 6 μήνες και 1 χρόνο σε μηνιαία βάση για το διάστημα Ιανουάριος
2000 – Δεκέμβριος 2015. Συμβολίζουμε την ετησιοποιημένη τεκμαρτή
μεταβλητότητα διάρκειας 1 μήνα ως 𝐼𝑉 ,
, την ετησιοποιημένη τεκμαρτή
μεταβλητότητα διάρκειας 6 μηνών ως 𝐼𝑉 ,
, και την ετησιοποιημένη τεκμαρτή
μεταβλητότητα διάρκειας 1 έτους ως 𝐼𝑉 ,
.
Με βάση αυτές τις τρεις εκτιμήσεις υπολογίζουμε την ετησιοποιημένη τεκμαρτή
μεταβλητότητα για το χρονικό διάστημα από 1 μήνα μέχρι 6 μήνες στον μέλλον ως:
𝐼𝑉

=

,

1
5/12

6
𝐼𝑉 ,
12

−

1
𝐼𝑉 ,
12

και την ετησιοποιημένη τεκμαρτή μεταβλητότητα για το χρονικό διάστημα από 6
μήνες μέχρι 1 χρόνο στον μέλλον ως:
𝐼𝑉

,

=

1
𝐼𝑉 ,
6/12

6
− ( )𝐼𝑉 ,
12

Επιπλέον, σε αυτή την έρευνα χρησιμοποιήθηκαν μηνιαίες αποδόσεις του δείκτη S&P
500. Συγκεκριμένα, οι υπερβάλλουσες αποδόσεις του επόμενου μήνα του δείκτη S&P
500, 𝑥𝑟 , είναι οι συνολικές αποδόσεις αφαιρώντας το επιτόκιο άνευ κινδύνου, το
οποίο δίνεται από το τρίμηνο επιτόκιο του κρατικού ομολόγου. Τα παραπάνω
δεδομένα συνελέχθησαν από τη βάση δεδομένων Thomson Reuters.
Το dy αφορά την μερισματική απόδοση, η οποία συγκεντρώθηκε από τη Thomson
Reuters. Μερισματική απόδοση είναι το μέρισμα που πληρώνει μία εταιρία ως ποσοστό
επί της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής, για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Υπολογίζεται διαιρώντας το ετήσιο μέρισμα με την τιμή της μετοχής.
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Οι μεγάλες και ώριμες εταιρίες, τείνουν να έχουν μεγαλύτερες μερισματικές
αποδόσεις από τις νεότερες, ενώ εταιρίες με μεγάλη ανάπτυξη δεν έχουν μερισματική
απόδοση γιατί δεν μοιράζουν καθόλου μέρισμα. Καθώς η μελέτη μου αφορά τις 500
εταιρίες με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση, είναι έκδηλο πως υπάρχουν τα σχετικά
δεδομένα για τη μερισματική απόδοση.
Η μερισματική απόδοση είναι ένας τρόπος να μετρηθεί το κέρδος που προσφέρει μία
μετοχή για κάθε ευρώ που επενδύεται σε αυτή. Οι επενδυτές–μέτοχοι που θέλουν να
εξασφαλίσουν ένα ελάχιστο εισόδημα θα προτιμήσουν τις μετοχές με τις υψηλότερες
μερισματικές αποδόσεις.
Το RV είναι η πραγματοποιθείσα μηνιαία διασπορά η οποία υπολογίστηκε από
ενδοσυνεδριακά δεδομένα του δείκτη S&P500, τα οποία προήλθαν από την
βιβλιοθήκη Oxford-Man Institute of Quantitative Finance. Μερικές φορές αναφέρεται
ως ιστορική μεταβλητότητα, αυτός ο όρος συνήθως χρησιμοποιείται στο πλαίσιο των
παραγώγων. Ενώ η τεκμαρτή μεταβλητότητα αναφέρεται στην εκτίμηση της αγοράς
για τη μελλοντική μεταβλητότητα, η πραγματοποιηθείσα μεταβλητότητα μετρά τα
πραγματικά γεγονότα που συνέβησαν στο παρελθόν. Η μέτρηση της μεταβλητότητας
εξαρτάται από την εκάστοτε ιδιαίτερη κατάσταση.
Θεωρούμε πως υπάρχουν πολλές παραδοσιακές μεταβλητές και επιλέγουμε αυτές τις
δύο μεταβλητές καθώς έχουν περισσότερη προβλεπτική ισχύ στην ανάλυση που
ακολουθεί στο Κεφάλαιο 4. Άλλες μεταβλητές που θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν είναι η αναλογία κερδών προς τιμή (earnings-to-price ratio), η
κλίση της καμπύλης αποδόσεων, που ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ αποδόσεις
δεκαετούς και τριμηνιαίας περιόδου, το πιστωτικό περιθώριο, που ορίζεται ως
απόδοση ομολόγων BAA Moody's μείον την απόδοση ομολόγων ΑΑΑ, και τον
πληθωρισμό.
3.2 Μεθοδολογία
Η εμπειρική μεθοδολογία της συγκεκριμένης μελέτης βασίζεται στην εκτίμηση
προβλεπτικών παλινδρομήσεων (predictive regressions) όπου η εξαρτημένη
μεταβλητή είναι η υπερβάλλουσα απόδοση του δείκτη S&P 500 για ορίζοντα 1 μήνα,
3 μήνες και 6 μήνες και οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι:(1) οι εκτιμήσεις τεκμαρτής
μεταβλητότητας για διάφορους μελλοντικούς ορίζοντες, (2) οι παραδοσιακοί
παράγοντες πρόβλεψης (μερισματική απόδοση και πραγματοποιθείσα διασπορά).
Έτσι το μοντέλο, στην πιο γενική του μορφή είναι το εξής:
xrt+h = α + β1IVt,t+1m + β2IVt,t+6m +β3IVt,t+1y + β4IVt+1m,t+6m + β5IVt+6m,t+1y + θ1(d/y) t + θ2 RVt + 𝜀
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Όπου h = 1, 3 ή 6 μήνες. Η εκτίμηση του παραπάνω γραμμικού υποδείγματος έγινε
με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων και το λογισμικό πακέτο που
χρησιμοποιήθηκε για να τις εφαρμόσουμε είναι το Stata.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Πίνακας 1
Ο πίνακας παρουσιάζει τις περιγραφικές στατιστικές και την αυτοσυσχέτιση για τα μηνιαία
δεδομένα από 01/2000 έως 12/2015. Το xrt+1 αφορά τις υπερβάλλουσες αποδόσεις του
επόμενου
μήνα
του
S&P500
αφαιρώντας
το
επιτόκιο
άνευ
κινδύνου.
Τα 𝐼𝑉 ,
,𝐼𝑉 ,
,𝐼𝑉 ,
είναι οι μελλοντικές διακυμάνσεις για διάστημα 1 μήνα, 6 μήνες
και 1 χρόνο. Τα 𝐼𝑉
και 𝐼𝑉
είναι οι μελλοντικές διακυμάνσεις για τα
,
,
χρονικά διαστήματα 1 μήνα –6 μήνες, και 6 μήνες – 1 χρόνο. Το dy αφορά την μερισματική
απόδοση και το RV είναι η πραγματοποιθείσα μηνιαία διασπορά η οποία υπολογίστηκε από
ενδοσυνεδριακά δεδομένα του δείκτη S&P500.
Πίνακας 1.1: Περιγραφικές Στατιστικές

