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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Χαράλαµπος Κουκιάς γεννήθηκε στις 28 Αυγούστου 1984 και µεγάλωσε στην
Χαλκίδα. Είναι απόφοιτος του τµήµατος Στατιστικής και Αναλογιστικών –
Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Από το
Πανεπιστήµιο Αιγαίου αποφοίτησε το 2006 και στη συνέχεια φοίτησε στο
µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών µε
τίτλο: Στατιστικές Μέθοδοι στην ∆ιαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισµών.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Χαράλαµπος Κουκιάς
ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΚΑΙ

Στο πρώτο κεφάλαιο της συγκεκριµένης εργασίας γίνεται εκτενής αναφορά στην
έννοια της Από Κοινού ∆ιαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων
Συνταξιοδοτικών Σχηµάτων. Επίσης παρουσιάζονται οι µέθοδοι αλλά και οι οργανισµοί
πέρα από τα συνταξιοδοτικά ταµεία που µπορεί να εφαρµοστεί η συγκεκριµένη
µέθοδος.
Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο µοντέλο το οποίο χρησιµοποιήσαµε στην
συγκεκριµένη εργασία προκειµένου να υπολογίσουµε την µελλοντική αξία των
υποχρεώσεων καθώς και των περιουσιακών στοιχείων ενός συνταξιοδοτικού σχήµατος
καθώς και τους διάφορους παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν την µελλοντική
τους αξία. Προκειµένου να µπορέσουµε να υπολογίσουµε την µελλοντική αξία τόσο
των περιουσιακών στοιχείων όσο και των υποχρεώσεων του ταµείου υποθέσαµε ότι η
εξέλιξη των τιµών τους µπορεί να προσοµοιωθεί µε µία στοχαστική διαδικασία, όπως η
Γεωµετρική Κίνηση Brown.
Στο τρίτο κεφάλαιο έχει γίνει αναφορά στις διάφορες µεθόδους υπολογισµού της
Αναλογιστικής Υποχρέωσης καθώς και του Κανονικού Κόστους ενός συνταξιοδοτικού
σχήµατος Καθορισµένης Εισφοράς. Επίσης παρουσιάζονται µια σειρά από µεθόδους,
προκειµένου ο διαχειριστής του συνταξιοδοτικού προγράµµατος να εξασφαλίσει την
βιωσιµότητα του συνταξιοδοτικού ταµείου καθώς και να εξασφαλίσει την καταβολή
των παροχών προς τους ασφαλισµένους στο τέλος του συνταξιοδοτικού προγράµµατος.
Τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι µέθοδοι βάσει των οποίων µπορούν να
υπολογιστούν αλλά και να προβλεφθούν οι κίνδυνοι που µπορούν να επηρεάσουν την
εξέλιξη της αξίας του χαρτοφυλακίου στο οποίο έχουν επενδυθεί οι εισφορές των
ασφαλισµένων του συνταξιοδοτικού σχήµατος. Γίνεται αναλυτική αναφορά στην
µέθοδο της Αξίας σε Κίνδυνο, στην Υπό Συνθήκη Αξίας σε Κίνδυνο, στην Μέθοδο
Μέσου ∆ιακύµανσης. Επίσης γίνεται εκτενής µελέτη στο µοντέλο Αποτίµησης Πάγιων
Περιουσιακών Στοιχείων ( Capital Asset Pricing Model) καθώς και στον ∆είκτη του
Sharpe.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στη συγκεκριµένη εργασία θα γίνει µία µελέτη της από κοινού διαχείρισης
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ενός συνταξιοδοτικού σχήµατος
καθορισµένης εισφοράς (Defined Benefit). Θα προσπαθήσουµε να δηµιουργήσουµε
ένα βέλτιστο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων, του οποίου τα κεφάλαια θα προέρχονται
από τις εισφορές των ασφαλισµένων, χρησιµοποιώντας τις µεθόδους ανοσοποίησης,
Value at Risk, Mean-Variance, CVaR. Βάσει της µεθόδου Value at Risk θα
υπολογίσουµε τα αξία σε κίνδυνο του χαρτοφυλακίου. Η µέθοδος της Αξίας σε
Κίνδυνο (Value at Risk) είναι µία µέθοδος υπολογισµού της µέγιστής δυνατής
απώλειας που µπορεί να εµφανιστεί σε ένα χαρτοφυλάκιο. Τα διάφορα µοντέλα που
χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της VaR, χρησιµοποιούν ιστορικά δεδοµένα
των τιµών των αποδόσεων των στοιχείων που συνθέτουν το χαρτοφυλάκιο, για να
υπολογίσουν την µέγιστη δυνατή απώλεια που µπορεί να εµφανιστεί σε ένα
χαρτοφυλάκιο σε ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και για ένα συγκεκριµένο
διάστηµα εµπιστοσύνης. Με την χρήση της µεθόδου Conditional Value at Risk θα
γίνει µια πρόσθετη στατιστική προσέγγιση του κινδύνου του χαρτοφυλακίου που
περιγράφει πώς οι απώλειες του χαρτοφυλακίου είναι κατά µέσον όρο µεγαλύτερες
από τις απώλειες που υπολογίζονται µε βάση την µέθοδο της Αξίας σε Κίνδυνο
(Value at Risk). Το αναµενόµενο έλλειµµα εποµένως θα δώσει µια ένδειξη του
µεγέθους των ακραίων απωλειών όταν παραβιάζεται το κατώτατο όριο VaR
Επίσης θα γίνει υπολογισµός της αξίας των περιουσιακών στοιχείων καθώς
και των υποχρεώσεων που έχει το ασφαλιστικό προγράµµατος οποίο θα µελετήσουµε
προς τους ασφαλισµένους, βασιζόµενοι σε κάποιο στοχαστικό µοντέλο, το οποίο θα
λαµβάνει υπόψη διάφορους κινδύνους της αγοράς, όπως ο κίνδυνος των επιτοκίων
καθώς και τυχόν µεταβολές του µισθού του ασφαλισµένου (π.χ αύξηση µισθού βάσει
ετών εργασίας του ασφαλισµένου).
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1.1.
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ( Asset
Liability Management)
Μια ανάγκη των ανθρώπων, που έχει ισχύ εδώ και πολλά χρόνια, είναι η
συνταξιοδότηση. Την ανάγκη αυτή έρχονται να καλύψουν τα συνταξιοδοτικά ταµεία,
µε βασικό τους στόχο τη συνέχιση του ίδιου βιοτικού επιπέδου αλλά και την
ενδεχόµενη απώλεια του εισοδήµατος των ατόµων µετά τη συνταξιοδότησή τους.
Συνταξιοδοτικό Ταµείο ή Ταµείο ονοµάζουµε το χρηµατοοικονοµικό σύστηµα
το οποίο έχει ως σκοπό την καταβολή συντάξεων καθώς και άλλων
συµπληρωµατικών παροχών σε περιπτώσεις ανικανότητας εργασίας, θανάτου κ.λ.π.
Σε ένα Συνταξιοδοτικό Ταµείο εισρέει εισόδηµα από τις εισφορές των ατόµων
που συµµετέχουν σε αυτό, δηλαδή των εργαζοµένων και των εργοδοτών τους,
επιπλέον εισόδηµα από τις επενδύσεις των περιουσιακών στοιχείων που
σχηµατίζονται από τις προηγούµενες εισφορές, καθώς και άλλων ειδών έσοδα, όπως
είναι για παράδειγµα τα έσοδα από τις κρατικές επιχορηγήσεις. Η εκροή κεφαλαίου
(δηλαδή οι υποχρεώσεις) γίνεται λόγω των συντάξεων και άλλων συµπληρωµατικών
παροχών στους ασφαλισµένους, όπως επίσης και λόγω άλλων εξόδων για παράδειγµα
διαχειριστικά (γράφηµα 1).
Την παραπάνω λειτουργία ενός συνταξιοδοτικού ταµείου, δηλαδή την από κοινού
διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων καλούµε Asset-Liability
Management, εφεξής ALM.

Γράφηµα 1
Εν γένει µε την έννοια ALM εννοούµε όλες εκείνες τις αποφάσεις και
ενέργειες που πράττει µια επιχείρηση, έτσι ώστε τα περιουσιακά στοιχεία και οι
υποχρεώσεις της να εναρµονίζονται. Ασκώντας προσεκτικά τη διαχείριση αυτή, ένα
οικονοµικό ίδρυµα µπορεί να λειτουργήσει πιο σταθερά και πιο προσοδοφόρα.
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Μπορεί να καθοριστεί σαν µια συνεχόµενη διαδικασία τυποποίησης, εφαρµογής,
προειδοποίησης και επανεξέτασης στρατηγικών, σχετικές µε το ενεργητικό και το
παθητικό για να επιτύχουν τους οικονοµικούς σκοπούς µιας επιχείρησης, δίνοντας
της ρίσκο ανοχής και άλλους περιορισµούς. Είναι σχετικό µα και κρίσιµο για την
ασφαλή διαχείριση των οικονοµικών οποιουδήποτε οργανισµού να επενδύει για να
καλύψει µελλοντικές ανάγκες χρηµατοροών και κεφαλαιακές απαιτήσεις.
Παρά τα πιθανά και σηµαντικά προτερήµατα, λίγες ασφαλιστικές εταιρίες
εκµεταλλεύτηκαν πλήρως αυτά που είχε να προσφέρει το ALM. Πρόσφατα το ALM
εξετάζει ευρύτερο πεδίο κινδύνων συµπεριλαµβανοµένων των µετοχικών,
ρευστότητας, νοµισµατικών και κρατικών. Ουσιαστικά όµως αναπτύχθηκε για να
απευθύνεται στον κίνδυνο των επιτοκίων, ο οποίος αποτέλεσε κύρια ανησυχία γύρω
στο 1970, όπου τα επιτόκια άρχισαν να παρουσιάζουν µεγάλη διακύµανση και έγιναν
περισσότερο ασταθή από ότι ήταν στο παρελθόν. Σ’ αυτό το νέο, αβέβαιο
περιβάλλον, διάφορες κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρίες που δεν είχαν διαχειριστεί
ικανοποιητικά τον κίνδυνο των επιτοκίων, απέτυχαν. Προκειµένου να
αντιµετωπιστούν οι παραπάνω κίνδυνοι από τις ασφαλιστικές εταιρίες, η Εποπτική
Ασφαλιστική Αρχή άρχισε να ζητά από τις ασφαλιστικές εταιρίες να παραδίδουν µια
ετήσια βασική ανάλυση για να βεβαιώσουν τη βέλτιστη διαχείριση του κινδύνου των
επιτοκίων.
Το ALM δεν είναι απλώς ένα εργαλείο ελέγχου ή εξάλειψης του κινδύνου των
επιτοκίων, µπορεί να συντονίσει ή να διαχειριστεί τον κίνδυνο των τιµών των
προϊόντων και άλλων αβέβαιων στοιχείων της επιχείρησης. Οι ασφαλιστικές εταιρίες
αντιµετωπίζουν ανταγωνισµούς από καινοτοµίες χρηµατοοικονοµικών αγορών και τα
προϊόντα τους συχνά αντιµετωπίζονται από τους πελάτες σαν κεφαλαιακά
περιουσιακά στοιχεία. Αυτό αναγκάζει την επιχείρηση να έχει µια ολοκληρωµένη
εικόνα των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων και να τιµολογήσει δίκαια
και µε βάση τους κανόνες της αγοράς.
Η βιοµηχανία έχει αναπτύξει ένα σύνολο από τεχνικές για τη διαχείριση των
επιτοκίων οι οποίες εν µέρει ξεπερνούν τις απαιτήσεις της Εποπτικής Ασφαλιστικής
Αρχής. Το ALM έχει γίνει ένα σηµαντικό εργαλείο για τη διαχείριση κινδύνων
ιδιαίτερων προϊόντων καθώς και ευρύτερων κινδύνων. Τεχνικές οι οποίες αρχικά
χρησιµοποιήθηκαν για να εξετάσουν προβλήµατα επενδυτικών στρατηγικών και
σχεδιασµού προϊόντων, υιοθετήθηκαν για να απαντήσουν και σε άλλες ερωτήσεις
στρατηγικής.
Το ALM χρησιµοποιεί και αυτό µε τη σειρά του κάποια µέτρα και εργαλεία,
τα οποία θα αναλύσουµε εκτενέστερα σε επόµενο κεφάλαιο. Μερικά από αυτά είναι:
Η αξία σε κίνδυνο (VaR), το Πρότυπο τιµολόγησης Πάγιων Περιουσιακών
Στοιχείων καθώς και τη µέθοδο θεωρίας χαρτοφυλακίου (efficient frontier) του
Markowitz.
Παρ’ όλο που τα εργαλεία του ALM έχουν όρια, αναλυτές καθώς και η Εποπτική
Ασφαλιστική Αρχή, προτείνουν να συνεχιστεί η εξάπλωση της χρησιµότητάς τους.
Το ALM εφαρµόζεται σε διάφορες θέσεις:

- 11 -

Θεσµικοί επενδυτές και ιδιώτες µε θέσεις παραγώγων διαχειρίζονται τις
µακροχρόνιες και βραχυπρόθεσµες θέσεις τους.
Τραπεζίτες συντονίζουν τους ορίζοντες ανατίµησης ή αποτίµησης ενεργητικού
και παθητικού.
Συνταξιοδοτικά πλάνα ρυθµίζουν τις επενδύσεις τους για να αντικατοπτρίζουν
τα χαρακτηριστικά των υποχρεώσεών τους όσον αφορά τα επιτόκια, τις
αποδόσεις των µετοχών και τις αναµενόµενες αλλαγές στους µισθούς.
Ασφαλιστικές εταιρίες επιλέγουν στρατηγικές επένδυσης για να διασφαλίσουν
ότι µπορούν να υποστηρίξουν ανταγωνιστικές τιµές στα προϊόντα τους και
στρατηγικές πιο ευνοϊκών προνοµίων για τους πελάτες.
Ας δούµε τώρα πως εφαρµόζεται το ALM στις ασφάλειες και στην τραπεζική
βιοµηχανία ξεχωριστά.

1.2. ALM ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Ή ΓΕΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Ένας ασφαλιστής ο οποίος δεν συντονίζει τις αποφάσεις του σχετικά µε τα
περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις της εταιρίας του «φλερτάρει» µε την
καταστροφή. Η περίπτωση της Nissan Mutual Life, µια Γιαπωνέζικη εταιρία µε 1,2
εκ. Γιεν ασφαλιστήρια συµβόλαια και περιουσιακά στοιχεία της τάξης των 2
τρισεκατοµµυρίων Γιεν (17 δις. ∆ολάρια), µας παραδειγµατίζει. Η εταιρία πούλησε
προϊόντα τα οποία απέδιδαν εγγυηµένους τόκους από 5% ως 5,5%, χωρίς όµως να
περιορίσει αυτές τις υποχρεώσεις. Μια «βουτιά» των κρατικών οµολόγων
δηµιούργησε ένα τεράστιο κενό ανάµεσα στους τόκους Nissan Mutual Life και στις
αποδόσεις που κέρδιζε από τις ίδιες της τις επενδύσεις. Στις 25 Απριλίου 1997, ο
Υπουργός Οικονοµικών της Ιαπωνίας διέταξε την εταιρία να διακόψει τις
επιχειρήσεις της. Η Nissan Mutual Life ήταν η πρώτη Γιαπωνέζικη ασφαλιστική
εταιρία που χρεοκόπησε ύστερα από 50 χρόνια λειτουργίας. Οι ζηµίες της ανήλθαν
συνολικά στα 300 δις. Γιεν (2,5 δις. ∆ολάρια).
Μέσα από αυτό το παράδειγµα αντιλαµβανόµαστε την ανάγκη των
ασφαλιστικών εταιριών
για σωστή διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων.
Υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στον τρόπο που εφαρµόζεται το ALM σε ασφάλειες
ζωής και µη. Οι ασφαλιστικές εταιρίες ζωής οι οποίοι ανέπτυξαν µερικά απ’ τα
πρώτα µοντέλα του ALM, γενικά εστιάζουν στον κίνδυνο των επιτοκίων. Τα µοντέλα
τους τυπικά παίρνουν ένα συγκεκριµένο κλάδο δραστηριοτήτων, υποχρεώσεων και
περιουσιακών στοιχείων ως µέθοδο ανάλυσης.
Το ALM που εφαρµόζεται από τις ασφαλιστικές εταιρίες περιουσιακών στοιχείων
ατυχήµατος, τυπικά λαµβάνει υπόψη ένα ευρύτερο πεδίο ρίσκων,
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συµπεριλαµβάνοντας και το ρίσκο του underwriting. Τα µοντέλα τους εξετάζονται
απ’ την εταιρία σαν σύνολο αντί σαν συγκεκριµένο ασφαλιστικό προϊόν.
Υπάρχει εκπληκτικά µικρή ‘επικοινωνία’ µεταξύ ασφαλειών ζωής και περιουσιακών
στοιχείων / ατυχηµάτων και οµάδων που να αφορούν την εφαρµογή του ALM. Αυτό
είναι θλιβερό διότι ο κάθε τοµέας θα µπορούσε να µάθει πολλά από τους υπόλοιπους.
Για παράδειγµα ,πολλές ασφαλιστικές εταιρίες ζωής µε εφαρµογή του ALM θα
έµεναν έκπληκτες εάν µάθαιναν ότι οι εταιρίες περιουσιακών στοιχείων /ατυχηµάτων
έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια τη δική τους προσέγγιση για το ALM ,γνωστή
ως ∆υναµική Χρηµατοοικονοµική ανάλυση DFA (dynamical financial analysis ).
DFA:Η διαδικασία της εξέτασης ολόκληρης της οικονοµικής θέσης µιας
ασφαλιστικής εταιρίας ,συµπεριλαµβάνοντας τις αµοιβαίες σχέσεις µεταξύ των
διάφορων µερών αλλά και τη στοχαστική φύση των παραγόντων που µπορούν να
επηρεάσουν τα αποτελέσµατα.
Σύµφωνα µ’ αυτόν τον ορισµό, το DFA θεωρείται τεχνική του ALM. Λόγω
του ότι µερικοί επαγγελµατίες χρησιµοποιούν τους όρους ALM και DFA µε τρόπο
που διαφέρει από τον προηγούµενο ορισµό , έχουν διαφορετικές απόψεις για τη
σχέση µεταξύ των δύο µεθόδων ανάλυσης. Μερικοί θεωρούν το ALM και το DFA
σαν διαφορετική προσέγγιση. Άλλοι θεωρούν το ALM σαν υποκατηγορία του DFA
αντί για το αντίθετο.
Αυτές οι βασικές διαφορές στην ορολογία αντικατοπτρίζουν τη νεωτεριστικότητα
των τεχνικών και την αποτυχία των επαγγελµατιών να προσδιορίσουν µια κοινή
αναλυτική προσέγγιση.

