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Βελτιστοποίηση μετογικού γαρτοφνλακίου ιιε τη ιιέθοδο Black Litterman. Μια εφαρμογή στην ελληνική
γοηαατιστηριακά ανοοά

Σύνοψη

Βελτιστοποίηση μετοχικού χαρτοφυλακίου είναι η διαδικασία επιλογής 

των μεριδίων του κεφαλαίου που θα κατανεμηθεί στις μετοχές κατά το 

βέλτιστο τρόπο. Ο Markowitz ήταν ο πρώτος που υποστήριξε ότι η επιλογή 

πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος για 

κάθε επιθυμητό επίπεδο απόδοσης. Η μεγάλη ευαισθησία στα δεδομένα 

εισόδου και τα ακραία μερίδια επένδυσης στα οποία καταλήγει το μοντέλο 

είναι οι βασικές αδυναμίες του μοντέλου βελτιστοποίησης μέσου διασποράς, 

που ήρθε να επιλύσει η προσέγγιση των Black Litterman. Το σημείο στο οποίο 

έστιασαν την προσοχή τους είναι ο καθορισμός των προσδοκώμενων 

αποδόσεων σύμφωνα με τις αποδόσεις ισορροπίας της αγοράς αλλά και με τις 

υποκειμενικές απόψεις του επενδυτή. Η φόρμουλα που ανάπτυξαν επιτρέπει 

την εισαγωγή απόλυτων ή συγκριτικών προβλέψεων διατυπωμένων με 

διαφορετικά επίπεδα βεβαιότητας. Η εφαρμογή της προσέγγισης των Black 

Litterman με δεδομένα προερχόμενα από ένα χαρτοφυλάκιο τριάντα μετοχών 

της κύριας ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς έδειξε ότι τα χαρτοφυλάκια 

στα οποία καταλήγουμε παρουσιάζουν μικρότερη ευαισθησία στις εισόδους, 

δεν περιλαμβάνει ακραία ποσοστά επένδυσης και είναι συνεπή με τις απόψεις 

που εισάγουμε στο μοντέλο και το βαθμό βεβαιότητας με τον οποίο 

διατυπώνονται.
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Βελτιστοποίηση ιιετογικοό γαοτοφυλακίον με τη ιιεθοδο Black Litterman. Μια εφαοαογτι στην ελληνική
γρηαατιστηοιακά ανοοά

Πρόλογος

Το θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας, «Βελτιστοποίηση 

μετοχικού χαρτοφυλακίου με τη μέθοδο Black Litterman. Μια εφαρμογή στην 

ελληνική χρηματιστηριακή αγορά», επιλέχθηκε μέσα από το ευρύ και πολύ 

ενδιαφέρον τομέα της χρηματοκοοικονομικής επιστήμης, όπως αυτός 

αναπτύσσεται παράλληλα με την πρόοδο στο πεδίο των αλγόριθμων και των 

μοντέλων της Επιχειρησιακής Έρευνας.

Το περιεχόμενο της είναι αποτέλεσμα βιβλιογραφικής έρευνας όσο και 

πρακτικής εφαρμογής του μοντέλου βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου που 

πρότειναν οι Fisher Black και Robert Litterman με δεδομένα από την ελληνική 

χρηματιστηριακή κεφαλαιαγορά.

Συγγράφηκε από τη φοιτήτρια Βαλσαμίδου Κούλα, κάτω από την 

καθοδήγηση του επιβλέποντα καθηγητή κυρίου Αχιλλέα Ζαπράνη, στα πλαίσια 

του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρή

σεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Η συγγραφή της ήρθε να ολοκληρώσει έναν κύκλο σπουδών με 

εξειδίκευση στη χρηματοοικονομική διοίκηση τόσο σε προπτυχιακό όσο και 

μεταπτυχιακό επίπεδο και να οδηγήσει στην απόκτηση του αντίστοιχου 

μεταπτυχιακού διπλώματος.
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Βελτιστοποίηση αετογικού γαρτοφυλακίου ue τη αέθοδο Black Litterman. Μια εφαρμογή στην ελληνική
γρηματιστηοιακά ανοοά

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση της 

προσέγγισης που πρότειναν οι Fisher Black και Robert Litterman για τον 

ορισμό των βέλτιστων μεριδίων που θα πρέπει να επενδυθούν στις μετοχές 

ενός χαρτοφυλακίου και η ανάδειξη των ωφελειών που προκύπτουν από την 

εφαρμογή του συγκεκριμένου μοντέλου.