𝑥𝑟

𝐼𝑉 ,

𝐼𝑉 ,

𝐼𝑉 ,

𝐼𝑉

𝐼𝑉

,

dy

,

RV

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

mean

-0.058

0.186

0.192

0.196

0.1956

0.197

0.019

0.0001

std.dev.

0.556

0.075

0.056

0.050

0.045

0 .049

0.004

0.0001

skewness -5.338

1.629

1.339

1.197

1.081

1.161

1.234

6.220

kurtosis

6.728

5.412

4.991

4.450

4.883

6.806

54.296

40.923

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

Πίνακας 1.2: Πίνακας Αυτοσυσχέτισης

𝒙𝒓𝒕

𝟏

𝑰𝑽𝒕,𝒕

𝟏𝒎

𝑰𝑽𝒕,𝒕

𝟔𝒎

𝑰𝑽𝒕,𝒕

𝑥𝑟

1.000

𝐼𝑉 ,

-0.108

1 .000

𝐼𝑉 ,

-0.117

0.962

1.000

𝐼𝑉 ,

-0.116

0.927

0.991

1.000

𝟏𝒚

𝑰𝑽𝒕

𝟏𝒎,𝒕 𝟔𝒎

𝑰𝑽𝒕

𝟔𝒎,𝒕 𝟏𝒚

𝐼𝑉

,

-0.121

0.678

0.849

0.893

1.000

𝐼𝑉

,

-0.116

0.916

0.987

0.999

0.902

1.000

dy

-0.161

0.410

0.497

0.522

0.525

0.526

RV

-0.129

0.787

0.712

0.668

0.366

0.655

dy

RV5

1.000
0.424

1.00
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4,1 Στατιστική ανάλυση των ερμηνευτικών μεταβλητών
Στη συγκεκριμένη ενότητα, προσεγγίζονται στατιστικά οι μεταβλητές που
χρησιμοποιήθηκαν, έτσι ώστε να ακολουθήσει αργότερα η ανάλυση των
αποτελεσμάτων της παλινδρόμησης.
Αρχικά, στον Πίνακα 1.1 παρατηρούμε ότι οι υπερβάλλουσες αποδόσεις του S&P
500 έχουν μέση τιμή -5,86%, αρνητική ασυμμετρία (skewness) και κύρτωση
(kurtosis) πολύ μεγαλύτερη από 3, δηλαδή μια λεπτόκυρτη κατανομή. Οι μέσες τιμές
για τις μελλοντικές διακυμάνσεις διάρκειας 1 μήνα, 6 μήνες και 1 χρόνο είναι 18,61%
19,26% 19,61% αντίστοιχα. Η ασυμμετρία είναι θετική και παρουσιάζουν υψηλή
κυρτότητα. Παρατηρούμε ότι η μακροχρόνια μεταβλητότητα είναι μεγαλύτερη από
τη βραχυχρόνια κατά μέσο όρο αλλά η τυπική της απόκλιση είναι μικρότερη.
Στο Πίνακα 1.2 παρατηρούμε ότι υπάρχει αρνητική και χαμηλή, άλλα όχι αμελητέα,
συσχέτιση μεταξύ της εξαρτημένης μεταβλητής, δηλαδή της μελλοντικής απόδοσης
και των ανεξάρτητων μεταβλητών. Αναγνωρίζεται, επίσης, ότι υπάρχει υψηλή
συσχέτιση των δεικτών των μελλοντικών διακυμάνσεων, το οποίο είναι εύλογο,
καθώς οι μεταβλητές αυτές προκύπτουν εμπεριέχοντας η μια την άλλη. Ιδιαίτερα,
πολύ μεγάλη αυτοσυσχέτιση υπάρχει μεταξύ της μελλοντικής διακύμανσης του ενός
χρόνου και των 6 μηνών, καθώς και της περιόδου 6 μηνών σε 1 χρόνο με τον 1 χρόνο.
Είναι φανερό ότι αν χρησιμοποιηθούν από κοινού αυτές οι μεταβλητές σε ένα
γραμμικό υπόδειγμα το τελευταίο μπορεί να πάσχει από πολυσυγγραμμικότητα. Για
την αποφυγή αυτού του προβλήματος στις παλινδρομήσεις δεν χρησιμοποιήθηκε η
μεταβλητή της μελλοντικής διακύμανσης 1 χρόνου σε συνδυασμό με τις άλλες