1.3. ALM ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Παρόλο που το ALM καταλήγει να αντιµετωπίζεται θεµελιωδώς διαφορετικά
από τις ασφαλιστικές εταιρίες και τις τράπεζες, αυτοί µε τη σειρά τους µπορούν να
πάρουν µερικά χρήσιµα µαθήµατα από το ALM στη τραπεζική βιοµηχανία.
Ένα µάθηµα είναι ότι η σταθεροποίηση βελτιώνει την ποιότητα της
επιχειρηµατολογίας για τη διαχείριση κινδύνου. Η µέθοδος VaR που παρουσιάστηκε
στις µεγάλες τράπεζες στα µέσα του 90, εφοδίασε µε µια άξια πλατφόρµα
κατανόησης και επικοινωνίας της έννοιας του ρίσκου. Μέσα σε λίγα χρόνια η
χρησιµότητα του VaR αυξήθηκε εκρηκτικά. Οι ρυθµιστές το χρησιµοποιούν και οι
τράπεζες το µεταδίδουν στους µετόχους . Αυτό τους οδήγησε σε µια πιο σοφή
κατανόηση της διαχείρισης κινδύνου.
Οι τράπεζες έχουν βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες καταθέσεις καθώς
και µακροχρόνια δάνεια (στεγαστικά, επιχειρηµατικά, κ.ά). Σε µοντέλα ρίσκου
εσωτερικού λογιστικού ελέγχου, οι ρυθµιστές µαθαίνουν από ανταγωνιστικές
προσεγγίσεις και αυξήσεις τιµών, σπρώχνοντας λιγότερο εξελικτικές εταιρίες να
αρχίσουν να αφοσιώνονται σε θέµατα που σε άλλη περίπτωση θα παρέβλεπαν.
Τέλος, η εµπειρία της Τράπεζας για ∆ιεθνή Ρύθµιση, µιας συνοµοσπονδίας
από κεντρικές τράπεζες, δείχνει τη δυσκολία αλλά και τη δύναµη που παράγεται από
ρυθµιστές διαφορετικών χωρών που δουλεύουν µαζί. Η ∆ιεθνής συνεργασία σε
αντίθεση µε ασφαλιστικούς ρυθµιστές προχώρησε περισσότερο διότι η ασφαλιστική
βιοµηχανία παραδοσιακά ήταν λιγότερο διεθνής απ’ ότι η τραπεζική.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
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2.Μοντελοποίηση Περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

2.1 Περιγραφή Στοχαστικού Μοντέλου των Υποχρεώσεων του
Συνταξιοδοτικού Σχήµατος
Σε αυτό το κεφάλαιο θα µελετήσουµε τον καταµερισµό των περιουσιακών
στοιχείων του χαρτοφυλακίου (Asset Allocation Model) ενός συνταξιοδοτικού
σχήµατος καθορισµένης παροχής ( Defined Benefit ) µέσω ενός µοντέλου το οποίο
θα λαµβάνει υπόψη την συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του
χαρτοφυλακίου, το µισθό του ασφαλισµένου και τον κίνδυνο της αγοράς ( Κίνδυνος
των επιτοκίων και κίνδυνος από πτώση τιµών µετοχών κλπ).
Σχήµατα «Καθορισµένης Παροχής» είναι τα συνταξιοδοτικά σχήµατα στα
οποία καθορίζεται εξαρχής η παροχή και στη συνέχεια υπολογίζεται η απαιτούµενη
εισφορά. Η παροχή καθορίζεται είτε ως ένα σταθερό ποσό, είτε ως συνάρτηση
παραγόντων όπως είναι η ηλικία του µέλους, ο τελικός µισθός, τα χρόνια υπηρεσίας,
παρά η αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων του Συνταξιοδοτικού Κεφαλαίου. Για
παράδειγµα ένα τυπικό σχήµα αυτής της µορφής παρέχει σύνταξη ίση µε το 1.67%
του τελικού µισθού του ασφαλισµένου για κάθε έτος υπηρεσίας µέχρι το µέγιστο των
40 ετών. Έτσι η µέγιστη σύνταξη φτάνει τα 2/3 του τελικού µισθού. Στα
συγκεκριµένα σχήµατα υπάρχει ανάγκη αναλογιστικής παρακολούθησης.
Ένας αρκετά δηµοφιλής τρόπος για να περιγράψουµε τον καταµερισµό των
περιουσιακών στοιχείων προκειµένου να αντιµετωπίσουµε τον κίνδυνο των επιτοκίων
σε ένα συνταξιοδοτικό σχήµα καθορισµένης παροχής είναι ο ντετερµινιστικός. Στην
έναρξη λειτουργίας του συνταξιοδοτικού προγράµµατος όλες οι εισφορές που
καταβάλουν οι ασφαλισµένοι επενδύονται αποκλειστικά σε µετοχές. Στη συνέχεια, σε
µία προκαθορισµένη χρονική στιγµή τα κεφάλαια που έχουν επενδυθεί σε µετοχές
αποσύρονται σταδιακά ( π.χ 10% κάθε χρόνο) και επενδύονται σε οµόλογα έτσι ώστε
κατά την ηµεροµηνία συνταξιοδότησης του ασφαλισµένου το συνολικό κεφάλαιο
των περιουσιακών στοιχείων να είναι επενδυµένο σε οµόλογα τα οποία στην συνέχεια
θα πουληθούν ώστε να αγοραστεί µία ισόβια ράντα όπως ακριβώς προβλέπεται από
το συµβόλαιο το οποίο έχουν συνάψει ασφαλισµένος και ασφαλιστική εταιρεία.
Μέσω της ισόβιας ράντας που θα αγοραστεί θα πληρώνεται το ποσό της σύνταξης
στον ασφαλισµένο. Βάσει της συγκεκριµένης µεθόδου γίνεται προσπάθεια να µειωθεί
ο κίνδυνος καταστροφής του χαρτοφυλακίου από την επένδυση σε µετοχές, οι οποίες
χαρακτηρίζονται από αρκετά µεγάλη πτητικότητα καθώς και ο επιτοκιακός κίνδυνος
της αγοράς.
Η ντετερµινιστική µέθοδος χρησιµοποιείται συχνά λόγω των σχετικά εύκολων
χειρισµών που απαιτούνται για την διαχείριση του χαρτοφυλακίου των περιουσιακών
στοιχείων του συνταξιοδοτικού προγράµµατος. Εντούτοις η κυριότερη κριτική που
ασκείται στο συγκεκριµένο µοντέλο, είναι ότι το µοντέλο χαρακτηρίζεται από
στατικότητα τόσο στην εξέλιξη της τιµής της µετοχής όσο και στις κινήσεις που κάνει
ο επενδυτής που στη προκειµένη περίπτωση ο επενδυτής είναι η ασφαλιστική
εταιρεία η οποία επενδύει τις εισφορές των εργαζοµένων των ασφαλισµένων.

Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο θα προσπαθήσουµε να χρησιµοποιήσουµε ένα
βέλτιστο µοντέλο καταµερισµού των περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου
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ενός συνταξιοδοτικού προγράµµατος καθορισµένης παροχής το οποίο θα λαµβάνει
υπόψη τα στοχαστικά χαρακτηριστικά της εξέλιξης του µισθού του ασφαλισµένου σε
συνάρτηση µε τα στοχαστικά χαρακτηριστικά της αξίας των περιουσιακών στοιχείων
του ταµείου στο οποίο συσσωρεύονται οι εισφορές του εργαζοµένου.
Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να τονίσουµε ότι οι τυχόν διακυµάνσεις του µισθού
του εργαζοµένου είναι δύσκολο να προβλεφθούν και να αντιµετωπιστούν από τα
κλασικά χρηµατοοικονοµικά πρότυπα. Ένας
τρόπος προκειµένου να
αντιµετωπιστούν αυτές οι διακυµάνσεις είναι η χρήση κάποιων οικονοµετρικών
µοντέλων καθώς και κάποια σταθµισµένα οµόλογα δεικτών , µε τα οποία θα
µπορούσαµε να αντιµετωπίσουµε τον πληθωρισµό (Inflation ) ο οποίος επηρεάζει το
µέγεθος του µισθού, αλλά τέτοιου είδους οµόλογα δεν είναι ευρέως διαδεδοµένα στην
χρηµατοοικονοµική αγορά.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, προκειµένου να υπολογίσουµε το ποσό της
σύνταξης του ασφαλισµένου θα στηριχθούµε στο µοντέλο του Blake (1995) ο οποίος
σχεδίασε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραµµα βάσει του οποίου το ποσό της σύνταξης το
οποίο θα λαµβάνει ο ασφαλισµένος κατά την συνταξιοδότηση του µε την µορφή
µηνιαίας καταβολής θα είναι απόλυτα συσχετισµένο µε τον µισθό του κατά την
περίοδο του εργασιακού του βίου.
Βάσει του µοντέλου του Blake το ποσό της υποχρέωσης της ασφαλιστικής
εταιρείας προς τον ασφαλισµένο κάθε χρονική στιγµή t υπολογίζεται βάσει της
ακόλουθης σχέσης:

Lt =

∞

∑

k =1

p
T +K

1 + g z 
Z 

 1 + rB 

k










1

T

(1 + r F j ) 
∏
j = t +1


Όπου :

Z = Είναι το ποσό της σύνταξης που θα λάβει ο ασφαλισµένος την ηµεροµηνία
της συνταξιοδότησης του.
g z = Το αναµενόµενο ποσοστό αύξησης του ποσού της σύνταξης
PT + k = Η πιθανότητα επιβίωσης του ασφαλισµένου την ηµεροµηνία
της συνταξιοδότησης του
rB= Επιτόκιο προεξόφλησης Κυβερνητικών Οµολόγων
rf = Τρέχον επιτόκιο ( Spot Rate).
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Παράδειγµα 2.2.1:
Θα υποθέσουµε ότι ένας εργαζόµενος, ο οποίος είναι 25 ετών, εγγράφεται σε ένα
συνταξιοδοτικό πρόγραµµα «Καθορισµένης Παροχής» (Defined Benefit Schemes) .
Η πιθανότητα επιβίωσης του εργαζοµένου υπολογίζεται σύµφωνα µε τον Ελληνικό
πίνακα Επιβίωσης.
Θα
α υποθέσουµε ότι ο ετήσιος τελικός µισθός του εργαζοµένου είναι ίσος µε
Υ= € 10000, η αναµενόµενη αύξηση του µισθού του κάθε χρόνο θα είναι ίση µε g y
=5,45% και ο χρόνος που απαιτείται ώστε να µπορέσει να συνταξιοδοτηθεί ανέρχεται
ανέρχετα
στα 40 έτη. Επίσης κατά τη συνταξιοδότηση του θα λάβει το 66,67% του τελικού
ετήσιου µισθού του, άρα το ετήσιο ποσό σύνταξης που θα λάβει µετά από 40 έτη θα
είναι Z = € 54.924. Ακόµη θα υποθέσουµε ότι η αναµενόµενη αύξηση του ποσού της
σύνταξης που θα λαµβάνει ο ασφαλισµένος κάθε χρόνο θα είναι g z = 4%. Τέλος θα
θεωρήσουµε το επιτόκιο σταθερό και ίσο µε rf =5% και το επιτόκιο
ιο προεξόφλησης
των κυβερνητικών οµολόγων rB= 5%.
Άρα χρησιµοποιώντας τον τύπο για τον υπολογισµό των υποχρεώσεων ενός
Συνταξιοδοτικού Σχήµατος λαµβάνουµε τα παρακάτω αποτελέσµατα:

Το παραπάνω γράφηµα αναπαριστά την αξία των υποχρεώσεων της εταιρείας προς
τον ασφαλισµένο στη διάρκεια των 40 ετών.
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Αρκετές τεχνικές όπως αυτή του συνταιριάσµατος των χρηµατοροών (Cash
Flow Matching ) χρησιµοποιούν την παρούσα αξία των µελλοντικών εισφορών του
ταµείου. Αυτή η τεχνική έχει χρησιµοποιηθεί στις εργασίες των Boulier (2001), Korn
&Krekel (2002) οι οποίες βασίζονται κατά κύριο λόγω στο θεώρηµα του Merton
(1971) και εξετάζουν τον τρόπο µε τον οποίο βασισµένοι στην µέθοδο του Merton
µπορεί να ενσωµατωθεί η στοχαστική εξέλιξη των επιτοκίων καθώς και η στοχαστική
εξέλιξη της τιµής των ασφαλίστρων µόνο στην περίπτωση που η συνάρτηση
χρησιµότητας αποτελεί συνάρτηση του συσσωρευµένου κεφαλαίου του ταµείου την
στιγµή της συνταξιοδότησης του ασφαλισµένου.
Οι βασικές διαφορές των δύο µοντέλων είναι οι εξής:

1) Η χρησιµοποίηση του µισθού του ασφαλισµένου ως κύριο στοιχείο στην
συνάρτηση χρησιµότητας του ασφαλισµένου.
2) Βάσει της µεθόδου των χρηµατοροών, όταν ο ασφαλισµένος συνταξιοδοτηθεί
το ποσό της σύνταξης που δικαιούται του δίνεται µε την µορφή µιας ισόβιας
ράντας (Life Annuity) αντί για ένα εφάπαξ ποσό το οποίο δίνεται στον
ασφαλισµένο βάσει του µοντέλου του Blake.
Εντούτοις αυτές οι διαφορές δεν µπορούν να αναιρέσουν τον βασικό σκοπό της
µεθόδου του Βέλτιστου καταµερισµού των περιουσιακών στοιχείων του
συνταξιοδοτικού ταµείου ο οποίος είναι να µπορέσουµε να κατασκευάσουµε ένα
βέλτιστο χαρτοφυλάκιο το οποίο θα διατρέχει τον µικρότερο δυνατό κίνδυνο (π.χ
επιτοκιακό κίνδυνο ή κίνδυνο της αγοράς) ενώ θα µεγιστοποιεί στο όριο του δυνατού
τις αποδόσεις των επενδύσεων µας. Παρόλα αυτά αν βασιστούµε στις παραπάνω
διαφορές που υπάρχουν µεταξύ των δύο µοντέλων του στοχαστικού προτύπου θα
διαπιστώσουµε ότι το στοχαστικό πρότυπο διαφέρει σηµαντικά σε σχέση µε το
ντετερµινιστικό πρότυπο. Το ντετερµινιστικό πρότυπο αγνοεί την συµπεριφορά των
µελών του συνταξιοδοτικού προγράµµατος στον κίνδυνο καθώς και την συσχέτιση
καθώς και την συσχέτιση του µισθού τν ασφαλισµένων και του ποσού της σύνταξης
που θα τους δοθεί µετά το τέλος του εργασιακού βίου.
1

1

Pension schemes as options on pension fund assets: implications for pension fund management,
Insurance: Mathematics and Economics, Volume 23, Issue 3, 31 December 1998, Pages 263-286 ,
David Blake
Blake, D., 1995. Pension Schemes and Pension Funds in the United Kingdom. Oxford University Press,
Oxford
Blake, D., 1996. Efficiency, risk aversion and portfolio insurance: an analysis of financial asset
portfolios held by investors in the UK. Economic Journal 106, 1175-1192
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2.2

Στοχαστικό Μοντέλο Αποτίµησης της Αξίας των Περιουσιακών στοιχείων
του χαρτοφυλακίου

Σε αυτήν την παράγραφο θα κάνουµε αποτίµηση του χαρτοφυλακίου του
συνταξιοδοτικού σχήµατος το οποίο µελετούµε. Το κυριότερο πρόβληµα µας σε
αυτήν την µελέτη είναι να βρούµε το βέλτιστο χαρτοφυλάκιο, δηλαδή εκείνο το οποίο
θα µας επιτρέψει να έχουµε τις µέγιστες δυνατές αποδόσεις ώστε να µπορέσει η
ασφαλιστική εταιρεία µε τα κεφάλαια τα οποία θα συσσωρευτούν να εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις της προς τον ασφαλισµένο.
Άρα προκειµένου να µπορέσουµε να κατασκευάσουµε το βέλτιστο
χαρτοφυλάκιο θα πρέπει πρώτα γίνει ορθή τιµολόγηση των περιουσιακών στοιχείων
του χαρτοφυλακίου. Άρα θα θεωρήσουµε ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο θα αποτελείται
από ένα ακίνδυνο στοιχείο (risk free) µε επιτόκιο r (t ) και από n στοιχεία µε κίνδυνο
µε απόδοση ri (t ) = (r1 (t ),..., r (t ))' . Επίσης θα κατασκευάσουµε και ένα πίνακα
διακυµάνσεων συνδιακυµάνσεων σ (t ) = (σ ij (t )), i = 1,...n, j = 1, , , m . Το ακίνδυνο
στοιχείο του χαρτοφυλακίου θα είναι ένα οµόλογο (bond) της αγοράς µηδενικού
κουπονιού καθώς επίσης και τα στοιχεία µε κίνδυνο θα είναι µετοχές (stocks). Ας
θεωρήσουµε S0 (t ) την τιµή του οµολόγου την χρονική στιγµή t και Si (t ) την τιµή
της µετοχής i , όπου i = 1,..., n την χρονική στιγµή t .