Το μοντέλο αυτό βελτιστοποίησης επιχειρεί να επιλύσει σημαντικά 

προβλήματα που παρουσιάζει η βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου με βάση το 

κριτήριο μέσου διασποράς που εισήγαγε ο Markowitz το 1952. Παραμένοντας 

βασικός στόχος η διαχείριση του κινδύνου του χαρτοφυλακίου, δίνεται μια 

φόρμουλα υπολογισμού των προσδοκώμενων αποδόσεων, σύμφωνα με τις 

πληροφορίες που είναι κοινές για όλους τους επενδυτές αλλά και με τις 

υποκειμενικές προβλέψεις του διαχειριστή του χαρτοφυλακίου. Η εκ των 

υστέρων εκτίμηση των αποδόσεων οδηγεί σε διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια 

που αντικατοπτρίζουν απόλυτα την θέληση και τις απόψεις του άμεσα 

ενδιαφερομένου.

Τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή της, για τα οποία διατείνονται οι 

εμπνευστές της, αναδεικνύονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέσα από την 

εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου σε ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης 

χαρτοφυλακίου αποτελούμενου από τριάντα μετοχές της κύριας ελληνικής 

χρηματιστηριακής κεφαλαιαγοράς.

Ευελπιστώντας να γίνει κατανοητό το περιεχόμενο της εργασίας από όλους 

τους εν δυνάμει αναγνώστες της, στο πρώτο μέρος της γίνεται μια αναφορά 

στις εισαγωγικές έννοιες της θεωρίας χαρτοφυλακίου για να ακολουθήσει η 

παρουσίαση της προσέγγισης βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου με βάση το 

κριτήριο μέσου διασποράς. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα προβλήματα που 

δημιουργεί η χρήση του μοντέλου μέσου διασποράς στην επιλογή του άριστου 

χαρτοφυλακίου, καθώς αυτά αποτέλεσαν το κίνητρο της εργασίας των Fischer 

Black και Robert Litterman. Η παρουσίαση της μεθόδου βελτιστοποίησης
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Βελτιστοποίηση αετογικού γαρτοφνλακίου με τη μέθοδο Black Litterman. Μια εφαρμογή στην ελληνική
γρηματιστηριακά ανοοά

χαρτοφυλακίου που αντιπρότειναν οι δύο αυτοί ερευνητές μαζί με τα οφέλη 

που προκύπτουν από την χρήση της παρατίθεται στο τέταρτο κεφάλαιο. Στο 

πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της χρήσης των δύο 

προσεγγίσεων βελτιστοποίησης με δεδομένα προερχόμενα από την ελληνική 

χρηματιστηριακή κεφαλαιαγορά. Τα αποτελέσματα αυτά μας βοηθούν να 

αναδείξουμε τα οφέλη από την χρήση της προσέγγισης Black Litterman σε ένα 

πρόβλημα τακτικής κατανομής επενδύσεων. Στο τελευταίο κεφάλαιο 

επιχειρούμε να συνοψίσουμε τις κύριες παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτό το 

μοντέλο και να προτείνουμε προς τα πού θα κρίναμε σκόπιμο να διευρυνθεί η 

επιστημονική έρευνα.
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Βελτιστοποίηση μετογικού γάρτο φυλακίου us τη ιιέθοδο Black Litterman. Μια εφαρμογή στην ελληνική
γοηματιστηοιακά ανορά

1. Εισαγωγικές έννοιες στη Θεωρία Χαρτοφυλακίου

Η θεωρία χαρτοφυλακίου ασχολείται βασικά με την σύνθεση άριστων 

χαρτοφυλακίων, έχοντας σαν δεδομένα τις ιδιότητες καθενός από τα 

περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στο σύνολο ευκαιριών του επενδυτή.

Για την επίλυση προβλημάτων οικονομικής επιλογής ακολουθείται η εξής 

διαδικασία:

1. Καθορισμός συνόλου επενδυτικών ευκαιριών

2. Καθορισμός κριτηρίου με βάση το όποιο θα γίνει η επιλογή από το σύνολο 

των ευκαιριών

Για να καθοριστεί το σύνολο των επενδυτικών ευκαιριών, στην περίπτωση 

όπου στην αγορά επικρατούν συνθήκες αβεβαιότητας, πρέπει να λάβουμε 

υπόψη μας δύο βασικά χαρακτηριστικά κάθε επιμέρους χρηματοοικονομικού 

προϊόντος, την προσδοκώμενη απόδοση (expected return) αλλά και τον 

κίνδυνο, όπως αυτός υπολογίζεται από τη διακύμανση (variance) του 

προϊόντος.