ανεξάρτητες μεταβλητές.

4.2 Ανάλυση παλινδρόμησης χρονολογικών σειρών
Σε αυτή την υποενότητα εφαρμόζονται παλινδρομήσεις χρονολογικών σειρών για
την διερεύνηση της προβλεπτικής ικανότητας των μελλοντικών διακυμάνσεων για τις
υπερβάλλουσες

αποδόσεις

των

μετοχών.

Η

πρώτη

παλινδρόμηση

που

χρησιμοποιείται είναι:
xrt+1 = α + β1IVt,t+1m + β2IVt,t+6m +β3 IVt,t+1y + β4IVt+1m,t+6m + β5IVt+6m,t+1y + θ1(d/y) t + θ2 RVt + 𝜀
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Πίνακας 2
Πρόβλεψη των υπερβαλλουσών αποδόσεων του δείκτη S&P 500
Αυτός ο πίνακας παρουσιάζει τα αποτελέσματα της παρακάτω παλινδρόμησης:
xrt+1 = α + β1IVt,t+1m + β2IVt,t+6m +β3 IVt,t+1y + β4IVt+1m,t+6m + β5IVt+6m,t+1y + θ1(d/y) t + θ2 RVt + 𝜀

Το δείγμα αφορά την περίοδο από 01/2000 έως 12/2015. Τα νούμερα στις
παρενθέσεις είναι οι τιμές των p-values. Ο πίνακας παρουσιάζει ακόμα τα
προσαρμοσμένα R2 και τα p-valuesτου ελέγχου

από κοινού στατιστικής

σημαντικότητας.

Πίνακας 2.1 Χωρίς την χρήση παραδοσιακών παραγόντων πρόβλεψης
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
xrt+1
xrt+1
xrt+1
xrt+1
xrt+1
xrt+1
xrt+1
xrt+1
-0.801
(0.137)

𝐼𝑉 ,

-1.149
(0.108)

𝐼𝑉 ,

𝐼𝑉

-0.986
(0.826)
-1.282
(0.110)

𝐼𝑉 ,
𝐼𝑉

-0.358
(0.624)

-1.495
(0.096)

,

,

-1.090
(0.372)
-1.307
(0.111)

-1.104
(0.594)
-0.397
(0.834)

-0.189
(0.971)

_cons

0.0905
0.163
0.193
0.234
0.199
0.221
0.236
0.169
(0.401)
(0.256)
(0.234) (0.193)
(0.232)
(0.224)
(0.192)
(0.434)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N
191
191
191
191
191
191
191
191
R2 adjusted 0.0064
0.0084
0.0082
0.0094
0.0081
0.0054
0.0043
0.0031
Joint p-val
0.1366
0.1081
0.1101
0.0957
0.1113
0.2221
0.2450
0.2757
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------p-values in parentheses
* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001
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Πίνακας 2.2 Με την χρήση παραδοσιακών παραγόντων πρόβλεψης
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
xrt+1
xrt+1
xrt+1
xrt+1
xrt+1
xrt+1
xrt+1
xrt+1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------𝐼𝑉 ,
0.0653
0.626
(0.940)
(0.607)
0.0128
(0.990)

𝐼𝑉 ,

-0.330
(0.952)
0.0273
(0.981)

𝐼𝑉 ,

𝐼𝑉

,

𝐼𝑉

,

-0.452
(0.671)

-0.984
(0.508)
0.0278
(0.981)

-3.730
(0.212)
3.810
(0.240)

0.381
(0.950)

dy

-17.74
(0.105)

-17.67
(0.120)

-17.73
(0.126)

-15.40
(0.201)

-17.73
(0.127)

-13.83
(0.266)

-13.03
(0.285)

-17.93
(0.139)

RV

-226.9
(0.499)

-210.6
(0.471)

-212.1
(0.442)

-190.2
(0.406)

-212.0
(0.436)