Βάσει του µοντέλου που θα χρησιµοποιήσουµε η τιµή του οµολόγου και της
µετοχής θα υπολογίζονται βάσει των παρακάτω τύπων:

d S 0 (t ) = S 0 (t ) ⋅ r (t ) d (t )

(1)

m


dS i ( t ) = S i ( t ) ⋅  ri ( t ) d (t ) + ∑ σ ij (t ) dZ j ( t ) 
j =1



(2)

Όπου Z (t ) = ( Z1 (t ),..., Z m (t )) είναι µία κίνηση Brown η οποία ορίζεται σε
'

ένα χώρο πιθανοτήτων (Ω, F , P ) . Η πληροφορία της κίνησης Brown δίνεται από
µία
P -επαύξηση { Ft }t∈[0,T ] , T < ∞ της διήθησης που δηµιουργείται από την κίνηση
Brown Wt . Επίσης θα υποθέσουµε ότι F = FT και ότι τα στοιχεία της αγοράς
r (t ), R (t ), σ (t ) είναι όλα Ft − προσαρµοσµένα και οµοιόµορφα κατανεµηµένα στο
(t , ω ) ∈ [ 0, T ] ∈Ω . Επίσης σ t σ t ' είναι θετικά ορισµένα, για παράδειγµα υπάρχει µία

θετική σταθερά δ που ισχύει ότι:
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σ tν ' ⋅ σ (t , ω )΄ν ≥ δ ν ∀(t , ω ) ∈ [ 0, T ] ⋅ Ω,ν ∈
2

n

Η τελευταία έκφραση υποδηλώνει ότι m ≥ n , δηλαδή η διάσταση της κίνησης
Brown θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση µε τον αριθµό των µετοχών του
χαρτοφυλακίου. Η παραπάνω υπόθεση µας κάνει να είµαστε σχεδόν σίγουροι ότι το
χαρτοφυλάκιο το οποίο έχουµε κατασκευάσει διαθέτει τον σωστό αριθµό µετοχών.
Οι λύσεις των εξισώσεων (1) και (2) είναι οι εξής:
t

S 0 ( t ) = e x p ( ∫ r ( s ) d s (3)
0

t
1
S i ( t ) = s i exp  ∫ ri ( s ) −
2
0

m

m

t



j =1

j =1 0



∑ σ ij ( s ) 2 ds + ∑ ∫ σ ij ( s ) dW j ( s )  (4)

Ο πίνακας διακυµάνσεων C = (σ ij ) n i , j =1 θα υποθέσουµε ότι είναι σταθερός
όπως και όλες οι υπόλοιπες τιµές της αγοράς.

Η εξέλιξη της τιµής του επιτοκίου θα δίνεται από την παρακάτω στοχαστική
διαφορική εξίσωση:

 n

dr ( t ) = µ r ( r ( t )) dt +  ∑ σ ij ( r ( t )) dZ j ( t ) 
 j =1

Όπου Z j ανεξάρτητες κινήσεις Brown. Επίσης θα ορίσουµε τον πίνακα
διακυµάνσεων συνδιακυµάνσεων

σ r (r ) = (σ ri (r ))' , i = 1,...n
Επίσης ο µισθός Y (t ) του ασφαλισµένου θα εξελίσσεται βάσει της παρακάτω
στοχαστικής διαφορικής εξίσωσης :

N


dY (t ) = Y (t ) ⋅  ( r (t ) + µY (t ) dt + σ Y 0 dZ 0 (t ) + ∑ σ Υj dZ j (t ) 
j =1



Όπου µY (t ) είναι συνάρτηση του χρόνου, σ Υ j είναι σταθερό και Z 0 είναι
µία στοχαστική κίνηση Brown.
Η αξία του χαρτοφυλακίου την χρονική στιγµή t θα συµβολίζεται ως (t ) και
η εξέλιξη της θα περιγράφεται από την ακόλουθη στοχαστική διαφορική εξίσωση:
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d F ( t ) = F ( t ) ⋅  ( r ( t ) + w ( t ) ' C s ) d t + w ( t ) ' C d Z ( t )  + π Y ( t ) d t

Όπου

C = (σ ij ) n i , j =1

ο

πίνακας

διακυµάνσεων-

συνδιακυµάνσεων,

w(t ) = ( w1 (t ),..., wn (t ))' τα ποσοστά του κεφαλαίου που έχουν επενδυθεί στα στοιχεία
του χαρτοφυλακίου και s = ( s1 ,..., sn )' οι τιµές των στοιχείων.
Την στιγµή της συνταξιοδότησης του ασφαλισµένου, το κεφάλαιο το οποίο
έχει συσσωρευτεί στο χαρτοφυλάκιο (αρχικό κεφάλαιο συν αποδόσεις από τις
επενδύσεις ) θα χρησιµοποιηθεί προκειµένου να αγοραστεί µία ισόβια ράντα η οποία
θα δοθεί στον ασφαλισµένο µε την µορφή ετήσιας ή µηνιαίας σύνταξης. Για
παράδειγµα έστω µία ράντα η οποία πληρώνει µία µονάδα ανά έτος στον
ασφαλισµένο. Τότε η παρούσα αξία της ράντας θα δίνεται από την παρακάτω σχέση:
∞

a (t , r (t )) =

∫ P (t , t +

s : r ( t ) )ϕ x ( t , s ) d s

0

Όπου ϕ x (t , s) η πιθανότητα επιβίωσης ενός ατόµου ηλικίας χ από την χρονική
στιγµή t έως την χρονική στιγµή t + s και St0 η τιµή του οµολόγου.
Το ποσοστό της σύνταξης που πληρώνεται κάθε χρόνο την χρονική στιγµή T
υπολογίζεται βάσει της παρακάτω σχέσης:

P (T ) =

F (T )
a ( t , r ( t ))

2

2

Asset Liability Modelling for pension schemes David Wilkie, United Kingdom Dennington, Ridgeway,
Horsell, Woking
Optimal risk management in defined benefit stochastic pension funds Ricardo Josa-Fombellida , Juan
Pablo Rincón-Zapatero Received May 2002; received in revised form February 2004
Vanderhoof, I.T., Altman, E.I. (Eds.), 1998. The Fair Value of Insurance Liabilities, Kluwer Academic
Publishers, Dordrecht. The New York University Salomon Center Series on Financial Markets and
Institutions.
Stochastic lifestyling: Optimal dynamic asset allocation for defined contribution pension plans
Andrew J.G. Cairnsa,_, David Blakeb, Kevin Dowd Department of Actuarial Mathematics and
Statistics, School of Mathematical and Computer Science.
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2.3
Στοχαστικό Μοντέλο Αποτίµησης της Αξίας των Υποχρεώσεων της
εταιρείας

Το στοχαστικό µοντέλο αποτίµησης της αξίας των υποχρεώσεων ενός
συνταξιοδοτικού ταµείου διαφέρει από το µοντέλο αποτίµησης των υποχρεώσεων,
όπως ενός κλασικού συνταξιοδοτικού προγράµµατος καθορισµένης παροχής
(Defined Benefit Plan). Στα κλασικά µοντέλα καθορισµένης παροχής οι παροχές που
θα δοθούν στον ασφαλισµένο εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από την δυνατότητα
διαχείρισης του χαρτοφυλακίου, το οποίο έχει δηµιουργηθεί από τις εισφορές των
ασφαλισµένων από τον διαχειριστή χωρίς να λαµβάνονται υπ όψη διάφοροι
αστάθµητοι παράγοντες όπως η αύξηση των µισθών των ασφαλισµένων , η µεταβολή
των επιτοκίων της αγοράς οι οποίοι επηρεάζουν το τελικό ποσό σύνταξης το οποίο θα
λάβει ο ασφαλισµένος. Η καλύτερη µέθοδος προκειµένου να ληφθούν υπ όψη όλοι
αυτοί οι αστάθµητοι παράγοντες είναι να χρησιµοποιηθεί ένα στοχαστικό µοντέλο
προκειµένου να µπορέσουµε να υπολογίσουµε το σύνολο των υποχρεώσεων του
συνταξιοδοτικού ταµείου προς τους ασφαλισµένους.
Σε αυτό το κεφάλαιο η αποτίµηση οι αναλογιστικές υποθέσεις για τον
υπολογισµό τόσο του κανονικού κόστους NC (t ) όσο και του αναλογιστικού κόστους
AL (t ) θα γίνουν βάσει του χρόνου t .
Το Κανονικό Κόστος (Normal Cost) είναι η τακτική εισφορά (Εργαζοµένου –
Εργοδότη) η οποία κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις θα συσσωρευτεί µαζί µε τους
τόκους σε ένα ποσό –Απόθεµα που θα είναι αρκετό να χρηµατοδοτήσει τις παροχές
τις οποίες θα λαµβάνουν οι ασφαλισµένοι από την ασφαλιστική εταιρεία. Παραµονή
του εργαζόµενου για ένα ακόµη χρόνο στον φορέα της ασφάλισης, συνεπάγεται
αύξηση της απαίτησης του ασφαλισµένου προς τον φορέα της ασφάλισης άρα και της
υποχρέωσης του φορέα.
Η Αναλογιστική Υποχρέωση (Actuarial Liability) είναι το ποσό το οποίο θα
πρέπει η ασφαλιστική εταιρεία να διαθέτει στα ταµεία της, µε την µορφή
αποθεµατικού την χρονική στιγµή t = 0 , (δηλαδή την χρονική στιγµή στην οποία ο
εργαζόµενος εισέρχεται στο ταµείο), έτσι ώστε την χρονική στιγµή t = r (Η χρονική
στιγµή συνταξιοδότησης του ασφαλισµένου) µαζί µε τον τόκο να δώσει το ALr . ‘Άρα
η αναλογιστική υποχρέωση είναι η παρούσα αξία των υποχρεώσεων που έχει η
ασφαλιστική εταιρεία προς τον ασφαλισµένο, την χρονική στιγµή t = r αν
συσσωρευτεί µαζί µε την απόδοση των επενδύσεων.
Άρα συνοψίζοντας :µε NC (t ) και AL (t ) θα συµβολίζουµε το κανονικό κόστος
και την αναλογιστική υποχρέωση την χρονική στιγµή t . Με C (t ) θα συµβολίζουµε
το ποσοστό των εισφορών των ασφαλισµένων το οποίο θα πρέπει να αποθεµατοποιεί
η ασφαλιστική εταιρεία έτσι ώστε µετά το τέλος του εργασιακού βίου του
ασφαλισµένου να µπορέσει να του δώσει µε µορφή σύνταξης το ποσό το οποίο
προβλέπεται βάσει συµβολαίου (Παροχή) P (t ) . Με F (t ) θα συµβολίζεται την αξία
των περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου την χρονική στιγµή t . Επίσης η µη
χρηµατοδοτούµενη συσσωρευµένη αναλογιστική υποχρέωση
(Unfunded Actuarial Liability) θα συµβολίζεται ως UAL και θα υπολογίζεται βάσει
της σχέσης:
U A L (t ) = A L (t ) − F (t )
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και η επιπλέον συνεισφορά προκειµένου να µειωθεί η µη χρηµατοδοτούµενη
αναλογιστική υποχρέωση ως SC (t ) και θα υπολογίζεται βάσει της ακόλουθης σχέσης:
S C (t ) = C (t ) − N C (t )

2.4 Μέθοδοι Υπολογισµού Κανονικού κόστους και Αναλογιστικής Υποχρέωσης

Για τον υπολογισµό του κανονικού κόστους και της αναλογιστικής υποχρέωσης
υπάρχουν οι εξής τρόποι υπολογισµού:

1)
2)
3)
4)

Μέθοδος Πιστωτικής Μονάδας
Μέθοδος Προβεβληµένης Πιστωτικής Μονάδας
Μέθοδος Κανονικού Κόστους Εισαγωγικής Ηλικίας
Μέθοδος Κόστους Ατοµικής Βάσης

1) Βάσει της µεθόδου της Πιστωτικής Μονάδας (Traditional Unit Credit
Method) η αναλογιστική υποχρέωση τη ηµεροµηνία αποτίµησης είναι ίση µε
την υποχρέωση που έχει συσσωρευτεί από την ηµεροµηνία από την
ηµεροµηνία εισαγωγής του ασφαλισµένου στο ασφαλιστικό ταµείο µέχρι την
ηµεροµηνία αποτίµησης. Η συγκεκριµένη µέθοδος δεν χρησιµοποιεί
µισθολογική κλίµακα.
Η αναλογιστική υποχρέωση καθώς και το κανονικό κόστος υπολογίζοντα βάσει
των παρακάτω σχέσεων:
..

..

AL x = B xυ r − x r − x p T x a r και N C x = b xυ r − x r − x p T x a r

‘Όπου:

r−x

pT x Η πιθανότητα επιβίωσης ενός ατόµου ηλικίας χ µέχρι την ηλικία r-x.

υ r − x Ο προεξοφλητικός παράγοντας για επιτόκιο i.
Bx Οι παροχές που δικαιούται ένας εργαζόµενος ηλικίας χ για κάθε έτος
παραµονής του στο συνταξιοδοτικό πρόγραµµα.
2) Σύµφωνα µε την µέθοδο Προβεβληµένης Πιστωτικής Μονάδας (Projected
Unit Credit Method) ο τρέχων µισθός του ασφαλισµένου προβάλλεται την
ηµεροµηνία συνταξιοδότησης του χρησιµοποιώντας κάποια µισθολογική
κλίµακα. Η παροχή γράφεται ως ποσοστό κ επί του µισθού του
ασφαλισµένου.
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Η αναλογιστική υποχρέωση καθώς και το κανονικό κόστος υπολογίζοντα βάσει
των παρακάτω σχέσεων:
..

..

AL x = B xυ r − x r − x p T x a r και N C x = b xυ r − x r − x p T x a r

Όπου Bx = kSr −1 ( x − a) S ο µισθός του ασφαλισµένου, r
η ηλικία
συνταξιοδότησης και α το η ηλικία εισαγωγής του ασφαλισµένου στο συνταξιοδοτικό
πρόγραµµα.
3) Βάσει της Μέθοδος Κανονικού Κόστους Εισαγωγικής Ηλικίας ( Entry Age
Normal Cost) ο υπολογισµός του κανονικού κόστους γίνεται έτσι ώστε στην
εισαγωγική ηλικία α η παρούσα αξία των εισφορών του κανονικού κόστους
να είναι ίση µε την παρούσα αξία του συνόλου των µελλοντικών παροχών. Η
µέθοδος αυτή λέγεται Κανονικού Κόστους Εισαγωγικής Ηλικίας διότι το
κανονικό κόστος υπολογίζεται στην εισαγωγική ηλικία α και είναι σταθερό ως
ποσό επί του µισθού.
Το κανονικό κόστος και η αναλογιστική υποχρέωση υπολογίζοντα βάσει των
παρακάτω σχέσεων:
..

N C = Br a

r

D rT
N aT − N

T
r

N aT − N xT
AL = NC
D xT

4) Σύµφωνα µε την µέθοδο Κόστους Ατοµικής Βάσης ( Individual Level
Premium) το κανονικό κόστος υπολογίζεται όπως και στην µέθοδο Κανονικού
Κόστους Εισαγωγικής Ηλικίας αλλά µε την διαφορά ότι αντί της εισαγωγικής
ηλικίας του ασφαλισµένου χρησιµοποιείται η ηλικία ε το µέλους στη χρονική
στιγµή έναρξης λειτουργίας του ασφαλιστικού ταµείου αν αυτή είναι
µεγαλύτερη από την εισαγωγική του ηλικία. Αν η ηλικία το µέλους στη
χρονική στιγµή της έναρξης λειτουργίας του ασφαλιστικού φορέα είναι
µικρότερη από την εισαγωγική του ηλικία τότε θα χρησιµοποιηθεί η
εισαγωγική του ηλικία α.
Το κανονικό κόστος και η αναλογιστική υποχρέωση υπολογίζοντα βάσει των
παρακάτω σχέσεων:
..