Σε μια λοιπόν αγορά που εξελίσσεται σε διακριτό χρόνο και περιλαμβάνει 

η στοιχεία ενεργητικού, η απόδοση (η) καθενός από αυτά κατά την χρονική 

στιγμή t ισούται με το λόγο της διαφοράς αρχικής (Pt_i) από την τελική τιμή 

(Ρ,) προς την αρχική (ΡΜ).

ri=(Pt-Pt-1)/Pt-I (1)

Αν το χρονικό διάστημα από t-Ι σε t είναι μια εργάσιμη μέρα, τότε μιλάμε 

για απόδοση ημέρας. Αντίστοιχα μπορούμε να υπολογίσουμε την εβδομαδιαία, 

μηνιαία και την ετήσια απόδοση, καθορίζοντας αντίστοιχα το εξεταζόμενο 

χρονικό διάστημα t-Ι έως t.
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Βελτιστοποίηση αετογικού γαρτοφυλακίου αε τη μέθοδο Black Litterman. Μια ειραοιιοΥη στην ελληνική
Υοηιιατιστηοιακά mood

Εναλλακτικά, για τον υπολογισμό της απόδοσης πολύ συχνά 

χρησιμοποιείται και ο τύπος του συνεχούς ανατοκισμού

ri=ln(Pt/Pt.1) (2)

Όπως, όμως, προαναφέραμε, το στοιχείο που είναι απαραίτητο για τον 

καθορισμό του συνόλου των επενδυτικών ευκαιριών δεν είναι η ιστορική 

απόδοση, αλλά η προσδοκώμενη μελλοντική απόδοση. Για τον υπολογισμό 

αυτής, υποθέτουμε ότι οι αποδόσεις ακολουθούν την κανονική κατανομή 

(υπόθεση της παραδοσιακής προσέγγισης Markowitz) και ότι η προσδοκώμενη 

απόδοση του στοιχείου ισούται με το μέσο όρο των ιστορικών αποδόσεων. 

Οπότε έχουμε :

Ε(η) = Σ η, / m (3)

όπου rit. η απόδοση του i χρεογράφου την t χρονική περίοδο 

και t =1,2...., m

Ο κίνδυνος που φέρει η αγορά ενός χρεογράφου i εξαρτάται από το κατά 

πόσο είναι δυνατόν η πραγματική απόδοση του χρεογράφου να είναι κοντά 

στην προσδοκώμενη τιμή Ε(η). Το στατιστικό μέγεθος που δίνει απάντηση σε 

αυτό το ερώτημα είναι η διακύμανση των ιστορικών αποδόσεων, δηλαδή ο 

μέσος όρος των τετραγωνισμένων αποκλίσεων από την μέση τιμή.

σί2 = Σ [rit-E(r,)]2/(m-I) (4)

όπου t = 1,2,..., m

Ένα χαρτοφυλάκιο, που αποτελεί υποσύνολο του ζητούμενου συνόλου των 

επενδυτικών ευκαιριών, μπορεί να αποτελείται από ένα ή περισσότερα 

περιουσιακά στοιχεία. Αρα χαρτοφυλάκιο ονομάζουμε μια κατανομή πλούτου 

στα διάφορα στοιχεία ενεργητικού. Η κατανομή αυτή προσδιορίζεται από το
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Βελτιστοποίηση ιιετογικού γαρτοφυλακίου ue τη ιιέθοδο Black Litterman. Μια εφαρμογή στην ελληνική
γρηματιστηριακά αγορά

διάνυσμα (w) των ποσοστών του κεφαλαίου (w;) που επενδύεται σε κάθε ένα 

από τα η περιουσιακά στοιχεία. Το άθροισμα των επιμέρους μεριδίων θα 

πρέπει να ισούται με την μονάδα.