-347.5
(0.364)

-561.1
(0.150)

-200.6
(0.547)

_cons

0.288
0.295
0.293
0.341
0.293
0.318
0.232
0.289
(0.196)
(0.198)
(0.213)
(0.126)
(0.215)
(0.163)
(0.334)
(0.236)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N
191
191
191
191
191
191
191
191
R2 adjusted 0.0150
0.0149
0.0149
0.0159
0.0149
0.0120
0.0179
0.00967
Joint p-val 0.1211
0.1214
0.1214
0.1122
0.1214
0.1821
0.1179
0.2150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------p-values in parentheses
* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

Στον Πίνακα 2.1 παρουσιάζονται οκτώ υποδείγματα στα οποία εφαρμόζονται
συνδυασμοί των μεταβλητών, εξαιρώντας εκείνες που διαθέτουν υψηλή συσχέτιση.
Ακολουθείται αυτή η διαδικασία για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της
πολυσυγγραμικότητας στην εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Σε αυτόν τον πίνακα
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα όταν οι τεκμαρτές μεταβλητότητες διαφορετικών
χρονικών οριζόντων δεν συνδυάζονται με τους παραδοσιακούς παράγοντες
πρόβλεψης.

Τα

αποτελέσματα

του

Πίνακα

2.1

οδηγούν

στα

παρακάτω

συμπεράσματα. Πρώτον, παρατηρούμε ότι όταν συμπεριλάβουμε μεμονωμένα τις
μελλοντικές διακυμάνσεις σαν ανεξάρτητες μεταβλητές, τότε αυτές δεν είναι
στατιστικά σημαντικές ή είναι οριακά στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο 10%. Σε
κάθε περίπτωση η σχέση μεταξύ της μελλοντικής διακύμανσης και των μελλοντικών
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αποδόσεων είναι αρνητική κάτι το οποίο έχει παρατηρηθεί και σε άλλες ανάλογες
μελέτες (βλ. Luo και Zhang (2017)). Δεύτερον, όπως είναι αναμενόμενο η
προβλεπτική ικανότητα των υποδειγμάτων είναι πολύ χαμηλή. Αυτό τεκμαίρεται από
τα πολύ χαμηλά προσαρμοσμένα R2. Τέλος στα υποδείγματα που περιλαμβάνουν
συνδυασμούς των μελλοντικών διακυμάνσεων ως προβλεπτικές μεταβλητές, οι
μεταβλητές αυτές δεν φαίνεται να είναι από κοινού στατιστικά σημαντικές.
Στον Πίνακα 2.2 εισάγουμε στα γραμμικά υποδείγματα και τους παραδοσιακούς
παράγοντες πρόβλεψης των μελλοντικών αποδόσεων. Τα αποτελέσματα του πίνακα
αυτού οδηγούν στα εξής συμπεράσματα. Πρώτον, σε όλα τα υποδείγματα οι
μελλοντικές διακυμάνσεις δεν είναι στατιστικά σημαντικές. Σε σχέση όμως με τα
προηγούμενα υποδείγματα, η σχέση μεταξύ αυτών και των μελλοντικών αποδόσεων
είναι τώρα θετική. Δεύτερον, η εισαγωγή των δύο νέων μεταβλητών οδήγησε σε μια
καλύτερη προβλεπτική ικανότητα αφού τα προσαρμοσμένα R2 έχουν αυξηθεί σε
σχέση με τον Πίνακα 2.1. Yψηλότερη τιμή εμφανίζεται στην παλινδρόμηση όταν
χρησιμοποιείται η μελλοντική μεταβλητότητα για το διάστημα 1 μήνας – 6 μήνες
(Παλινδρόμηση 4, Πίνακας 2.2). Τέλος, σε όλα τα υποδείγματα οι μεταβλητές δεν
είναι από κοινού στατιστικά σημαντικές.
Η μελέτη μας, αρχικά συμφωνεί με των X. Luo, J.E. Zhang (2017) ότι στις
μακροπρόθεσμες

μεταβλητότητες

χωρίς

την

προσθήκη

στο

μοντέλο

των

παραδοσιακών παραγόντων πρόβλεψης, υπάρχει αρνητική σχέση με τις μελλοντικές
αποδόσεις των μετοχών και διαφωνεί με την μελέτη των Bakshi, Panayotov, and
Skoulakis (2011) που βρίσκουν θετική σχέση. Το αντίστροφο ισχύει όταν
προσθέτουμε τους παραδοσιακούς παράγοντες προβλεψιμότητας, όπως επίσης και
στις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες μελλοντικές διακυμάνσεις μας. Αυτό
μπορεί να οφείλεται στο χρονικό εύρος των δεδομένων που έχουν χρησιμοποιηθεί και
στην διάρκεια. Συγκεκριμένα, οι μελλοντικές μεταβλητότητες που χρησιμοποιούν οι
Bakshi, Panayotov και Skoulakis (2011)είναι διάρκειας 19 και 49 ημερών, των X.
Luo, J.E. Zhang (2017) 3,6 και 9 μηνών και αυτής της έρευνας 1,6 και 12 μηνών.
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4.3 Ανάλυση παλινδρόμησης χρονολογικών σειρών σε μακροπρόθεσμους
χρονικούς ορίζοντες
Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ερευνηθεί, η προβλεπτική ικανότητα της μελλοντικής
διακύμανσης για τις μελλοντικές αποδόσεις των μετοχών σχετικά με αποδόσεις
μακροπρόθεσμων χρονικών οριζόντων. Χρησιμοποιείται η παρακάτω παλινδρόμηση
για τους χρονικούς ορίζοντες 3 και 6 μηνών αντίστοιχα.