N C∈ = B r a r

N − N
Dr
και A L ∈ = N C ∈ ∈
N∈ − N r
Dx

x

Προκειµένου να δηµιουργήσουµε ένα πιο ρεαλιστικό περιβάλλον το οποίο θα
ανταποκρίνεται καλύτερα στα δεδοµένα της αγοράς θα υποθέσουµε ότι υπάρχουν
διάφοροι αστάθµητοι παράγοντες όπως π.χ αύξηση επιτοκίων η οποία επηρεάζει το
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ύψος της τελικής αποζηµίωσης προς τον ασφαλισµένο καθώς και το µέγεθος της
αναλογιστικής υποχρέωσης και του κανονικού κόστους. Για να µοντελοποιήσουµε
αυτή την υπόθεση θα πρέπει να θεωρήσουµε ένα χώρο πιθανοτήτων (Ω , F , Ρ ) . Όπου
F = { Ft }t ≥ 0 είναι µία πλήρης διήθηση η οποία δηµιουργείται από µία κίνηση Brown

{ B ( t )}t ≥ 0 και Ρ είναι ένα µέτρο πιθανότητας στον χώρο Ω .
Επίσης θα υποθέσουµε ότι η τελική υποχρέωση της ασφαλιστικής εταιρείας
προς τον ασφαλισµένο P εξελίσσεται σε συνεχές χρόνο και ικανοποιεί την
στοχαστική εξίσωση του Ito. Άρα η εξέλιξη της αξίας των υποχρεώσεων σε
συνάρτηση µε τον χρόνο θα υπολογίζεται βάσει της ακόλουθης σχέσης:

P ( t ) = P0 +

∫

t
0

t

µ ( P ( s ), s ) ds + ∫ n ( P ( s ), s ) dB ( s ) t ≥ 0
0

Όπου P0 είναι οι αρχικές υποχρεώσεις της εταιρείας.
Επίσης θα εισαγάγουµε την υπόθεση ότι τα κεφάλαια τα οποία
συσσωρεύονται από τις εισφορές των εργαζοµένων διανέµονται βάσει της
συνάρτησης M , η οποία έχει συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας m . Για έναν
ασφαλισµένο ηλικίας x , η τιµή του M ( x ) συµβολίζει την αναλογιστική παρούσα
αξία των συσσωρευµένων παροχών που δικαιούται µέχρι την ηλικία x .
Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας ορίζεται στο κλειστό διάστηµα [ a, r ] ,
όπου a η ηλικία του ασφαλισµένου κατά την είσοδο του στο συνταξιοδοτικό
πρόγραµµα και r η ηλικία συνταξιοδότησης του ασφαλισµένου. Άρα προκύπτει ότι
m ( x ) = 0 αν x ≤ a ή x ≥ r .
Εφόσον ικανοποιούνται όλες οι παραπάνω υποθέσεις, µπορούµε να
θεωρήσουµε τις στοχαστικές εξισώσεις βάσει των οποίων θα µπορούµε να
υπολογίσουµε την αξία της αναλογιστικής υποχρέωσης και του κανονικού κόστους.
Οι εξισώσεις είναι οι εξής:

AL (t ) =

∫

r

a

e − δ ( r − x ) M ( x ) E ( P ( t + r − x ) / Ft ) dx
r

NC (t ) = ∫ e −δ ( r − x ) m( x) E ( P (t + r − x) / Ft )dx
a

Όπου E ( / Ft ) υποδηλώνει την µαθηµατική ελπίδα σε συνάρτηση µε την
κίνηση Brown { B (t )}t ≥0 .
Οι διαχειριστές του χαρτοφυλακίου προκειµένου να υπολογίσουν την τιµή της
αναλογιστικής υποχρέωσης και του κανονικού κόστους κάνουν χρήση της
πληροφορίας η οποία εµπεριέχεται την χρονική στιγµή t στην µαθηµατική ελπίδα.
Προκειµένου να µελετήσουµε περαιτέρω την συµπεριφορά της εξέλιξης των
παροχών P θα πρέπει να υποθέσουµε ότι ακολουθούν µία στοχαστική κίνηση Brown.
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Στην παρακάτω παράγραφο θα αναπτύξουµε κάποια πιθανά σενάρια βάσει
των οποίων µπορούµε να µοντελοποιήσουµε την στοχαστική εξέλιξη των παροχών
καθώς επίσης και να µπορέσουµε να ανοσοποιήσουµε το χαρτοφυλάκιο του
ασφαλιστικού ταµείου.

3

3

Optimal investment decisions with a liability: The case of defined benefit pension plans Ricardo JosaFombellidaa, Juan Pablo Rinc´on-Zapaterob
Merton, R.C., 1971. Optimal consumption and portfolio rules in a continuous-time model. Journal of
Economic
Browne, S., 1997. Survival and growth with a fixed liability: Optimal portfolios in continuous time.
Mathematics of Operations Research 22
Haberman, S., Sung, J.H., 1994. Dynamics approaches to pension funding. Insurance: Mathematics
and Economics
Optimal investment strategies and risk measures in defined contribution pension schemes Steven
Habermana,∗, Elena Vigna
Optimal risk management in defined benefit stochastic pension funds_Ricardo Josa-Fombellida a,
Juan Pablo Rincón-Zapatero
Pension schemes as options on pension fund assets: implications for pension fund management
David Blake
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
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3

Μοντελοποίηση των Υποχρεώσεων ενός συνταξιοδοτικού ταµείου.

Σε αυτήν την παράγραφο του κεφαλαίου θα αναλύσουµε την µέθοδο που θα πρέπει
να ακολουθήσει ο διαχειριστής ενός συνταξιοδοτικού σχήµατος καθορισµένης
παροχής, προκειµένου να εξασφαλίσει ότι στο τέλος της περιόδου του εργασιακού
βίου του ασφαλισµένου η ασφαλιστική εταιρεία θα µπορέσει να καλύψει τις
υποχρεώσεις που έχει προς τον ασφαλισµένο.
Ο διαχειριστής του χαρτοφυλακίου θα πρέπει να λάβει υπόψη του τους διάφορους
κινδύνους της αγοράς, όπως π.χ τον κίνδυνο που προκύπτει από την διακύµανση των
επιτοκίων καθώς και τον κίνδυνο της αβεβαιότητας της αγοράς. Άρα θα πρέπει να
γίνει σωστή µοντελοποίηση της εξέλιξης των τιµών του επιτοκίου καθώς και σωστή
εκτίµηση των παραπάνω κινδύνων προκειµένου να υπολογιστούν σωστά το
Αναλογιστικό και το Κανονικό Κόστος του συνταξιοδοτικού σχήµατος.
Στη συνέχεια θα υποθέσουµε ότι η εξέλιξη της αξίας των υποχρεώσεων του
συνταξιοδοτικού ταµείου µπορεί να περιγραφεί από µία κίνηση Brown. Επίσης θα
µελετηθούν δύο διαφορετικές περιπτώσεις όσον αφορά το χαρτοφυλάκιο του
χαρτοφυλακίου. Στην πρώτη περίπτωση θα υποθέσουµε ότι τα περιουσιακά στοιχεία
του χαρτοφυλακίου έχουν επενδυθεί σε στοιχεία χωρίς κίνδυνο, όπως οµόλογα
µηδενικού κουπονιού και στην δεύτερη περίπτωση θα υποθέσουµε ότι τα
περιουσιακά στοιχεία του χαρτοφυλακίου έχουν επενδυθεί σε στοιχεία τα οποία τα
χαρακτηρίζει ο χρηµατοοικονοµικός κίνδυνος, όπως π.χ µετοχές.

3.1

Βέλτιστη επένδυση Κάνοντας χρήση ακίνδυνων στοιχείων.

Υποθέτουµε ότι οι παροχές που θα δοθούν µελλοντικά στον ασφαλισµένο
ικανοποιούν την παρακάτω στοχαστική εξίσωση:
d P (t ) = µ P (t ) d t + n P (t ) d B (t )

Όπου µ , n ∈ . Επίσης ισχύει ότι P(0) = P0 και είναι τυχαίες µεταβλητές που
αναπαριστούν τις αρχικές υποχρεώσεις της εταιρείας προς τον ασφαλισµένο. Επίσης
θα υποθέσουµε ότι το επιτόκιο της αγοράς είναι σταθερό.
Υπόθεση 1: Έστω οι τυχαίες µεταβλητές ψ AL και ψ NC και ισχύει ότι AL = ψ AL P και

NC = ψ NC P .
Επιπλέον
ισχύει
(δ − µ ) AL (t ) + NC (t ) − P (t ) = 0∀t ≥ 0 .

ότι

ψ NC = 1 + ( µ − δ )ψ AL

και

Βασιζόµενοι στις παραπάνω υποθέσεις ισχύουν οι παρακάτω εξισώσεις για τον
υπολογισµό της αναλογιστικής υποχρέωσης:
d A L ( t ) = µ A L ( t ) d t + n A L ( t ) d B ( t ) (1)
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dA L ( t ) = (δ AL ( t ) + N C ( t ) − P ( t )) dt + nAL ( t ) dB ( t )

Ένας πιθανός τρόπος προκειµένου να γίνει σωστή διαχείριση των περιουσιακών
στοιχείων του χαρτοφυλακίου του συνταξιοδοτικού σχήµατος είναι να επενδυθεί το
σύνολο των κεφαλαίων του χαρτοφυλακίου σε ακίνδυνα στοιχεία της αγοράς όπως
π.χ Οµόλογα µηδενικού κουπονιού ( Zero- Coupon Bonds).
Υποθέτουµε ότι S 0 η τιµή του οµολόγου µηδενικού κουπονιού. Τότε ισχύει ότι :

dS 0 (t ) = rS 0 dt
Όπου r > 0 είναι το σταθερό επιτόκιο του οµολόγου.
Τότε η εξίσωση βάσει της οποίας θα γίνεται η αποτίµηση της αξίας του
χαρτοφυλακίου του συνταξιοδοτικού προγράµµατος είναι η εξής :

d F ( t ) = ( rF ( t ) + C ( t ) − P ( t )) d t (2)
Υποθέτοντας ότι F (0) = F0 > 0 .

Εφόσον έχουµε υποθέσει παραπάνω ότι το επιτόκιο της αγοράς είναι σταθερό,
το µόνο που µένει να προσδιορίσει ο διαχειριστής του χαρτοφυλακίου είναι το
ποσοστό των εισφορών των ασφαλισµένων το οποίο θα πρέπει να αποθεµατοποιεί η
ασφαλιστική εταιρεία έτσι ώστε µετά το τέλος του εργασιακού βίου του
ασφαλισµένου να µπορέσει να του δώσει µε µορφή σύνταξης το ποσό το οποίο
προβλέπεται βάσει συµβολαίου (Παροχή) P (t ) .
Άρα θα υποθέσουµε ότι C (t ) είναι µία τυχαία µεταβλητή για την οποία ισχύει
η παρακάτω σχέση:

∫

∞

0

C ( s ) ds < ∞ (3)

Κάνοντας χρήση της υπόθεσης που κάναµε παραπάνω ( Υπόθεση 1) θα
εξαλείψουµε από την βασική εξίσωση υπολογισµού της συνολικής αξίας του
χαρτοφυλακίου τις µεταβλητές των παροχών και του κανονικού κόστους.
Χρησιµοποιώντας και την σχέση (δ − µ ) AL (t ) + NC (t ) − P (t ) = 0∀t ≥ 0 καταλήγουµε
στην ακόλουθη σχέση:
dF (t ) = ( rF (t ) + SC (t ) + NC (t ) − P (t )) dt = ( rF (t ) + SC (t ) + ( µ − δ ) AL (t ) dt∀t ≥ 0 (4)

Προκειµένου να ελαχιστοποιήσουµε τον κίνδυνο της αγοράς ( Solvency Risk)
καθώς και τον κίνδυνο του ποσοστού των συνολικών εισφορών οι οποίες θα πρέπει
να αποθεµατοποιούνται C (t ) θα πρέπει να ελαχιστοποιήσουµε την ακόλουθη σχέση:
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∞

J (( F0 , AL0 ); SC ) = EW0 , AL0 ∫ e − ρ t ( kSC 2 (t ) + (1 − k )( AL (t ) − F (t )) 2 dt (5)
0

Όπου:

F0 , AL0 είναι το σύνολο που προσδιορίζει την εξέλιξη της εξίσωσης SC = C − NC ,
όπου το C (t ) ικανοποιεί την σχέση (3) και τα F0 , AL0 ικανοποιούν τις σχέσεις (4) και
(1) και EF0 , AL0 η µαθηµατική ελπίδα του χαρτοφυλακίου.
Η σταθερά k , 0 < k < 1 , είναι µία σταθµισµένη µεταβλητή που υποδηλώνει
τον βαθµό σηµαντικότητας των δύο κινδύνων που εξετάζουµε για τον διαχειριστή του
χαρτοφυλακίου των περιουσιακών στοιχείων του συνταξιοδοτικού προγράµµατος.
∆εδοµένου ότι θα πρέπει να ελαχιστοποιήσουµε θα πρέπει να επιλέξουµε το επιτόκιο
το οποίο θα χρησιµοποιήσουµε προκειµένου να µπορέσουµε να υπολογίσουµε την
αξία των οµολόγων καθώς και την συνολική αξία του χαρτοφυλακίου επενδύσεων.
Το επιτόκιο το οποίο θα χρησιµοποιήσουµε θα υποθέσουµε ότι θα είναι ίσο µε
το επιτόκιο το οποίο θα δανειζόταν η ασφαλιστική εταιρεία κεφάλαια προκειµένου να
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς του ασφαλισµένους. Άρα θα υποθέσουµε ότι
δ =r.
Άρα για να µπορέσουµε να ελαχιστοποιήσουµε τους κινδύνους του χαρτοφυλακίου
θα πρέπει µε την χρήση στοχαστικού δυναµικού προγραµµατισµού να
ελαχιστοποιηθεί η ακόλουθη σχέση:

V ( F , A L ) = m in S C ∈ A F , A L

3.2

{ J ( ( F 0 , A L 0 ) ; S C )}

Βέλτιστη Επιλογή χαρτοφυλακίου επενδύοντας σε µετοχές και οµόλογα

Σε αυτή την παράγραφο θα υποθέσουµε ότι το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων της
ασφαλιστικής εταιρείας αποτελείται από ένα ακίνδυνο στοιχείο (Οµόλογο Μηδενικού
Κουπονιού) S 0 (t ) και από n στοιχεία µε κίνδυνο S 1 (t ),..., S n (t ) 0 ≤ t < ∞ . Η εξέλιξη
των τιµών των στοιχείων του χαρτοφυλακίου θα υπολογίζεται βάσει των παρακάτω
τύπων:

dS 0 (t ) = rS 0 (t ), S 0 (0) = 1

(1)

και

n

dS i (t ) = S i (ri dt + ∑ σ ij dW j (t )), S i (0) = si ,1 ≤ i ≤ n

(2)

j =1

Όπου ri και σ ij 1 ≤ i j ≤ n είναι θετικά ορισµένες µεταβλητές. Το διάνυσµα

(W0 (t ),W1 (t ),...,Wn (t ))' είναι το διάνυσµα της ( n + 1) - διάστατης κίνησης Brown η
οποία ορίζεται στο χώρο πιθανοτήτων (Ω , G , P ) .
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Επίσης θα υποθέσουµε ότι bi > r∀i = 1,..., n και ότι η αξία των υποχρεώσεων
µεταβάλλεται ανάλογα µε τις αυξήσεις των µισθών των ασφαλισµένων. Ακόµη µε
qi ∈ [−1,1] θα συµβολίζουµε στον συντελεστή συσχέτισης ανάµεσα στην κίνηση
Brown B και στα βάρη των στοιχείων του χαρτοφυλακίου wi η οποία οφείλεται
στην επίδραση του πληθωρισµού στους µισθούς των ασφαλισµένων. Άρα
E ( B(t ) wi ( s)) = qi min(t , s) για
συνεπάγεται
ότι
κάθε
i = 1,..., n και
B (t ) = 1 − qT q 'W0 (t ) + qTW ' (t )
Όπου q ' = (q1 , q2 ,..., qn )T και W ' (t ) = (W1 (t ),W2 (t ),..., Wn (t ))T .