Δηλαδή να ισχύει: Σ w; = 1 όπου ΐ =1,2..., η (5)

ή εναλλακτικά e'w = 1 (6)

όπου e μια μήτρα (nxl) με όλα τα στοιχεία της ίσα με τη μονάδα, 

e' η ανάστροφη μήτρα (lxn)

w το διάνυσμα (nxl) με τα μερίδια που επενδύονται σε κάθε στοιχείο

Wj

W = w2

Wn

Το ζητούμενο, λοιπόν, της θεωρίας χαρτοφυλακίου είναι ο εντοπισμός του 

βέλτιστου χαρτοφυλακίου, άρα της βέλτιστης κατανομής (wi,w2....wn), με 

δεδομένα την προσδοκώμενη απόδοση και τον κίνδυνο καθενός από τα 

επιμέρους στοιχεία.
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Βελτιστοποίηση ιχετογικου γαοτοφυλακίου με τη μέθοδο Black Litterman. Μια εφαρμονή στην ελληνική
γρηαατιστηοιακά ανορά

2. Βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου με την προσέγγιση μέσου 

διασποράς (Mean - variance optimization)

2.1. Βασικές αρχές της προσέγγισης “Μέσου - Διασποράς” - 

Αποτελεσματικό σύνορο (Efficiency line)

Ο Harry Markowitz υπήρξε ο ερευνητής που έδωσε σημαντική ώθηση 

στην ανάπτυξη της θεωρίας του χαρτοφυλακίου με το έργο του “Portfolio 

Selection” το 1952. Σε αυτήν την δημοσιευμένη μελέτη εισήχθη για πρώτη 

φορά το θεωρητικό μοντέλο επιλογής χαρτοφυλακίου μέσα από ένα σύνολο 

ανώτερων χαρτοφυλακίων με βάση το κριτήριο μέσου διασποράς.

Οι βασικές υποθέσεις πάνω στις οποίες στηρίζεται το θεωρητικό αυτό 

μοντέλο είναι οι εξής :

1. Οι αποδόσεις των χρεογράφων ακολουθούν κανονική κατανομή, γεγονός 

που επιτρέπει να μελετήσουμε τη συμπεριφορά κάθε στοιχείου με κίνδυνο 

(risky asset) μέσα από την εκτίμηση του μέσου όρου (3) και της 

διακύμανσης (4) των ιστορικών αποδόσεών του.

2. Οι επενδυτές έχουν τετραγωνικές συναρτήσεις χρησιμότητας.

3. Οι επενδυτές επιθυμούν υψηλές αποδόσεις, αλλά δεν επιθυμούν την 

ανάληψη κίνδυνου (risk averse investors).

4. Ακολουθείται η προσέγγιση της μιας περιόδου. Σύμφωνα με αυτή την 

προσέγγιση, ο επενδυτής έχει ένα συγκεκριμένο ποσό προς επένδυση, η 

επένδυση θα διατηρηθεί για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια χρόνου 

(περίοδος διακράτησης) και στο τέλος αυτής ο επενδυτής θα ρευστοποιήσει 

τις θέσεις του και θα επανεπενδύσει το σύνολο ή μέρος του ποσού. Αυτή 

είναι γνωστή ως στρατηγική του «σταθερού μίγματος» ή «αγόρασε και 

κράτα»

Βαλσαμίδου Κούλα AM 02/04 10



Βελτιστοποίηση μετογικού γαρτοφυλακίου με τη μέθοδο Black Litterman. Μια mapuoyri στην ελληνική
γρηματιστηοιακά αγορά

Ο κανόνας ορθολογικής επενδυτικής συμπεριφοράς, σύμφωνα με τη 

θεωρία Markowitz, είναι η επιλογή του χαρτοφυλακίου Α σε σχέση με ένα 

χαρτοφυλάκιο Β όταν ισχύει:

2 21. E(Ra) > E(Rb) και σ Α<σ Β , δηλαδή επιλογή του χαρτοφυλακίου με την 

μικρότερη διακύμανση , όταν η απόδοση του είναι τουλάχιστον ίση με αυτή

του εναλλακτικού χαρτοφυλακίου.
2 22. E(Ra)>E(Rb) και σ Α<σ Β , δηλαδή επιλογή του χαρτοφυλακίου με την 

μεγαλύτερη απόδοση, όταν η διακύμανση του δεν είναι μεγαλύτερη του 

εναλλακτικού χαρτοφυλακίου.

Το κριτήριο αυτό επιλογής, που είναι κοινό για όλους τους ορθολογικούς 

επενδυτές, θα οδηγήσει στο σχηματισμό ενός αποτελεσματικού συνόρου 

(efficiency line) ή συνόλου. Τα χαρτοφυλάκια που συνθέτουν το 

αποτελεσματικό σύνορο είναι τα ανώτερα εκείνα χαρτοφυλάκια που έχουν την 

μεγαλύτερη απόδοση για κάθε δεδομένο επίπεδο κινδύνου ή τον μικρότερο 

κίνδυνο για κάθε δεδομένο επίπεδο απόδοσης.