xrt+h = α + β1IVt,t+1m + β2IVt,t+6m +β3 IVt,t+1y + β4IVt+1m,t+6m +θ1

d
+ θ2 RVt +𝜀
y t

όπου h= 3 και 6 μήνες. Στους πίνακα 3.1 και 3.2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα
των παλινδρομήσεων για τους τρίμηνους ορίζοντες χωρίς και με τους παραδοσιακούς
παράγοντες πρόβλεψης, αντίστοιχα.
Τα αποτελέσματα του Πίνακα 3.1 οδηγούν στα παρακάτω συμπεράσματα. Πρώτον, οι
μελλοντικές διακυμάνσεις συνεχίζουν να επηρεάζουν ως επί το πλείστον αρνητικά τις
μελλοντικές αποδόσεις όταν αυτές χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα ως προβλεπτικές
μεταβλητές. Αξίζει να σημειωθεί όμως, ότι η μελλοντική διακύμανση 1 μήνα είναι
τώρα στατιστικά σημαντική. Επίσης παρατηρούμε ότι γενικά τα προσαρμοσμένα R2
έχουν αυξηθεί σε σχέση με τον πίνακα 2. Μάλιστα η υψηλότερη τιμή (ίση με 14.4%)
εμφανίζεται στο υπόδειγμα 7 όπου χρησιμοποιούνται ως προβλεπτικές μεταβλητές η
μελλοντική διακύμανση 1 μήνα – 6 μήνες και 6 μήνες – 1 χρόνο. Τέλος,
παρατηρούμε ότι στα περισσότερα υποδείγματα, οι μεταβλητές αυτών είναι από
κοινού στατιστικά σημαντικές.
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Πίνακας 3
Πρόβλεψη

των

υπερβαλλουσών

αποδόσεων

του

δείκτη

S&P

500

με

παλινδρομήσεις μακροπρόθεσμων οριζόντων
Σε αυτό τον πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης
μακροπρόθεσμου ορίζοντα:
xrt+3 = α + β1IVt,t+1m + β2IVt,t+6m +β3 IVt,t+1y + β4IVt+1m,t+6m +θ1

d
+ θ2 RVt +𝜀
y t

και η εξαρτημένη μεταβλητή xrt+3 αφορά τις επόμενες τριμηνιαίες μελλοντικές
αποδόσεις του S&P 500 μετά την αφαίρεση αυτών του επιτοκίου άνευ κινδύνου. Οι
άλλες μεταβλητές προσδιορίζονται όπως στον Πίνακα 1. Το δείγμα αφορά την
περίοδο από 01/2000 έως 12/2015. Τα νούμερα στις παρενθέσεις είναι οι τιμές των pvalues. Ο πίνακας παρουσιάζει ακόμα τα προσαρμοσμένα R2 και τα p- values του
ελέγχου από κοινού στατιστικής σημαντικότητας.

Πίνακας 3.1 Τριμηνιαίες αποδόσεις χωρίς την χρήση παραδοσιακών παραγόντων
πρόβλεψης
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
xrt+3
xrt+3
xrt+3
xrt+3
xrt+3
xrt+3
xrt+3
xrt+3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------𝐼𝑉 ,
-2.600**
-6.075***
(0.007)
(0.000)
-2.167
(0.095)

𝐼𝑉 ,

-2.079
(0.154)

𝐼𝑉 ,
𝐼𝑉
𝐼𝑉

-16.60*
(0.041)

,

,

1.674
(0.305)

8.554***
(0.000)
-2.032
(0.173)

19.67***
(0.000)
-18.24***
(0.000)

16.78
(0.072)

_cons

0.309
0.242
0.233
-0.503
0.225
-0.717*
-0.433
-0.280
(0.110)
(0.351)
(0.429)
(0.126)
(0.456) (0.023)
(0.154)
(0.470)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N
192
192
192
192
192
192
192
192
R2 adjusted 0.0321
0.00943
0.00548
0.0003
0.00455
0.106
0.144
0.0212
Joint p-val
0.0074
0.0948
0.1536
0.3053
0.0098
0.0000
0.0000
0.0490
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P-values in parentheses
* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001
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Πίνακας 3.2 Τριμηνιαίες αποδόσεις με την χρήση παραδοσιακών παραγόντων
πρόβλεψης
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
xrt+3
xrt+3
xrt+3
xrt+3
xrt+3
xrt+3
xrt+3
xrt+3
𝐼𝑉 ,

2.604
(0.085)

𝐼𝑉 ,

-1.906
(0.352)
4.734**
(0.010)

𝐼𝑉 ,

6.041
(0.523)
4.988*
(0.011)

𝐼𝑉

,

𝐼𝑉

,

6.288***
(0.001)

7.904**
(0.002)
5.008*
(0.012)

dy

-2.828
(0.880)