Ακόµη υποθέτουµε ότι ο πίνακας διακυµάνσεων – συνδιακυµάνσεων είναι
θετικά ορισµένος. Επίσης µε λι (t ) θα συµβολίζουµε το ποσό του συνολικού
κεφαλαίου του χαρτοφυλακίου της εταιρείας που έχει επενδυθεί σε κάποιο στοιχείο.
n

Η ποσότητα F − ∑ λι (t ) θα συµβολίζει το συνολικό ποσό των κεφαλαίων που έχει
i =1

επενδυθεί σε οµόλογα.
Εάν κάποια τιµή του λι είναι αρνητική συνεπάγεται ότι ο διαχειριστής του
χαρτοφυλακίου χρησιµοποιεί την µέθοδο Short Selling , ενώ αν η τιµή της ποσότητας
n

∑ λι (t ) είναι µεγαλύτερη της συνολικής αξίας του χαρτοφυλακίου θα υποθέσουµε ότι
i =1

ο διαχειριστής του χαρτοφυλακίου δανείστηκε κεφάλαια µε επιτόκιο r προκειµένου
να επενδύσει σε µετοχές της αγοράς.
Τέλος ισχύει ότι λ (t ) = (λ1 (t ), λ2 (t ),..., λn (t ))T , επίσης για την τυχαία µεταβλητή

λι (t ) ισχύει η παρακάτω σχέση:
∞

∫λ

T

(t )λ ' (t ) ds < ∞

0

Άρα η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου, το οποίο αποτελείται από µετοχές και
οµόλογα θα υπολογίζεται βάσει της ακόλουθης σχέσης :
n
dS i ( t ) 
 dS 0 ( t )
dF ( t ) = ∑ λ i ( t ) i
+ F − ∑ λι ( t )  o
+ ( C ( t ) − P ( t )) dt
S ( t ) 
i =1
i =1
 S (t )
n

Η παραπάνω σχέση µε την βοήθεια των σχέσεων (1) και (2) µπορεί να µετατραπεί ως
εξής:
n
n
n


dF (t ) =  rF ( t ) + ∑ λi ( t ) ( bi − r ) + C ( t ) − P (t )  dt + ∑ ∑ λi ( t )σ ij dW j (t )
i =1
i =1 j =1



Και αν χρησιµοποιήσουµε την υπόθεση ότι F (0) = F0 προκύπτει ότι:
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n
n
n


dF (t ) =  rF (t ) + ∑ λi (t ) ( bi − r ) + SC (t ) + ( µ − δ ) AL (t )  dt + ∑ ∑ λi (t )σ ij dW j (t ) 4
i =1
i =1 j =1



4

Managing Pension Assets: from Surplus Optimization to Liability-Driven Investment Lionel
Martellini
Optimal risk management in defined benefit stochastic pension funds_ Ricardo Josa-Fombellida a,
Juan Pablo Rincón-Zapatero
An Optimal Model for Asset Liability Management Lijia Guo The Ohio State University
Society of Actuaries Professional Actuarial Specialty Guide Asset-Liability Management
Management of a pension fund under mortality and financial risks Donatien Hainaut_, Pierre
Devolder
Universit´e Catholique de Louvain, Institute of actuarial sciences
Pension funds as institutions for intertemporal risk transferI Roger T. Baumann, Heinz H. M¨uller_
University of St. Gallen
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3.3 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ

Σε αυτή την παράγραφο του κεφαλαίου θα εισαγάγουµε την έννοια του
πλεονάσµατος (Surplus) του χαρτοφυλακίου του συνταξιοδοτικού σχήµατος. Το
Πλεόνασµα ορίζεται ως η διαφορά ανάµεσα στην αξία των περιουσιακών στοιχείων
του χαρτοφυλακίου και στην αξία των υποχρεώσεων που έχει η ασφαλιστική εταιρεία
προς τους ασφαλισµένους. Άρα το πλεόνασµα θα υπολογίζεται κάθε χρονική στιγµή
βάσει της ακόλουθης σχέσης:
S t = At − L t
Όπου: At Η αξία των περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου την χρονική
στιγµή t και Lt η αξία των υποχρεώσεων την χρονική στιγµή t .
Η δεύτερη έννοια που θα εισαγάγουµε, είναι αυτή του ποσοστού Επένδυσης που
ορίζεται ως το πηλίκο της αξίας των περιουσιακών στοιχείων προς την αξία των
υποχρεώσεων και υπολογίζεται βάσει της ακόλουθης σχέσης:
Ft =

At
Lt

Ένα συνταξιοδοτικό ταµείο έχει πλεόνασµα όταν το αποτέλεσµα της σχέσης
S t = At − L t είναι µεγαλύτερο από το µηδέν ή όταν το ποσοστό επένδυσης είναι
µεγαλύτερο από την µονάδα ( Ft > 100% ) . Επίσης ένα ταµείο παρουσιάζει Έλλειµµα
όταν το αποτέλεσµα της σχέσης S t = At − L t είναι µικρότερο του µηδενός,
αποτέλεσµα που συνεπάγεται ότι η αξία των υποχρεώσεων είναι µεγαλύτερη από την
αξία των περιουσιακών στοιχείων ή όταν το ποσοστό επένδυσης είναι µικρότερο της
µονάδας, δηλαδή Ft < 100% .
Στην συγκεκριµένη εργασία που µελετούµε την εξέλιξη του χαρτοφυλακίου
µιας ασφαλιστικής εταιρείας, βασιζόµενοι στην θεωρία της Από Κοινού ∆ιαχείρισης
Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων (Asset Liability Management), µας
ενδιαφέρει να εκφράσουµε την αξία του χαρτοφυλακίου βάσει ενός µέτρου που θα
µας επιτρέπει να µελετούµε την αξία του χαρτοφυλακίου σε βάθος χρόνου και θα µας
επιτρέπει να εκφράζουµε την αξία των περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου
σε σχέση µε τις υποχρεώσεις που έχει η ασφαλιστική εταιρεία προς τους
ασφαλισµένους. Ένα µέτρο το οποίο θα µας βοηθήσει να πραγµατοποιήσουµε αυτή
την ανάλυση είναι το:
E 0 [U ( F t )]
Όπου U ( Ft ) είναι η Συνάρτηση Χρησιµότητας (Utility Function) που θα
χρησιµοποιήσουµε προκειµένου να µπορέσουµε να µελετήσουµε την εξέλιξη της
αξίας του χαρτοφυλακίου σε συνάρτηση µε τον χρόνο.
Αντικειµενικός σκοπός µας είναι να µεγιστοποιήσουµε την µαθηµατική
ελπίδα της συνάρτησης χρησιµότητας του συνολικού πλούτου του χαρτοφυλακίου
της ασφαλιστικής εταιρείας.
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Άρα θέλουµε να µεγιστοποιήσουµε την παρακάτω σχέση:
m ax

E

0

[U ( F t ) ]

Το ποσοστό του συνολικού πλούτου του χαρτοφυλακίου που έχει επενδυθεί
σε κάθε στοιχείο της αγοράς, δίνεται από το ακόλουθο διάνυσµα:
w t' = ( w1 t , w 2 t , ..., w n t ) . Θα ορίσουµε ως Atw την εξέλιξη της αξίας των
περιουσιακών στοιχείων σε συνάρτηση µε τον χρόνο και ως A0 την αξία του
χαρτοφυλακίου την χρονική στιγµή t = 0 . Η εξέλιξη της αξίας των περιουσιακών
στοιχείων υπολογίζεται βάσει της παρακάτω σχέσης:


dB t
dP 
dAtw = Atw  (1 − w ' )
+ w' t  ή
Bt
Pt 

dAtw = Atw  ( r + w ' ( µ − r )) dt + w 'σ dW t 

Χρησιµοποιώντας το λήµµα του Ito µπορούµε να ορίσουµε την στοχαστική
διαφορική εξίσωση που µας επιτρέπει να παρατηρούµε την εξέλιξη στον χρόνο του
ποσοστού επένδυσης (Funding Ratio). Η εξίσωση είναι η εξής:

 A  dAtw Atw
dA w
Aw
2
dFt w = d  t  =
− 2 dLt − 2t dLt + t3 ( dLt )
Lt
Lt
Lt
Lt
 Lt 
∆ιαιρώντας την παραπάνω σχέση µε Ft w και αντικαθιστώντας την ποσότητα dAtw
προκύπτει ότι:

dFt w
=
Ft w

((( r + w (µ − r )) dt + wσ dW ) − ( µ dt +σ dW +σ
'

'

t

L

'
L

t

L,ε

(

dWtε ) − ( w'σσ L ) + (σ L' σ Ldt + σ L2,ε ) dt

ή
w

dFt
= ( r − µ L + σ L' σ L + σ L2 ,ε ) dt + w ' ( ( µ − r ) − σσ L ) dt + ( w 'σ − σ L' ) dW t − σ L ,ε dW t ε
w
Ft
Επίσης οι µέση τιµή και η διακύµανση του Ποσοστού επένδυσης υπολογίζονται βάσει
των παρακάτω σχέσεων:

µ Fw = ( r − µ L + σ L' σ L + σ L2,ε ) dt + w' ( ( µ − r ) − σσ L ) και

(

σ Fw = ( w'σ − σ L' ) ( w'σ − σ L' ) + σ L2,ε
'

)

1/ 2
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)

3.4

Μεγιστοποίηση του τελικού πλούτου του χαρτοφυλακίου

1) Γενική Λύση
Υποθέτουµε ότι υπάρχει µια διαδικασία Markov ( wt )t ≥0 και µία συνάρτηση

φ (t , Ft ) ∈ C η οποία είναι η συνάρτηση πιθανότητας του ποσοστού Επένδυσης.
Άρα προκύπτει ότι :
A w φ ( t , Ft ) = φ + F φ F µ Fw +

1 2
F φ F F (σ
2

w
F

)2

Άρα δεδοµένης της συνάρτησης εξέλιξης της τιµής των περιουσιακών
στοιχείων θα πρέπει να βρούµε το µέγιστο σηµείο της παρακάτω σχέσης:

sup w ( Aw J (t , Ft )) (1)
J (t , Ft ) = U ( Ft ) όπου U ( Ft ) η συνάρτηση χρησιµότητας του
∆εδοµένου ότι:
ποσοστού επένδυσης.
Μεγιστοποιώντας την σχέση (1) ως προς w προκύπτει η παρακάτω σχέση:
FφF

d µ Fw
1
d (σ Fw ) 2
( w ) ' + F 2φ FF
(w)' = 0
dw
2
dw

Ή
FφF

( ( µ − r ) − σσ ) + F
L

φ FF

2

(( w σσ
'

'

)

− σσ L ) = 0

Από την επίλυση των παραπάνω σχέσεων ως προς w προκύπτει το ακόλουθο
αποτέλεσµα:
w ' = w ' ( t , Ft ) = − (σσ ' )

−1

φ F ( t , Ft )

( ( µ − r ) − σσ ) F φ
L

FF

( t , Ft )

+ (σσ ' ) σσ L
−1

Ή

w ' = w ' (t , Ft ) = − (σσ ' )

−1

(µ − r )


φ F (t , Ft )
φ (t , Ft )  ' −1
+ 1 + F
 (σ ) σ L
F φ FF (t , Ft ) 
F φ FF (t , Ft ) 
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Σε αυτό το σηµείο θα υποθέσουµε ότι το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων της
ασφαλιστικής εταιρείας θα το διασπάσουµε και θα κατασκευάσουµε τρία νέα
χαρτοφυλάκια των οποίων η αξία αθροιστικά θα ισούται µε την συνολική αξία του
αρχικού χαρτοφυλακίου.
Επίσης θα υποθέσουµε ότι στο πρώτο χαρτοφυλάκιο θα επενδύουµε στα
(σσ ' ) −1 ( µ − r )
διάφορα στοιχεία της αγοράς µε βάρη wM = '
και στο δεύτερο
1 (σσ ' ) −1 ( µ − r1)

(σ ' ) −1σ L
. Το σύνολο της αξίας του τρίτου
1' (σ ' ) −1σ L
χαρτοφυλακίου θα επενδύεται αποκλειστικά σε στοιχεία µηδενικού ρίσκου (π.χ
Οµόλογα Μηδενικού Κουπονιού, Τραπεζικές καταθέσεις).
Η βελτιστοποίηση του πρώτου χαρτοφυλακίου θα γίνει µε την µέθοδο Μέσου∆ιακύµανσης. Θα πρέπει να τονίσουµε ότι το σύνολο των κεφαλαίων του
χαρτοφυλακίου που επενδύθηκαν στα διάφορα στοιχεία της αγοράς, επενδύθηκαν
φ
αναλογικά µε τις πιθανότητες Arrow- Pratt µε συντελεστή − F ο οποίος µας
FφFF
δηλώνει το µέγεθος της αποστροφής του επενδυτή προς τον κίνδυνο( π.χ επιτοκιακός
κίνδυνος) της αγοράς.
χαρτοφυλάκιο µε βάρη wM =

Προκειµένου να βελτιστοποιήσουµε το δεύτερο χαρτοφυλάκιο, θα
προσπαθήσουµε να ελαχιστοποιήσουµε την συνολική διακύµανση του ποσοστού
επένδυσης (Funding Ratio). Η διακύµανση του ποσοστού επένδυσης υπολογίζεται
βάσει της ακόλουθης σχέσης:

(

σ Fw = ( w'σ − σ L' ) ( w'σ − σ L' ) + σ L2,ε
'

)

1/ 2

Άρα η ελαχιστοποίηση της διακύµανσης µπορεί να επιτευχθεί για

w = (σ ' ) −1σ L .

5

5

Managing Pension Assets: from Surplus Optimization to Liability-Driven Investment Lionel
Martellini
Leibowitz, M., and A., Weinberger, 1982, Contingent Immunization—Part I: Risk Control
Procedures, Financial Analysts Journal
Leibowitz, M., and A., Weinberger. 1982, Contingent Immunization—Part II: Problem Areas,
Financial Analysts Journal
Merton, R., Continuous-Time Finance, Padstow, UK: Basil Blackwell Inc., 1990.
Sundaresan, S., F. Zapatero, 1997, Valuation, optimal asset allocation and retirement incentives of
pension plans, The Review of Financial Studies
Zenios, S., 1995, Asset/liability management under uncertainty for fixed-income securities,
Annals of Operations Research.
Ziemba, W. and J. Mulvey (Eds.), 1998, Worldwide Asset and Liability Modeling, Cambridge,
UK
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3.5 Μεγιστοποίηση του τελικού πλούτου του χαρτοφυλακίου
κάνοντας χρήση της συνάρτησης χρησιµότητας

Στην συγκεκριµένη παράγραφο θα προσπαθήσουµε να µεγιστοποιήσουµε την
αναµενόµενη µέση τιµή του συνολικού τελικού πλούτου του χαρτοφυλακίου
επενδύσεων της ασφαλιστικής εταιρείας. Προκειµένου να µπορέσουµε να εξάγουµε
αυτό το αποτέλεσµα θα κάνουµε χρήση της συνάρτησης χρησιµότητας U ( x ) = ln( w) .
Επίσης θα πρέπει να βρούµε ένα σύνορο έκφρασης της µαθηµατικής ελπίδας
Eξ log( n ) ,όπου ξ, n αποτελούν µεταβλητές µίας κίνησης Brown. Ακόµη θα
υποθέσουµε ότι Ft π είναι η αξία του χαρτοφυλακίου την χρονική στιγµή t δεδοµένης
µίας π στρατηγικής επενδύσεων µε αρχικό κεφάλαιο F0 = f . Τέλος θα υποθέσουµε
ότι η χρησιµότητα του επενδυτή κάποια χρονική στιγµή t είναι U ( Ftπ , Y ) . Αυτό που
θα προσπαθήσουµε να κάνουµε εµείς είναι να βρούµε κάποια στρατηγική π η οποία
θα µεγιστοποιεί την αναµενόµενη συνάρτηση χρησιµότητας του επενδυτή
EU ( Ftπ , Y ) .

Προκειµένου να πετύχουµε την µεγιστοποίηση της συνάρτησης χρησιµότητας
του τελικού πλούτου του χαρτοφυλακίου της εταιρείας θα πρέπει να κάνουµε χρήση
δύο πολύ σηµαντικών θεωρηµάτων. Αυτά είναι τα εξής:
Θεώρηµα 1: Θα θεωρήσουµε ένα χώρο πιθανοτήτων ( Ω, F , P ) στον οποίο

υπάρχουν δύο συσχετισµένες διαδικασίες Wiener W = (Wt )t ≥0 και W = (Wt )t ≥0 µε
συντελεστή συσχέτισης ρ , 0 < ρ < 1 . Επίσης θα υποθέσουµε ότι ( Ft )t ≥0 είναι η
διήθηση που δηµιουργείται από το ζευγάρι (W , W ) .
Άρα για κάθε αύξουσα και µετρήσιµη διαδικασία

∫

∞

0

a s2 ds < ∞ και για κάθε ε ∈

ισχύει η ακόλουθη σχέση:

 ερ 2 − 1 t 2
n t( a ,ε ) = exp 
∫0 a s ds +
2

Για κάθε και n (α ,ε ) = lim nt( a ,ε )
t→∞
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∫


asdWs 
o

t

a = (at )t ≥0 , όπως

Θεώρηµα 2: Υπάρχει ξ > 0 F − µετρήσιµη τυχαία µεταβλητή και a = (at )t ≥0 µία

αύξουσα και µετρήσιµη διαδικασία a = (at )t ≥0 , όπως

∫

∞

0

a s2 ds < ∞ .

∞

1) Αν Eξ log(ξ ) + < ∞ και Ε ∫ α s2 ds < +∞ τότε ισχύει ότι:
0

 ξ 
E ξ lo g ( n ( a ,0 ) ) ≤ ρ 2 E ξ lo g 

 Eξ 

Με at = ρ

βτ
όπου ξ = E ξ +
EF ξ

∫

∞
0

β sd W

s

.

t

2) Αν E ξ log(ξ ) < ∞ τότε ισχύει ότι:
E ξ n ( α ,1 ) ≥ e x p ( E lo g ( ξ ) )

Με at = −

1

ρ

∞

βt όπου log(ξ ) = E log(ξ ) + ∫ β t dWt .
0

Για να µπορέσουµε να κάνουµε χρήση των παραπάνω υποθέσεων και
θεωρηµάτων θα υποθέσουµε ότι Ft = π t + π t0 υποδηλώνει την αξία του
χαρτοφυλακίου την χρονική στιγµή t ≥ 0 , όπου π t το σύνολο των κεφαλαίων που
έχουν επενδυθεί σε µετοχές και π t0 τα κεφάλαια που έχουν επενδυθεί σε ακίνδυνα
στοιχεία της αγοράς (π.χ Οµόλογα Μηδενικού Κουπονιού, τραπεζικές καταθέσεις).
Επίσης θα υποθέσουµε ότι οι διαδικασίες (π t )t ≥0 και (π t0 )t ≥0 είναι αύξουσες και
µετρήσιµες.
Άρα η εξέλιξη της αξίας του χαρτοφυλακίου υπολογίζεται βάσει της
ακόλουθης σχέσης:

dS t
dS 0
+ π t0 0t =
St
St
= π tσ t (dWt + λt dt ) + rt Ft dt
dFt = π t

Άρα
Ft = S t0

(f +∫ S
t

0

−1
s

π sσ s ( d W s + λ s d s )
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)

Όπου St0 = exp

( ∫ r ds ) και
t

0

s

r s το τρέχον επιτόκιο (Spot Rate) της αγοράς.