-13.86
(0.473)

RV

-2491.1*** -2579.4***
(0.000)
(0.000)

_cons

-0.308
(0.422)

-0.518
(0.184)

-16.15
(0.412)
-2443.6***
(0.000)
-0.558
(0.164)

-29.33
(0.147)
- 2002.1***
(0.000)
-0.616
(0.101)

-16.50
(0.403)

-34.05
(0.102)

15.54**
(0.002)
-10.76*
(0.048)

-1.451
(0.888)

-35.98
(0.077)

-12.88
(0.531)

-2409.5***
(0.000)

-1523.5*
(0.018)

-954.9
(0.143)

-2617.3***
(0.000)

-0.563
(0.163)

-0.546
(0.153)

-0.310
(0.440)

-0.498
(0.232)

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

N
192
192
192
192
192
192
192
192
R2 adjusted 0.114
0.131
0.130
0.155
0.129
0.155
0.168
0.127
joint pvalue 0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------p-values in parentheses
* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

Στο Πίνακα 3.2 με την εισαγωγή στα γραμμικά υποδείγματα και των παραδοσιακών
παραγόντων πρόβλεψης των μελλοντικών αποδόσεων ακολουθούν τα παρακάτω
συμπεράσματα. Πρώτον, οι μελλοντικές διακυμάνσεις επηρεάζουν ως επί το πλείστον
θετικά τις μελλοντικές αποδόσεις, όταν αυτές χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα ως
προβλεπτικές μεταβλητές. Αξίζει να σημειωθεί όμως, ότι η μελλοντική διακύμανση 6
μηνών και 1 χρόνου είναι τώρα στατιστικά σημαντική. Επίσης, παρατηρούμε ότι
γενικά τα προσαρμοσμένα R2 έχουν αυξηθεί σε σχέση, τόσο με τον πίνακα 2, όσο και
με τον Πίνακα 3.1. Μάλιστα, η υψηλότερη τιμή (ίση με 16.8%) εμφανίζεται στο
υπόδειγμα 7 όπου χρησιμοποιούνται ως προβλεπτικές μεταβλητές η μελλοντική
διακύμανση 1 μήνα – 6 μήνες και 6 μήνες – 1 χρόνο. Τέλος, παρατηρούμε ότι σε όλα
τα υποδείγματα, οι μεταβλητές αυτών είναι από κοινού στατιστικά σημαντικές.
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Πίνακας 4
Πρόβλεψη

των

υπερβαλλουσών

αποδόσεων

του

δείκτη

S&P

500

με

παλινδρομήσεις μακροπρόθεσμων οριζόντων
Σε αυτό τον πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης
μακροπρόθεσμου ορίζοντα:
xrt+6 = α + β1IVt,t+1m + β2IVt,t+6m +β3 IVt,t+1y + β4IVt+1m,t+6m +θ1

d
+ θ2 RVt +𝜀
y t

και η εξαρτημένη μεταβλητή xrt+6 αφορά τις επόμενες εξαμηνιαίες μελλοντικές
αποδόσεις του S&P 500 μετά την αφαίρεση του επιτοκίου άνευ κινδύνου. Οι άλλες
μεταβλητές προσδιορίζονται όπως στον Πίνακα 1. Το δείγμα αφορά την περίοδο από
01/2000 έως 12/2015. Τα νούμερα στις παρενθέσεις είναι οι τιμές των p-values. Ο
πίνακας παρουσιάζει ακόμα τα προσαρμοσμένα R2 και τα p-values του ελέγχου από
κοινού στατιστικής σημαντικότητας.
Πίνακας 4.1 Εξαμηνιαίες αποδόσεις χωρίς

την χρήση παραδοσιακών

παραγόντων πρόβλεψης
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
xrt+6
xrt+6
xrt+6
xrt+6
xrt+6
xrt+6
xrt+6
xrt+6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------𝐼𝑉 ,
-0.760
-4.108*
(0.591)
(0.031)
0.113
(0.952)

𝐼𝑉 ,

-2.361
(0.842)
0.178
(0.933)

𝐼𝑉 ,
𝐼𝑉

,

𝐼𝑉

,

3.590
(0.128)
0.201
(0.926)

8.242**
(0.010)

18.13***
(0.001)

-14.74**
(0.003)

2.877
(0.833)

_cons

-0.208
-0.372
-0.385
-1.052*
-0.389
-1.197*
-0.996*
-0.461
(0.463)
(0.325)
(0.369) (0.027)
(0.374)
(0.012)
(0.032)
(0.418)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N
192
192
192
192
192
192
192
192
R2 adjusted -0.0037 -0.0052 -0.0052
0.0070
-0.0052
0.0260
0.0482
0.0103
Joint p-val
0.5914
0.9521 0.9328
0.1276
0.9259
0.0308
0.0035
0.9762
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------p-values in parentheses
* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001
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Πίνακας 4.2 Εξαμηνιαίες αποδόσεις με την χρήση παραδοσιακών παραγόντων
πρόβλεψης
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
xrt+6
xrt+6
xrt+6
xrt+6
xrt+6
xrt+6
xrt+6
xrt+6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------𝐼𝑉 ,
5.035*
-0.363
(0.027)
(0.907)
7.877**
(0.004)

𝐼𝑉 ,

19.35
(0.174)
7.991**
(0.007)

𝐼𝑉 ,
𝐼𝑉

,

𝐼𝑉

,

9.152***
(0.001)

9.459*
(0.013)
7.952**
(0.008)

dy

-33.72
(0.232)

-50.89
(0.081)

-53.60
(0.072)

RV

-2442.7**
(0.005)

-2389.4** -2120.4**
(0.002)
(0.003)

-70.19*
(0.022)

-53.91
(0.071)

-71.09*
(0.025)

-1375.8* -2056.3** -1284.7
(0.019)
(0.004)
(0.188)

18.15*
(0.018)
-10.46
(0.205)

-12.73
(0.411)

-76.66*
(0.014)

-42.32
(0.172)

-357.8
(0.718)

-2721.9**
(0.002)

_cons

-0.363
-0.628
-0.660
-0.662
-0.660
-0.649
-0.365
-0.452
(0.528)
(0.284)
(0.275)
(0.243)
(0.278)
(0.263)
(0.551)
(0.470)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N
192
192
192
192
192
192
192
192
R2 adjusted 0.0413
0.0579
0.0532
0.0723
0.0520
0.0674
0.0753
0.0563
Joint p-val
0.0121
0.0026
0.0041
0.0007
0.0045
0.0019
0.0009
0.0050
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------p-values in parentheses
* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

Στους πίνακα 4.1 και 4.2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των παλινδρομήσεων για
τους εξάμηνους ορίζοντες χωρίς και με τους παραδοσιακούς παράγοντες πρόβλεψης,
αντίστοιχα.
Τα αποτελέσματα του Πίνακα 4.1 οδηγούν στα παρακάτω συμπεράσματα. Πρώτον,
οι μελλοντικές διακυμάνσεις επηρεάζουν ως επί το πλείστον θετικά τις μελλοντικές
αποδόσεις όταν αυτές χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα ως προβλεπτικές μεταβλητές.
Επίσης, παρατηρούμε ότι σε αυτή τη περίπτωση, αυτές δεν είναι στατιστικά
σημαντικές. Δεύτερον, όπως είναι αναμενόμενο η προβλεπτική ικανότητα των
μεμονωμένων υποδειγμάτων είναι πολύ χαμηλή και παρατηρούνται πολύ χαμηλά
προσαρμοσμένα R2. Αξίζει να σημειωθεί όμως, ότι η μελλοντική διακύμανση 1 μήνα
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– 6 μήνες και 6 μήνες – 1 χρόνο είναι στατιστικά σημαντική. Σε αυτό το υπόδειγμα
(7) εμφανίζεται και η υψηλότερη τιμή προσαρμοσμένου R2 (4,82%), η οποία είναι
συγκριτικά χαμηλότερη από το αντίστοιχο υπόδειγμα στον Πίνακα 3.1. Τέλος
παρατηρούμε ότι στα περισσότερα υποδείγματα οι μεταβλητές αυτών δεν είναι από
κοινού στατιστικά σημαντικές.

Στο Πίνακα 4.2 με την εισαγωγή στα γραμμικά υποδείγματα και των παραδοσιακών
παραγόντων πρόβλεψης των μελλοντικών αποδόσεων, ακολουθούν τα παρακάτω
συμπεράσματα. Πρώτον, οι μελλοντικές διακυμάνσεις επηρεάζουν θετικά τις
μελλοντικές αποδόσεις όταν αυτές χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα ως προβλεπτικές
μεταβλητές. Αξίζει να σημειωθεί όμως, ότι όλες οι μελλοντικές διακυμάνσεις είναι
τώρα στατιστικά σημαντικές. Επίσης, παρατηρούμε ότι γενικά τα προσαρμοσμένα R2
έχουν αυξηθεί σε σχέση τόσο με τον πίνακα 4.1. Μάλιστα η υψηλότερη τιμή (ίση με
7,53%) εμφανίζεται στο υπόδειγμα 7 όπου χρησιμοποιούνται ως προβλεπτικές
μεταβλητές η μελλοντική διακύμανση 1 μήνα – 6 μήνες και 6 μήνες – 1 χρόνο.
Τέλος, παρατηρούμε ότι στα περισσότερα υποδείγματα οι μεταβλητές αυτών είναι
από κοινού στατιστικά σημαντικές.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Πολλοί ερευνητές έχουν μελετήσει την σχέση μεταβλητότητας – μελλοντικών
αποδόσεων, ωστόσο έχουν κυριαρχήσει αινιγματικές διαπιστώσεις όταν διαφορετικά
μοντέλα έχουν χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της υπό συνθήκης διακύμανσης.
Με τον όρο μεταβλητότητα εννοούμε τις έντονες μεταβολές στις τιμές των μετοχών
και το πιο συνηθισμένο μέτρο εκτίμησής της, είναι η διακύμανση των αποδόσεων της
για διάφορα χρονικά διαστήματα. Γρήγορα όμως ανέκυψαν διάφορα θέματα και
προβληµατισµοί,