Επίσης για το ποσό των κεφαλαίων π t που έχει επενδυθεί σε µετοχές ισχύει ότι:
t

∫π
0

2
s

< +∞ για κάθε t ≥ 0 .

Θα θεωρήσουµε ότι ο αρχικός πλούτος είναι x > 0 και ένα χρονικό ορίζοντα
T > 0 ,θα υποθέσουµε ότι η χρησιµότητα του επενδυτή την χρονική στιγµή T δίνεται
από την συνάρτηση χρησιµότητας U ( FT , Y ) . Άρα ο στόχος του επενδυτή είναι να
µεγιστοποιήσει την ποσότητα E (U ( FT , Y ) ) µέσω ενός συνόλου στρατηγικών π ∈ Α
οι οποίες χαρακτηρίζουν το βέλτιστο χαρτοφυλάκιο.
Το σύνολο Α των επιτρεπόµενων στρατηγικών ποικίλει ανάλογα µε την
µορφή που θα έχει η συνάρτηση χρησιµότητας του επενδυτή του χαρτοφυλακίου (π.χ
εκθετική, λογαριθµική). Μία τυπική υπόθεση που µπορούµε να κάνουµε βάσει αυτών
των στρατηγικών είναι ότι θα πρέπει να ισχύει η ακόλουθη σχέση:
E (U ( FT , Y ) ) < +∞ , δηλαδή ότι θα πρέπει η αναµενόµενη µέση τιµή της συνάρτησης
χρησιµότητας του επενδυτή του χαρτοφυλακίου θα πρέπει να είναι θετική και
πεπερασµένη.
Τέλος προκειµένου να µπορέσουµε να κάνουµε κάποιες περαιτέρω υποθέσεις
παρακάτω θα υποθέσουµε ότι η συνάρτηση χρησιµότητας του επενδυτή µπορεί να
γραφεί στην µορφή U ( F , Y ) = g ( f ) h( y ) , όπου g είναι µία αύξουσα συνάρτηση και
Y είναι µία F − µετρήσιµη τυχαία µεταβλητή.
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Μεγιστοποίηση του τελικού πλούτου του χαρτοφυλακίου
κάνοντας χρήση της λογαριθµικής συνάρτησης χρησιµότητας
3.6

Θα υποθέσουµε ότι η συνάρτηση χρησιµότητας του επενδυτή είναι της
µορφής:
U ( f , y ) = log( f ) y

Το σύνολο των πιθανών στρατηγικών που µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε
προκειµένου να καταφέρουµε να δηµιουργήσουµε ένα βέλτιστο χαρτοφυλάκιο
δίνεται από το παρακάτω σύνολο:
 (π t ) t ≥ 0 µε Ft π > 0 ∀ t ∈ [0, T ] 
A=

γ
 E log( FT ) < ∞ ∀ γ > 1

Άρα προκειµένου να µεγιστοποιήσουµε την αναµενόµενη χρησιµότητα του
τελικού πλούτου του χαρτοφυλακίου θα πρέπει να ισχύει η ακόλουθη σχέση:

1

 T
 T

 Y 
sup π ∈ A EU ( FTπ , Y ) = EY  log( f ) +  ∫ rs + λs ds   + ρ  ∫ λs dWt + ρ 2 log 

2
 0

 EY  

 0
Και η παραπάνω σχέση ικανοποιείται για:

πt =

Ft 
βt 
 λt + ρ
 όπου Y = E Y +
EFY 
σt 

∫

T
0

βsdWs

6

6

Yonggan Zhao ·William T. Ziemba: A stochastic programming model using an endogenously
determined worst case risk measure for dynamic asset allocation
Kallberg, J.G., Ziemba, W.T. (1983): Comparison of alternative utility functions in portfolio selection
problems. Manage.
Pension funds as institutions for intertemporal risk transfer I Roger T. Baumann, Heinz H. M¨uller
Risk measure and fair valuation of an investment guarantee in life insurance J´erome Barbarin a,
Pierre Devolder
Portfolio Selection in Incomplete Markets with Utility Maximisation Charles Dehaene Exeter College
University of Oxford
Optimal reinsurance policy: The adjustment coefficient and the expected utility criteriaI Manuel
Guerraa, Maria de Lourdes Centenob
Robust utility maximization with limited downside risk in incomplete markets Anne Gundela, Stefan
Weberb. Relative risk aversion and wealth dynamics Shu-Heng Chen a,*, Ya-Chi Huang
Utility maximization under a shortfall risk constraint Anne Gundel a, Stefan Weber
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
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4.1 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο θα προσπαθήσουµε να δηµιουργήσουµε ένα
βέλτιστο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων. Τα κεφάλαια που απαιτούνται προκειµένου να
δηµιουργηθεί αυτό το χαρτοφυλάκιο θα προέρχονται από τις εισφορές που
καταβάλλουν οι ασφαλισµένοι προς την ασφαλιστική εταιρεία. Κατά κύριο λόγο το
συγκεκριµένο χαρτοφυλάκιο θα αποτελείται από Οµόλογα και Μετοχές.
Προκειµένου να µπορέσουµε να βελτιστοποιήσουµε το χαρτοφυλάκιο ενός
συνταξιοδοτικού σχήµατος Καθορισµένης Παροχής δηλαδή, να µπορέσουµε να
επιτύχουµε την µέγιστη δυνατή απόδοση των κεφαλαίων του χαρτοφυλακίου
δεδοµένου ενός συγκεκριµένου µεγέθους κινδύνου θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε
κάποιες τεχνικές ανοσοποίησης όπως: Το κριτήριο Μέσου ∆ιακύµανσης, το κριτήριο
∆ιακύµανσης – Συνδιακύµανσης, το κριτήριο της Αξίας σε Κίνδυνο και το κριτήριο
του Αναµενόµενου Ελλείµµατος. Για να µπορέσουµε να κάνουµε χρήση των
παραπάνω µεθόδων θα πρέπει να διαθέτουµε ιστορικά δεδοµένα των τιµών των
αποδόσεων των στοιχείων που συνθέτουν το χαρτοφυλάκιο. Στη συνέχεια του
κεφαλαίου αναπτύσσονται λεπτοµερώς όλες οι µέθοδοι διαχείρισης και
βελτιστοποίησης του χαρτοφυλακίου το οποίο θα µελετήσουµε.
Ως διαχείριση χαρτοφυλακίου (portfolio management) ορίζεται η
διαδικασία του συνδυασµού διαφόρων αξιόγραφων σε ένα χαρτοφυλάκιο, το οποίο
δηµιουργείται ανάλογα µε τις προτιµήσεις και τις ανάγκες του κάθε επενδυτή καθώς
επίσης η παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου αυτού και η αποτίµηση της απόδοσής
του. Πιο συγκεκριµένα η µέθοδος της διαχείρισης χαρτοφυλακίου βασίζεται στις
εκτιµήσεις της απόδοσης και του κινδύνου του χαρτοφυλακίου και στις προτιµήσεις
του επενδυτή σχετικά µε το ύψος της απόδοσης και το µέγεθος του κινδύνου που θα
θελήσει να αναλάβει.
Ένα χαρτοφυλάκιο στοιχείων αποτελείται από X 2 n το πλήθος περιουσιακά
στοιχεία, µε απόδοση R1 , R2 ,..., Rn αντίστοιχα. Η απόδοση κάποιου στοιχείου του
χαρτοφυλακίου, είναι ένα µέτρο που µας πληροφορεί για το πόσο αυξήθηκε ή
µειώθηκε η αξία του στοιχείου που εµπεριέχεται στο χαρτοφυλάκιο.
Ως Wi συµβολίζεται το ποσοστό του συνολικού πλούτου που επενδύθηκε στο
στοιχείο X i .
Η συνολική απόδοση του χαρτοφυλακίου ορίζεται ως το γινόµενο της
απόδοσης του i στοιχείου επί το ποσοστό του συνολικού πλούτου που επενδύθηκε
από τον διαχειριστή του χαρτοφυλακίου στο i στοιχείο.
Η συνολική απόδοση του χαρτοφυλακίου υπολογίζεται ως εξής:

Rp = W1R1 + W2 R2 + ... + Wn Rn
n

Rp = ∑Wi Ri

(1)

i =1
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Η αναµενόµενη Απόδοση του χαρτοφυλακίου υπολογίζεται ως εξής:

n

n

i=1

i=1

E(Rp ) = E(∑WR
i i ) = ∑WE
i (Ri )

( 2)

Η ∆ιακύµανση του χαρτοφυλακίου υπολογίζεται ως εξής:

σR

2
p

=

n

n

n

∑ Wi 2σ i 2 + ∑ ∑ W jWi Cov ( R j , Ri )
i =1

( 3)

j =1 i =1

4.2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΕΣΟΥ-∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ
Σύµφωνα µε το κριτήριο Μέσου – ∆ιακύµανσης σε αυτή την παράγραφο θα
προσπαθήσουµε να δηµιουργήσουµε µία Άριστη σύνθεση χαρτοφυλακίου καθώς και
να υπολογίσουµε τον κίνδυνο που διατρέχει το συγκεκριµένο χαρτοφυλάκιο.
Στη σύγχρονη Θεωρία Χαρτοφυλακίων, ένα χαρτοφυλάκιο παρουσιάζεται ως
διάγραµµα κινδύνου-απόδοσης. Σύµφωνα µε το µοντέλο, µε το οποίο γίνεται η
ανάλυση των χαρτοφυλακίων υποθέτουµε ότι οι αποδόσεις των στοιχείων που
απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιο ακολουθούν την Κανονική Κατανοµή. Επίσης
υποθέτουµε ότι οι Συναρτήσεις Χρησιµότητας των ατόµων που έχουν στην κατοχή
τους ένα οποιοδήποτε χαρτοφυλάκιο είναι γραµµική τετραγωνικής µορφής.
Λαµβάνοντας υπ’ όψη όλες τις παραπάνω υποθέσεις, η θεωρία θεµελιώνει την
ύπαρξη ενός αριθµού βέλτιστων χαρτοφυλακίων, το οποίο είναι αυτό που έχει την
καλύτερη αναµενόµενη απόδοση για ένα αποδεκτό επίπεδο κινδύνου. Το σύνολο των
βέλτιστων χαρτοφυλακίων αποτελεί τα αποδοτικά σύνορα.
Ο υπολογισµός του Συνολικής απόδοσης, της Αναµενόµενης απόδοσης καθώς
και της ∆ιακύµανσης ενός χαρτοφυλακίου µπορεί να γίνει µε τον τρόπο που
περιγράφηκε στην προηγούµενη παράγραφο
7

7

http://www.gloriamundi.org/
http://www.ma.hw.ac.uk/~andrewc/actuarial/#am
Markowitz, H. (1952): Portfolio Theory Selection, Journal of Finance (7), 77-91
Advanced Portfolio Theory October 2004
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4.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΙΣΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
Η κατασκευή ενός χαρτοφυλακίου µε βάση το κριτήριο Μέσου- ∆ιακύµανσης
θα γίνει σύµφωνα µε κάποιους περιορισµούς. Οι περιορισµοί αυτοί αφορούν στην
ελαχιστοποίηση της διακύµανσης των αποδόσεων των στοιχείων που συνθέτουν το
χαρτοφυλάκιο και στον προσδιορισµό του ανώτατου ποσοστού απόδοσης που
θέλουµε να επιτύχει το χαρτοφυλάκιο που κατασκευάζουµε. Τέλος θα πρέπει το Wi ,
δηλαδή το ποσοστό του πλούτου που επενδύεται σε κάθε στοιχείο, να παίρνει τιµές
οι οποίες θα πρέπει να κυµαίνονται εντός κάποιου ορίου.
Ο περιορισµός που τίθεται στο Wi , µας βοηθάει να βρούµε εκείνο το
ποσοστό του πλούτου που πρέπει να επενδύσουνε σε κάποιο στοιχείο του
χαρτοφυλακίου, ώστε να µπορέσουµε να ελαχιστοποιήσουµε την συνολική
διακύµανση του χαρτοφυλακίου και να επιτύχουµε τη µέγιστη δυνατή απόδοση την
οποία επιθυµούµαι. Επίσης όλα τα Wi θα πρέπει να είναι µεγαλύτερα ή ίσα του
µηδενός και το άθροισµα τους να ισούται µε το συνολικό ποσοστό του πλούτου που
επενδύουµε στα στοιχεία του χαρτοφυλακίου.
Άρα συνοψίζοντας, οι περιορισµοί οι οποίοι απαιτούνται ώστε να µπορέσουµε
να κατασκευάσουµε ένα χαρτοφυλάκιο µε την µεγαλύτερη δυνατή απόδοση και την
όσο το δυνατόν µικρότερη διακύµανση είναι οι εξής:

M i n {W i }σ

2
P

W T r = rT
∆εδοµένου ότι:

n

∑W

i

=1

i =1

Wi ≥ 0
Wi ≤ Ci
Όπου Wi συµβολίζεται το ποσοστό του συνολικού πλούτου που επενδύθηκε στο
στοιχείο X i .

Ci = Μία µέγιστη τιµή που µπορούν να λαµβάνει
πλούτου που επενδύεται σε κάθε στοιχείο του χαρτοφυλακίου.
r = Η απόδοση του i στοιχείου
rT = Η απόδοση του χαρτοφυλακίου.

το

ποσοστό

8

8

http://www.gloriamundi.org/
http://www.ma.hw.ac.uk/~andrewc/actuarial/#am
Markowitz, H. (1952): Portfolio Theory Selection, Journal of Finance (7), 77-91
Advanced Portfolio Theory October 2004
Efficient asset liability portfolios using mean variance portfolio analysis Werner Hürlimann
Workshop on Optimization in Finance July 5-8, 2005
School of Economics, University of Coimbra Coimbra, Portugal
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του

4.4 ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ
Η µέθοδος ∆ιακύµανσης – Συνδιακύµανσης αποτελεί την πιο εύκολη µέθοδο
υπολογισµού της αξίας σε κίνδυνο (VaR). Η συγκεκριµένη µέθοδος απαιτεί οι
αποδόσεις των στοιχείων που απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιο να ακολουθούν την
Κανονική κατανοµή και τον υπολογισµό των πινάκων ∆ιακύµανσης και
Συνδιακύµανσης των αποδόσεων των στοιχείων του χαρτοφυλακίου.
Η Αξία σε κίνδυνο υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση:

VaR(p)1-α = Z (α )σ RpV

(1)

V = Το συνολικό ποσό επένδυσης.
σ Rp = Η τυπική απόκλιση των αποδόσεων.
α = Επίπεδο εµπιστοσύνης.
Όπως προκύπτει από την παραπάνω σχέση η αξία σε κίνδυνο ισούται µε το
γινόµενο του συνολικού πλούτου που επενδύεται στο χαρτοφυλάκιο επί την τυπική
απόκλιση των αποδόσεων των στοιχείων του χαρτοφυλακίου και επί το
διάστηµα εµπιστοσύνης για το οποίο θέλουµε να υπολογίσουµε την µέγιστη δυνατή
ζηµιά.
Ο υπολογισµός της τυπικής απόκλισης των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου
υπολογίζεται ως εξής:

n

n

n

n

n

Var ( R p ) = ∑∑ WW
i
jσ ij = ∑ Wi σ i + 2∑∑ WW
i
jσ ij =
2

i =1 j =1

σ 11
 .

= (W1 ,...,Wn )  .

 .
σ n1

2

i =1

i =1 j <1

. . . σ 1n   W1 
 
. . . .   . 
. . . .   .  = W T ΣW
 
. . . .  . 
. . . σ nn   Wn 

Άρα αντικαθιστώντας στη σχέση (1) την σχέση (2) προκύπτει:
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( 2)

VaR( p)1−α = (1 − α )100%σ RpV = (1 − α )100%
= (1 − α )100%

n

n

∑∑(WV )(W )σ
i

j

ij

n

n

∑∑WW σ V
i

j

2

ij

=

i =1 j =1

=

i =1 j =1

 VaR(1)(1−α )100%

.

VaR ( R p ) = (VaR(1)(1−α )100% ,..., VaR( n )(1−α )100% )( ρ ij ) 
.

.