καθώς

η

µεταβλητότητα

δεν

παραμένει

σταθερή,

αλλά

μεταβάλλεται µε το πέρασμα του χρόνου, έτσι ώστε τα αποτελέσματα της µέτρησης
της διαφοροποιούνται, ανάλογα µε την περίοδο υπολογισµού και τη συχνότητα των
παρατηρήσεων. Εποµένως, δεν είναι λογικό να υποθέσουµε ότι η µεταβλητότητα για
τον επόµενο χρόνο θα είναι σταθερή για όλη την εξεταζόµενη χρονική περίοδο.
Χρειάζεται, λοιπόν, µια θεωρία δυναµικής µεταβλητότητας. Μια τέτοια είναι η
τεκµαρτή µεταβλητότητα, η οποία εκφράζει την προσδοκία των συµµετεχόντων στην
αγορά ως προς τη µελλοντική πραγµατοποιηθείσα µεταβλητότητα και η οποία,
εποµένως, αποτελεί την αγοραία πρόβλεψη της µεταβλητότητας. Σκοπός αυτής της
έρευνας είναι να παρατηρήσουμε την προβλετική ισχύ των μελλοντικών
διακυμάνσεων ως προς τις μελλοντικές αποδόσεις μετοχών χρησιμοποιώντας
δεδομένα από τον Ιανουάριο 2000 έως Δεκέμβριο 2015. Ενώ οι ερευνητές συνήθως
εστιάζουν στην σχέση των μελλοντικών αποδόσεων των μετοχών και της υπό
συνθήκη διακύμανσης σε αυτό το χρονικό διάστημα t, σε αυτή τη μελέτη
παρουσιάζεται η σχέση των αποδόσεων με τις διακυμάνσεις πέρα του ενός μήνα (t,t+
1). Πιο συγκεκριμένα, με τις μελλοντικές διακυμάνσεις για διάστημα 6 μηνών και 9
μηνών και τις μελλοντικές διακυμάνσεις για τα χρονικά διαστήματα 1 μήνα –6 μήνες,
και 6 μήνες – 1 χρόνο. Επίσης, σε αυτή την έρευνα μελετάται πώς επηρεάζει η
μελλοντική διακύμανση τις τριμηνιαίες και εξαμηνιαίες αποδόσεις των μετοχών.
Από την μελέτη μας, αρχικά παρατηρούμε ότι όταν συμπεριλάβουμε μεμονωμένα
στα υποδείγματα παλινδρόμησης, τις μελλοντικές διακυμάνσεις σαν ανεξάρτητες
μεταβλητές, χωρίς την χρήση των παραδοσιακών παραγόντων πρόβλεψης, τότε αυτές
δεν είναι στατιστικά σημαντικές ή είναι οριακά στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο
10%. Σε κάθε περίπτωση, η σχέση μεταξύ της μελλοντικής διακύμανσης και των
μελλοντικών αποδόσεων είναι αρνητική και όπως είναι αναμενόμενο, η προβλεπτική
ικανότητα των υποδειγμάτων είναι πολύ χαμηλή. Παρόμοια αποτελέσματα έχουν
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επισημανθεί και σε άλλες μελέτες (βλ. Luo και Zhang (2017)). Στη συνέχεια, με την
εισαγωγή των δύο νέων μεταβλητών οδηγούμαστε σε μια καλύτερη προβλεπτική
ικανότητα και σε μία θετική σχέση μεταξύ των μελλοντικών αποδόσεων και της
μελλοντικής διακύμανσης. Σε αυτό το συμπέρασμα οδηγούνται και οι Lu και Zhu
(2009), οι οποίοι στην μελέτη του τονίζουν την σημασία που αποδίδει στο μοντέλο
τους η χρήση επιπλέον μεταβλητών.

Επιπλέον, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να

ερευνηθεί η προβλεπτική ικανότητα της μελλοντικής διακύμανσης για τις
μελλοντικές αποδόσεις των μετοχών για αποδόσεις μακροπρόθεσμων χρονικών
οριζόντων. Ειδικότερα, στο διάστημα τριών μηνών με τη χρήση ή χωρίς των
παραδοσιακών παραγόντων πρόβλεψης, αξίζει να σημειωθεί ότι η μελλοντική
διακύμανση 1 μήνα, 1 μήνα – 6 μήνες και 6 μήνες – 1 χρόνο είναι τώρα στατιστικά
σημαντική. Επίσης, παρατηρούμε ότι γενικά τα προσαρμοσμένα R2 έχουν αυξηθεί,
μάλιστα, λαμβάνοντας υψηλότερη τιμή,

ίση με 14.4% και 16,8% αντίστοιχα.

Παρόμοια αποτελέσματα εντοπίζουμε στις εξαμηνιαίες αποδόσεις, όπου η
μελλοντική διακύμανση 1 μήνα – 6 μήνες και 6 μήνες – 1 χρόνο ( Υπόδειγμα 7), είναι
στατιστικά σημαντική, με ή χωρίς τη χρήση παραδοσιακών παραγόντων πρόληψης.
Αξίζει να επισημανθεί όμως, ότι τα προσαρμοσμένα R2 λαμβάνουν χαμηλότερες
τιμές (4,82% και 7,53%). Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι μελλοντικές
διακυμάνσεις για 1 μήνα – 6 μήνες και 6 μήνες – 1 χρόνο είναι δυνητικές μεταβλητές
για μελλοντικές ευκαιρίες επενδύσεων.
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