 VaR
( n )(1−α )100%











Άρα η Αξία σε Κίνδυνο (VaR) του χαρτοφυλακίου δίνεται από την
ακόλουθη σχέση:

V aR ( p ) 1 − α =

V T ( ρ ij )V

( 3)

( 4)

9

9

Long-Term Value at Risk by Kevin Dowd, David Blake, and Andrew Cairns Revised, September 2003
A Global Optimization Heuristic for Portfolio Choice with VaR and Expected Shortfall Manfred Gilli
and Evis Kellezi January 2001
Ying Chen1,Wolfgang H¨ardle1 and Vladimir Spokoiny: Portfolio Value at Risk
Value-at-Risk analysis for long-term interest rate futures: Fat-tail and long memory in return
innovations Journal of Empirical Finance, In Press, Corrected Proof, Available online 24 August
2006, Ping-Tsung Wu and Shwu-Jane Shieh
Dynamic Value-at-Risk: Andrey Rogachev November 2002
http://www.gloriamundi.org/
Darryll Hendricks :Evaluation of Value-at-Risk Models Using Historical Data
Don Bredin:Measurement and Evaluation using Value-at-Risk
Rob van den Goorbergh: Value-at-Risk Analysis of Stock Returns Historical Simulation, Variance
Techniques or Tail Index Estimation
V. Chavez-Demoulin_, A. C. Davisony and A. J. McNeil : Estimating Value-at-Risk Don
Bredin:Measurement and Evaluation using Value-at-Risk
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4.4.1ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΙΣΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο
Value at Risk (VaR)

Η µέθοδος της Αξίας σε Κίνδυνο (Value at Risk) είναι µία µέθοδος
υπολογισµού της µέγιστής δυνατής απώλειας που µπορεί να εµφανιστεί σε ένα
χαρτοφυλάκιο. Τα διάφορα µοντέλα που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της
VaR, χρησιµοποιούν ιστορικά δεδοµένα των τιµών των αποδόσεων των στοιχείων
που συνθέτουν το χαρτοφυλάκιο, για να υπολογίσουν την µέγιστη δυνατή απώλεια
που µπορεί να εµφανιστεί σε ένα χαρτοφυλάκιο σε ένα συγκεκριµένο χρονικό
διάστηµα και για ένα συγκεκριµένο διάστηµα εµπιστοσύνης.
Εάν υποθέσουµε ότι η µεταβολή της αξίας του χαρτοφυλακίου, τη χρονική
στιγµή t είναι ∆V t = V t − V 0 και θεωρήσουµε ένα επίπεδο εµπιστοσύνης α , τότε η
αξία σε κίνδυνο (Value at Risk) για επίπεδο εµπιστοσύνης α και χρονική περίοδο t
ορίζεται ως:

P ( ∆ V t < −V a Rα t ) = 1 − α

(1)

Το α παίρνει συνήθως τις τιµές 95% και 99%.

Από την παραπάνω σχέση µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι η Αξία σε Κίνδυνο
είναι η µέγιστη δυνατή απώλεια που µπορεί να εµφανιστεί αν εξαιρέσουµε τις 1 − α
περιπτώσεις. ∆ηλαδή η πιθανότητα να εµφανιστεί ζηµία στο χαρτοφυλάκιο το οποίο
εξετάζω, µεγαλύτερη από VaRα t είναι ίση µε (1 − α )100% .
Επίσης η σχέση (1) µπορεί να γραφεί και ως εξής:
P (∆ V

t

< V a Rα t ) = α

(2)

Από τη σχέση (2) µπορούµε να συµπεράνουµε ότι η πιθανότητα η µεταβολή της
αξίας του χαρτοφυλακίου να είναι µικρότερη από την αξία σε κίνδυνο ισούται µε το
επίπεδο εµπιστοσύνης α .
Σε αυτή την παράγραφο θα µελετήσουµε το µοντέλο ∆ιακύµανση – Συνδιακύµανσης
για τον υπολογισµό της Αξίας σε Κίνδυνο (VaR)
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4.4.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΡΟΥ ΤΗΣ
ΑΞΙΑΣ ΣΕ ΚΙΝ∆ΥΝΟ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΙΟΥ

Προκειµένου να κατασκευάσουµε ένα άριστο χαρτοφυλάκιο µε την µέθοδο
της αξίας σε κίνδυνο θα πρέπει να µεγιστοποιήσουµε την αναµενόµενη απόδοση του
των επενδύσεων και να ελαχιστοποιήσουµε την τιµή της αξίας σε κίνδυνο του
χαρτοφυλακίου.
Άρα προκειµένου να µπορέσουµε να ελαχιστοποιήσουµε την τιµή της αξίας
σε κίνδυνο του χαρτοφυλακίου θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η διακύµανση

m in V A R p ( x )
∆εδοµένου ότι : x ' µ = rp

και e ' x = 1

Όπου e το µοναδιαίο διάνυσµα.
∆ηλαδή θα πρέπει το συγκεκριµένο χαρτοφυλάκιο να διαθέτει την µέγιστη
δυνατή απόδοση και την ελάχιστη τιµή της αξίας σε κίνδυνο.
Το παραπάνω πρόβληµα µπορεί να λυθεί αν εργαστούµε µε ανάλογο τρόπο
όπως και στην περίπτωση που εξετάζαµε την εύρεση ενός αποτελεσµατικού
χαρτοφυλακίου µε την µέθοδο ∆ιακύµανσης – Συνδιακύµανσης ( Mean – Variance).
Άρα σύµφωνα µε την µέθοδο ∆ιακύµανσης – Συνδιακύµανσης ένα αποτελεσµατικό
χαρτοφυλάκιο είναι εκείνο το οποίο έχει την µέγιστη δυνατή απόδοση για ένα
δεδοµένο µέγεθος κινδύνου.
Εν γένει στην µέθοδο ∆ιακύµανσης – Συνδιακύµανσης πρέπει να ισχύον οι παρακάτω
σχέσεις:
∆εδοµένου ότι:

M i n {W i }σ

2
P

W T r = rT
n

∑W

i

=1

i =1

Wi ≥ 0
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4.4.3 Μέθοδος Υπολογισµού της Υπό Συνθήκη Αξίας σε Κίνδυνο (CVAR)
Το Αναµενόµενο Έλλειµµα ( Expected- Shortfall) ή Conditional Value at Risk
(CVaR) είναι µια πρόσθετη στατιστική προσέγγιση του κινδύνου του χαρτοφυλακίου
που περιγράφει πώς οι µεγάλες απώλειες του χαρτοφυλακίου είναι κατά µέσον όρο
µεγαλύτερες από την Αξία σε Κίνδυνο (Value at Risk). Το αναµενόµενο έλλειµµα
εποµένως θα δώσει µια ένδειξη του µεγέθους των ακραίων απωλειών όταν
παραβιάζεται το κατώτατο όριο VaR.
Εν γένει το α - CVaR το οποίο έχει υπολογιστεί σε ένα επίπεδο εµπιστοσύνης
α ,ορίζεται ως η αναµενόµενη απώλεια η οποία υπερβαίνει την Αξία σε Κίνδυνο
οποία έχει υπολογιστεί στο ίδιο επίπεδο εµπιστοσύνης.
Από µαθηµατική άποψη, το αναµενόµενο έλλειµµα που συνδέεται µε µία δεδοµένη
Αξία σε Κίνδυνο ορίζεται ως εξής:

ExpectedShortfall = E ( −∆Π / − ∆Π > VaR ) (1)
Για να µπορέσουµε να ορίσουµε το Έλλειµµα θα χρησιµοποιήσουµε τις
ιδιότητες της Συνάρτησης χρησιµότητας ενός επενδυτή. Έστω ένας επενδυτής µε
συνάρτηση χρησιµότητας u ( ) που θέλει να επενδύσει σε κάποιο χαρτοφυλάκιο.
Μέσω αυτής της επενδυτικής κίνησης ο επενδυτής στοχεύει στο να µεγιστοποιήσει
την αναµενόµενη ωφελιµότητα του. Αυτό σηµαίνει ότι ο επενδυτής θα προτιµήσει
κάποια επένδυση µε µία τυχαία απόδοση Χ από κάποια άλλη επένδυση µε τυχαία
απόδοση Υ αν ισχύει ότι: E [u ( X ] ≥ E [u (Y ) ] .
Για να µπορέσουµε να εξηγήσουµε τη σχέση ανάµεσα στις Συναρτήσεις
χρησιµότητας και στις κατανοµές που ακολουθούν οι διάφορες επενδυτικές κινήσεις
θα χρησιµοποιήσουµε το θεώρηµα των Levy και Kroll. Σύµφωνα µε το θεώρηµα που
διατύπωσαν οι Levy και Kroll ισχύει ότι :
Αν θεωρήσουµε δύο τυχαίες µεταβλητές Χ και Υ µε συνεχείς συναρτήσεις
κατανοµής, τότε ισχύει ότι:
•

Α) E [u ( X ) ] ≥ E [u (Y ) ] για κάθε u ∈U1 αν και µόνο αν qα ( X ) ≥ qα (Y ) για
κάθε α ∈ (0,1) .

•

Β) E [u ( X ) ] ≥ E [u (Y ) ]

για

κάθε

u ∈U 2

αν

και

µόνο

αν

E [ X / X ≤ qa ( X ) ] ≥ E [Y / Y ≤ qa (Y ) ] για κάθε α ∈ (0,1)
Όπου qα ( ) το α - εκατοστηµόριο µίας τυχαίας µεταβλητής Χ. Επίσης το qα ( )
ορίζεται ως qα ( X ) = inf{x / P( X ≤ x) ≥ α } για κάθε α ∈ (0,1)
10

10

Levy, H., 1992. Stochastic dominance and expected utility: survey and analysis. Management
Science 38
(4), 555–593.
Levy, H., Kroll, Y., 1978. Ordering uncertain options with borrowing and lending. The Journal of
Finance 31 (2) 553–574.
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Αν θεωρήσουµε ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο αποτελείται από n στοιχεία, µε
αποδόσεις r = (r1 , r2 ,..., rn ) ' . Οι αποδόσεις ακολουθούν µία συνεχή τυχαία κατανοµή
µε µέση τιµή µ = E [ r ] .
Θα υποθέσουµε ότι x = ( x1 ,..., xn ) ' είναι τα βάρη του χαρτοφυλακίου έτσι ώστε η
συνολική απόδοση του χαρτοφυλακίου να δίνεται από τη σχέση X = r ' x και η µέση
αναµενόµενη απόδοση του χαρτοφυλακίου να υπολογίζεται σύµφωνα µε την εξής
σχέση: E (r ' x) = rp
Σύµφωνα µε το θεώρηµα των Levy και Kroll εάν ισχύει ότι u ∈U1 τότε
συνεπάγεται ότι για ένα δεδοµένο διάστηµα εµπιστοσύνης (1 − a) η Αξία σε κίνδυνο
ενός χαρτοφυλακίου υπολογίζεται σύµφωνα µε την ακόλουθη σχέση:
VaRα ( x) = µ ' x − qα (r ' x) , όπου qα (r ' x) υποδηλώνει το α εκατοστηµόριο της
κατανοµής των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου.
Για την Αξία σε κίνδυνο ενός χαρτοφυλακίου ισχύει εν γένει ότι µας πληροφορεί για
το µέγεθος της ζηµιάς κάτω από την µέση αναµενόµενη απόδοση που µπορεί να
προκύψει στο χαρτοφυλάκιο το οποίο εξετάζουµε για ένα δεδοµένο διάστηµα
εµπιστοσύνης α .
VaRα ( x) ίσως να µην µπορεί να επιτευχθεί
Η ελαχιστοποίηση του
ταυτόχρονα για όλα τα α ∈ (0,1) ταυτόχρονα από ένα και µόνο χαρτοφυλάκιο.
Σύµφωνα µε το θεώρηµα Α) ισχύει ότι ένα Χαρτοφυλάκιο Χ το οποίο επελέγη
προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί το VaRα ( x) για ένα δεδοµένο επίπεδο εµπιστοσύνης
α και για µία δεδοµένη µέση τιµή δεν είναι το µοναδικό το οποίο µπορεί να
χρησιµοποιηθεί, π.χ δεν υπάρχει άλλο χαρτοφυλάκιο µε την ίδια µέση τιµή µε αυτήν
που έχει το χαρτοφυλάκιο Χ το οποίο θα µπορούσε να επιλεγεί στην θέση του Χ από
όλους τους επενδυτές µε χρησιµότητα u ∈U1 . Άρα σύµφωνα µε το θεώρηµα Α)
οδηγούµαστε στην ελαχιστοποίηση της Αξίας σε κίνδυνο ενός χαρτοφυλακίου το
οποίο έχει βάρη χ και για κάποιο δεδοµένο επίπεδο εµπιστοσύνης.
Έστω ένας επενδυτής µε συνάρτηση χρησιµότητας u ∈U 2 . Η µέση
αναµενόµενη απόδοση του χαρτοφυλακίου στο οποίο επενδύει κάποια κεφάλαια είναι
E (r ' x) = rp . Τότε το αναµενόµενο έλλειµµα που µπορεί να προκύψει στο
χαρτοφυλάκιο για ένα δεδοµένο επίπεδο κινδύνου υπολογίζεται σύµφωνα µε την
ακόλουθη σχέση:

Sα (x) = µ ' x − E[ r ' x \ r ' x ≤ qα (r ' x)]

( 2)

∀α ∈ (0,1)

Σύµφωνα µε την παραπάνω σχέση µπορούµε να εκτιµήσουµε το µέγεθος της
ζηµίας που µπορεί να προκύψει σε ένα χαρτοφυλάκιο εάν οι αποδόσεις του
χαρτοφυλακίου είναι χαµηλότερες από την µέση αναµενόµενη απόδοση και εάν οι
αποδόσεις του χαρτοφυλακίου είναι χαµηλότερες από το α εκατοστηµόριο.
Η ελαχιστοποίηση του Sa ( x) ίσως να µην µπορεί να επιτευχθεί ταυτόχρονα
για όλα τα α ∈ (0,1) ταυτόχρονα από ένα και µόνο χαρτοφυλάκιο. Σύµφωνα µε το
θεώρηµα Β) ισχύει ότι ένα Χαρτοφυλάκιο Χ το οποίο επελέγη προκειµένου να
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ελαχιστοποιηθεί το Sa ( x) για ένα δεδοµένο επίπεδο εµπιστοσύνης α και για µία
δεδοµένη µέση τιµή δεν είναι το µοναδικό το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί, π.χ
δεν υπάρχει άλλο χαρτοφυλάκιο µε την ίδια µέση τιµή µε αυτήν που έχει το
χαρτοφυλάκιο Χ το οποίο θα µπορούσε να επιλεγεί στην θέση του Χ από όλους τους
επενδυτές µε χρησιµότητα u ∈U 2 . Έτσι οδηγούµαστε στην ελαχιστοποίηση του

Sa ( x) για ένα δεδοµένο επίπεδο εµπιστοσύνης α . Το S a ( x ) =

Φ ( Ζα )

α
ονοµάζεται έλλειµµα ενός χαρτοφυλακίου σε επίπεδο σηµαντικότητας α .

1

( x ' ∑ x) 2

4.4.4 ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ
Έστω ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο αποτελείται από n περιουσιακά στοιχεία
των οποίων οι αποδόσεις συµβολίζονται σύµφωνα µε το διάνυσµα r = r1 , r2 ,..., rn και
η συνολική απόδοση του χαρτοφυλακίου υπολογίζεται ως εξής:

r = rn ' x

(6 )

Όπου x τα βάρη των στοιχείων που συνθέτουν το χαρτοφυλάκιο.
Κατατάσσοντας τις αποδόσεις του χαρτοφυλακίου κάθε χρονική στιγµή κατά
αύξουσα σειρά έχουµε: r1 ( x) ≤ r2 ( x) ≤ ... ≤ rt ( x) .
Εάν συµβολίσουµε µε r την µέση τιµή των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου και
θεωρήσουµε ότι K = [αΤ] , τότε το αναµενόµενο έλλειµµα που µπορεί να προκύψει
στο χαρτοφυλάκιο υπολογίζεται ως εξής:

Sα ( X ) = x ' r −

1
Κ

Κ

∑r
j =1

j

(X )

(7)

11

Yasuhiro Yamai and Toshinao Yoshiba: Comparative Analyses of Expected Shortfall and Value αtRisk.
Pavlo Krokhmal, Jonas Palmquist, and Stanislav Uryasev: Portfolio optimization with conditional
Value at Risk, objective and constraints.
Rudiger Frey, Alexander J. McNeil: VaR and Expected Shortfall in Portfolios.
Shortfall as a risk measure: properties, optimization and applications Dimitris Bertsimasa;, Geo-rey J.
Laupreteb, Alexander Samarovc Journal of Economic Dynamics & Control 28 (2004) 1353 – 1381
http://www.gloriamundi.org/
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4.4.5 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΡΟΥ
ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ

Προκειµένου να κατασκευάσουµε ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο θα έχει την
µέγιστη δυνατή απόδοση αλλά συγχρόνως να έχει και το µικρότερο έλλειµµα θα
πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω σχέσεις:
m in S α ( x )

∆εδοµένου ότι : x ' µ = rp

και e ' x = 1

Όπου e το µοναδιαίο διάνυσµα.
∆ηλαδή θα πρέπει το συγκεκριµένο χαρτοφυλάκιο να διαθέτει την µέγιστη
δυνατή απόδοση και το µικρότερο έλλειµµα.
Το παραπάνω πρόβληµα µπορεί να λυθεί αν εργαστούµε µε ανάλογο τρόπο
όπως και στην περίπτωση που εξετάζαµε την εύρεση ενός αποτελεσµατικού
χαρτοφυλακίου µε την µέθοδο ∆ιακύµανσης – Συνδιακύµανσης ( Mean – Variance).
Άρα σύµφωνα µε την µέθοδο ∆ιακύµανσης – Συνδιακύµανσης ένα αποτελεσµατικό
χαρτοφυλάκιο είναι εκείνο το οποίο έχει την µέγιστη δυνατή απόδοση για ένα
δεδοµένο µέγεθος κινδύνου.
Εν γένει στην µέθοδο ∆ιακύµανσης – Συνδιακύµανσης πρέπει να ισχύον οι
παρακάτω σχέσεις:
∆εδοµένου ότι:

M i n {W i }σ

2
P

W T r = rT
n

∑W

i

=1

i =1

Wi ≥ 0
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4.5 ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (CAPM)

Η θεµελιώδης αρχή πάνω στην οποία βασίστηκε σε προηγούµενη παράγραφο
η επιλογή χαρτοφυλακίου µε την µέθοδο Μέσου- ∆ιακύµανσης είναι ότι ο επενδυτής
προσπαθεί να διασφαλίσει την καλύτερη σχέση ανάµεσα στον κίνδυνο ( ∆ιακύµανση)
και την απόδοση των επενδύσεων. Το αποτελεσµατικό χαρτοφυλάκιο είναι εκείνο το
οποίο θα προσφέρει στον επενδυτή την µέγιστη δυνατή για ένα δεδοµένο µέγεθος
κινδύνου.
Όπως αναπτύξαµε και στις προηγούµενες παραγράφους, αντικειµενικός µας
σκοπός είναι να δηµιουργήσουµε ένα βέλτιστο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων των
κεφαλαίων του συνταξιοδοτικού ταµείου που προέρχονται από τις εισφορές των
ασφαλισµένων. Άρα θέλουµε να κατασκευάσουµε ένα χαρτοφυλάκιο περιουσιακών
στοιχείων του οποίου οι µελλοντικές αποδόσεις θα επιτρέψουν στην ασφαλιστική
εταιρεία να καλύψει τις µελλοντικές υποχρεώσεις της προς τους ασφαλισµένους,
δηλαδή τις παροχές προς τους ασφαλισµένους. Προκειµένου να κατασκευάσουµε το
βέλτιστο χαρτοφυλάκιο θα χρησιµοποιήσουµε το πρότυπο τιµολόγησης πάγιων
στοιχείων (capital asset pricing model- CAPM). Βασιζόµενοι στο πρότυπο
τιµολόγησης πάγιων στοιχείων θα µπορέσουµε να µελετήσουµε το χαρτοφυλάκιο το
οποίο επιθυµούµε να κατασκευάσαµε σε σχέση µε το χαρτοφυλάκιο της αγοράς
καθώς και την ευαισθησία των επιµέρους στοιχείων του χαρτοφυλακίου στις
διακυµάνσεις της αγοράς µε τον δείκτη Sharpe.
Σύµφωνα µε το πρότυπο τιµολόγησης πάγιων στοιχείων, το επιτόκιο που
χρησιµοποιείται αποτελεί µία συνάρτηση τόσο του επιτοκίου από επενδύσεις στα
διάφορα στοιχεία µε κίνδυνο της αγοράς στα οποία επενδύει ο επενδυτής όσο και του
επιτοκίου από επενδύσεις σε ακίνδυνα στοιχεία της αγοράς. Επί της ουσίας,
ουσιαστικά βάσει του µοντέλου Capm ο επενδυτής απαιτεί ένα ακίνδυνο επιτόκιο
επενδύσεων (Risk free rate of return) για επενδύσεις που έχει κάνει σε ακίνδυνα
στοιχεία της αγοράς. Επίσης ο επενδυτής, προκειµένου να αποσύρει κάποια κεφάλαια
από επενδύσεις σε ακίνδυνα στοιχεία και αυτά τα κεφάλαια να τα επενδύσει σε
στοιχεία της αγοράς µε κίνδυνο απαιτεί ένα premium.

Αναγκαίες υποθέσεις για την ισχύ του Capm:

1) Όλα τα στοιχεία είναι εµπορεύσιµα.
2) Όλα τα στοιχεία είναι απείρως διαιρετά, δηλαδή µπορούν να διατεθούν σε
οποιαδήποτε ποσότητα.
3) Κανείς µεµονωµένος επενδυτής δεν µπορεί να επηρεάσει τις τιµές των
στοιχείων της αγοράς.
4) Ο ενεργητικός και ο παθητικός δανεισµός είναι εφικτοί απεριόριστα µε το ίδιο
επιτόκιο.
5) Όλες οι επενδυτικές αποφάσεις βασίζονται στις δύο πρώτες ροπές των
κινδύνων.
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Αν το περιουσιακό στοιχεί χωρίς κίνδυνο συνδυαστεί µε ένα περιουσιακό
στοιχείο µε κίνδυνο και απόδοση rrisky , τότε είναι άµεσο ότι αυτά τα δύο είναι
ασυσχέτιστα (ως προς τις αποδόσεις τους). Αν βάρος w επενδυθεί στο περιουσιακό
στοιχείο χωρίς κίνδυνο και (1-w) σε αυτό µε κίνδυνο, τότε οι αποδόσεις και
διακυµάνσεις γίνονται (αφού σ f = 0 ):

r = wrf + (1 − w)rrisky
r = wrf + (1 − w)rrisky
Οι παραπάνω εξισώσεις δείχνουν ότι στο διάγραµµα µέσης τιµής – τυπικής
απόκλισης διατρέχουν µία ευθεία που διέρχεται από το περιουσιακό στοιχείο χωρίς
κίνδυνο και αυτό µε κίνδυνο.

r

rf

σ

r

rf

σ

Στο παραπάνω διαγράµµατα µπορούµε να δούµε το feasible set και το
efficient frontier του χαρτοφυλακίου µε δανεισµό και χωρίς δανεισµό.

- 54 -

4.5.1 Το θεώρηµα Μονοπωλιακής Επένδυσης (The One- Fund Theorem)
Όταν επιτρέπεται και να δανειζόµαστε και να δανείζουµε στο risk free rate το
feasible set τότε το efficient set είναι µία ευθεία που αποτελεί το πάνω µέρος του
τριγωνικού feasible set . Για τον ορισµό της ευθείας αυτής απαιτούνται δύο σηµεία
ένα εκ των οποίων είναι το περιουσιακό στοιχείο χωρίς κίνδυνο. Το δεύτερο είναι ένα
χαρτοφυλάκιο, έστω F, που αποτελεί το σηµείο επαφής του νέου efficient frontier µε
το παλιό feasible set.
Θεώρηµα: One Fund
Υπάρχει ένα µοναδικό χαρτοφυλάκιο ( F από περιουσιακά στοιχεία µε
κίνδυνο τέτοιο ώστε κάθε αποτελεσµατικό χαρτοφυλάκιο να µπορεί να
κατασκευαστεί ως συνδυασµός του F και του ακίνδυνου περιουσιακού στοιχείου.

r

rf

σ
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4.5.2 Η Κεφαλαιακή Γραµµή Αγοράς-The Capital Market line
∆εδοµένου των αποτελεσµάτων που µας δίνει το one fund theorem
συµπεραίνουµε
ότι το µόνο αποτελεσµατικό χαρτοφυλάκιο είναι το χαρτοφυλάκιο της αγοράς. Το
efficient set αποτελείται είναι µία ευθεία γραµµή που διέρχεται από το risk free
περιουσιακό στοιχείο (Asset) και το χαρτοφυλάκιο της αγοράς Μ.

r

M

rf

σ

Η γραµµή που φαίνεται στο παραπάνω σχήµα ονοµάζεται Capital Market Line
και µας δείχνει την σχέση που υπάρχει ανάµεσα στην αναµενόµενη απόδοση και την
διακύµανση του χαρτοφυλακίου.
Η Capital Market Line µπορεί να αναπαρασταθεί και µε τον εξής µαθηµατικό τύπο:

E ( ri ) = rF +

Όπου r F , σ

M

E ( rm ) − r F

σ

σ

M

είναι η µέση αναµενόµενη απόδοση και η διακύµανση της

αγοράς αντίστοιχα και E ( ri ) , σ η µέση αναµενόµενη απόδοση και η διακύµανση
του χαρτοφυλακίου.
Η κλίση της ευθείας

E ( rm ) − rF

ονοµάζεται Τιµή του Κινδύνου (Price Of Risk). Η
σM
τιµή της συγκεκριµένης ποσότητας µας δείχνει πόσο πρέπει να αυξηθεί η
αναµενόµενη απόδοση του χαρτοφυλακίου αν αυξηθεί κατά µία µονάδα η τιµή της
τυπικής απόκλισης του χαρτοφυλακίου της αγοράς αυξηθεί κατά µία µονάδα.
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4.5.3 ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ CAPM
Η γραµµή της αγοράς (The Capital Market line) συσχετίζει την αναµενόµενη
απόδοση ενός αποτελεσµατικού χαρτοφυλακίου µε την τυπική απόκλιση, αλλά δεν
µας δείχνει πως συσχετίζεται η αναµενόµενη απόδοση ενός µεµονωµένου
περιουσιακού στοιχείου µε την τυπική απόκλιση η οποία το χαρακτηρίζει. Αυτή η
σχέση, δηλαδή ανάµεσα στην αναµενόµενη απόδοση και την τυπική απόκλιση
εκφράζεται από το µοντέλο Αποτίµησης Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων ( Capital
Asset Pricing Model).
Capital Asset Pricing Model (CAPM): Αν το χαρτοφυλάκιο της αγοράς Μ είναι
αποτελεσµατικό (Efficient) τότε η αναµενόµενη απόδοση κάθε περιουσιακού
στοιχείου ικανοποιεί τη σχέση:
E ( ri ) = rF + β i [ E ( rm ) − rF

]

Όπου: r F = Η απόδοση της κεφαλαιαγοράς.

r i = Η απόδοση του κάθε αξιόγραφου (π.χ Μετοχή).
E ( ri ) = Η µέση του κάθε αξιόγραφου.
E ( rm ) = Η µέση της κεφαλαιαγοράς.
Ο συντελεστή β i γνωστός µε την ονοµασία Βήτα της Μετοχής είναι ίσος µε:

βi =

βi = ρ r ,r
i

m

Cov(ri , rm )
ή
Var (rm )
Var (ri )
Var (rm )

Ο συντελεστής αυτός, είναι ένα µέτρο της ευαισθησίας των µεταβολών της
απόδοσης της µετοχής. ∆ηλαδή µας δείχνει πόσο ευαίσθητη είναι η µετοχή στις
διακυµάνσεις της αγοράς. Εάν β=0 τότε η µετοχή δεν επηρεάζεται καθόλου από τις
διακυµάνσεις της αγοράς, αν β=1 η απόδοση της µετοχής είναι ίση µε την απόδοση
της αγοράς. Επίσης αν β<0 τότε η απόδοση της µετοχής είναι µικρότερη από του
ακίνδυνου στοιχείου της αγοράς και αν β>0 τότε η απόδοση της µετοχής είναι
µεγαλύτερη από την απόδοση του ακίνδυνου στοιχείου της αγοράς.
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Η εξίσωση CAPM αν θεωρηθεί ως η εξίσωση µίας ευθείας µε κλίση

E ( rm ) − rF

σM

µπορεί να αναπαρασταθεί και γραφικά όπως στα παρακάτω διαγράµµατα:

r

M

rf

σ M2

cov(r , rM )

r

M

rf

1

β

Η ευθεία που αναπαριστάται και στα δύο διαγράµµατα ονοµάζεται Security
Market Line. Και τα δύο διαγράµµατα µας δείχνουν την γραµµική εξέλιξη της
αναµενόµενης απόδοση E (rm ) . Το πρώτο διάγραµµα εκφράζει την εξέλιξη της
αναµενόµενης απόδοσης σε σχέση µε την συνδιακύµανση ανάµεσα στην απόδοση
του αξιόγραφου και την απόδοση της κεφαλαιαγοράς. Όπως βλέπουµε η
αναµενόµενη η τιµή της αναµενόµενης απόδοσης αυξάνεται γραµµικά σε σχέση µε
την τιµή της συνδιακύµανης. Το δεύτερο διάγραµµα απεικονίζει την σχέση της
αναµενόµενης απόδοσης σε σχέση µε τον συντελεστή β <<Βήτα>> του αξιόγραφου.
Σε αυτή την περίπτωση η αγορά ανταποκρίνεται όταν β = 1 . Όπως φαίνεται και από
το διάγραµµα η αναµενόµενη απόδοση του χαρτοφυλακίου µεγαλώνει ανάλογα σε
σχέση µε τον συντελεστή Βήτα.
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4.5.4 ∆ΕΙΚΤΗΣ SHARPE
Όπως είδαµε και στην προηγούµενη παράγραφο ο δείκτης Sharpe είναι ένα
µέτρο συσχέτισης της αναµενόµενης απόδοσης του χαρτοφυλακίου σε σχέση µε την
συνολική διακύµανση που χαρακτηρίζει το χαρτοφυλάκιο που εξετάζουµε. Επίσης ο
δείκτης Sharpe µπορεί να οριστεί και ως πρόσθετη αµοιβή (Premium) που δίνεται
στον επενδυτή ως αντάλλαγµα για κάθε µονάδα κινδύνου που αναλαµβάνει εάν ως
µονάδα µέτρησης του κινδύνου χρησιµοποιείται η διακύµανση του χαρτοφυλακίου.
Ο δείκτης Sharpe S µας δείχνει την κλίση της ευθείας που διέρχεται από το
ακίνδυνο στοιχείο της αγοράς και το υπό εξέταση χαρτοφυλάκιο F στο διάγραµµα
αναµενόµενης µέσης τιµής – τυπικής απόκλισης. Αν ο S του F διαφέρει από την
κλίση της ευθείας της εξίσωσης Capm, δηλαδή το δείκτη Sharpe του χαρτοφυλακίου
της αγοράς, τότε το F δεν είναι to αποτελεσµατικό χαρτοφυλάκιο το οποίο
αναζητούµε.
Εάν υποθέσουµε ότι η αναµενόµενη απόδοση του χαρτοφυλακίου είναι R , το
επιτόκιο της αγοράς χωρίς κίνδυνο r και η διακύµανση του χαρτοφυλακίου σ τότε ο
δείκτης Sharpe υπολογίζεται βάσει της ακόλουθης σχέσης:

S =

(R − r )
σ

Στην πραγµατικότητα όµως για να υπολογίσουµε τον δείκτη Sharpe χρησιµοποιούµε
ιστορικά στοιχεία προηγούµενων ετών των αποδόσεων των στοιχείων που αποτελούν
το χαρτοφυλάκιο το ποίο εξετάσουµε. Άρα ο δείκτης Sharpe υπολογίζεται βάσει της
ακόλουθης σχέσης:

rˆ − rˆ f
S$ =

σ

Όπου r̂ και rˆf οι εκτιµώµενες τιµές των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου και του
ακίνδυνου επιτοκίου της αγοράς.
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Παράδειγµα: Έστω δύο χαρτοφυλάκια Α και Β. Η γραφική απεικόνιση του δείκτη
Sharpe των δύο χαρτοφυλακίων καθώς και του χαρτοφυλακίου της αγοράς δίνεται
από το παρακάτω διάγραµµα:

Όπως φαίνεται και από το παραπάνω διάγραµµα αν υποθέσουµε ότι έχουµε
δύο χαρτοφυλάκια Α και Β αντίστοιχα και θέλουµε να µελετήσουµε ποιο από τα δύο
θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί στα πλαίσια του µοντέλου αποτίµησης πάγιων
περιουσιακών στοιχείων αντί του χαρτοφυλακίου
χαρτοφυλακίου της αγοράς, θα επιλέγαµε το
χαρτοφυλάκιο Β διότι ο εκτιµώµενος δείκτης Sharpe του συγκεκριµένου
χαρτοφυλακίου είναι µικρότερος από τον εκτιµώµενο δείκτη Sharpe του
χαρτοφυλακίου Α.
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4.5.5 ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΕΙΚΤΗ SHARPE

Σε αυτή την παράγραφο θα προσπαθήσουµε να κατασκευάσουµε ένα
αποτελεσµατικό χαρτοφυλάκιο µέσω της µεγιστοποίησης του δείκτη Sharpe του
χαρτοφυλακίου το οποίο εξετάζουµε.
Γενικότερα µε τον όρο αποτελεσµατικό χαρτοφυλάκιο, εννοούµε το
χαρτοφυλάκιο εκείνο το οποίο προτιµάται από επενδυτές οι οποίοι αποφεύγουν το
ρίσκο το οποίο στην προκειµένη περίπτωση είναι η διακύµανση του χαρτοφυλακίου.
Άρα το αποτελεσµατικό χαρτοφυλάκιο είναι εκείνο το οποίο διαθέτει την µέγιστη
αναµενόµενη απόδοση για δεδοµένο µέγεθος κινδύνου.
Η κατασκευή του αποτελεσµατικού χαρτοφυλακίου µε την µέθοδο της
µεγιστοποίησης του δείκτη Sharpe του χαρτοφυλακίου µπορεί να επιτευχθεί µε την
ελαχιστοποίηση της συνολικής διακύµανσης του χαρτοφυλακίου το οποίο
εξετάζουµε.

Άρα θα πρέπει να ισχύουν οι ακόλουθες σχέσεις:
m in V a r ( p )

∆εδοµένου ότι:

W T r = rT
n

∑W

i

=1

i =1

Wi ≥ 0

12

12
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