Η γραφική απεικόνιση του αποτελεσματικού συνόρου μπορεί να δοθεί σε 

ένα σύστημα συντεταγμένων, όπου ο κάθετος άξονας απεικονίζει την 

προσδοκώμενη απόδοση και ο οριζόντιος τον κίνδυνο, όπως υπολογίζεται από 

την τυπική απόκλιση των αποδόσεων (δηλαδή την τετραγωνική ρίζα της 

διακύμανσης).
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Το αποτελεσματικό σύνορο (διάγραμμα 1) ορίζεται ως το τμήμα της 

καμπύλης που ξεκινάει από το χαρτοφυλάκιο με την μικρότερη διακύμανση 

(minVariance Portfolio) και καταλήγει στο χαρτοφυλάκιο με την μεγαλύτερη 

απόδοση (max Return Portfolio)1.

Όταν όλα τα διαθέσιμα χρεόγραφα περιέχουν κίνδυνο (risky assets), τότε 

το άριστο χαρτοφυλάκιο (Ρ*) για κάθε επενδυτή δίνεται από το σημείο επαφής 

του αποτελεσματικού συνόρου (minVar, maxRet) με την καμπύλη αδιαφορίας 

του συγκεκριμένου επενδυτή (Ι2) που δείχνει τη μεγαλύτερη δυνατή 

χρησιμότητα του επενδυτή (Διάγραμμα 2).

1 Χαρτοφυλάκιο με την μεγαλύτερη απόδοση υπάρχει μόνο όταν δεν επιτρέπονται αρνητικά ποσοστά 
κατανομής (ανοικτή πώληση μετοχών) και η απόδοση του είναι αυτή του χρεογράφου με την 
μεγαλύτερη απόδοση.
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Έτσι ένας επενδυτής που είναι πολύ συντηρητικός θα επιλέξει ένα 

χαρτοφυλάκιο πολύ κοντά στο χαρτοφυλάκιο με τη μικρότερη διακύμανση 

(MinVar), ενώ αντίθετα ένας πιο επιθετικός επενδυτής θα επιλέξει 

χαρτοφυλάκιο πιο κοντά στο χαρτοφυλάκιο με τη μεγαλύτερη απόδοση (Max 

Ret) το οποίο θα έχει μεγαλύτερο κίνδυνο αλλά και μεγαλύτερη απόδοση.

Το 1958 ο James Tobin επέκτεινε το μοντέλο προσθέτοντας και ένα 

περιουσιακό στοιχείο χωρίς κίνδυνο (risk-free asset). Περιουσιακό στοιχείο 

χωρίς κίνδυνο είναι αυτό του οποίου το εισόδημα είναι δεδομένο και σταθερό, 

δηλαδή η τυπική του απόκλιση είναι μηδενική εξ ορισμού. Τέτοια περιουσιακά 

στοιχεία είναι τα ομόλογα και τα έντοκα γραμμάτια δημοσίου. Η αγορά ενός 

τέτοιου περιουσιακού στοιχείου ισοδυναμεί με δανεισμό του επενδυτή προς το 

κράτος. Επίσης ο Tobin επέτρεψε στον επενδυτή να δανειστεί χρήματα και να 

πληρώνει ένα τόκο στον δανειστή του, ο οποίος τόκος θα είναι ο ίδιος με την 

απόδοση του περιουσιακού στοιχείου χωρίς κίνδυνο (θέση πωλητή ως προς το 

χρεόγραφο μηδενικού κινδύνου). Με την εισαγωγή του χρεογράφου χωρίς 

κίνδυνο, το σύνολο των αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων μεταβάλλεται. 

Πράγματι τώρα, το σύνολο των αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων αποτελείται
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Βελτιστοποίηση ιχετογικού χαρτοφυλακίου ιιε τη αέθοδο Black Litterman. Μια ειραοιιογή στην ελληνική
γοηαατιστηοιακά ανορά

από την εφαπτομένη στο σύνολο των δυνατών χαρτοφυλακίων του Markowitz, 

η οποία ξεκινάει από την (σταθερή) απόδοση του χρεογράφου χωρίς κίνδυνο 

και η οποία ονομάζεται Γραμμή Κεφαλαιαγοράς (Capital Market Line, CML).

Έτσι όταν υπάρχει μέσα στο σύνολο των επενδυτικών ευκαιριών και ένα 

χρεόγραφο μηδενικού κινδύνου (risk free), τότε το άριστο χαρτοφυλάκιο των 

στοιχείων που περιέχουν κίνδυνο (Ρ*) (Διάγραμμα 3) είναι αυτό που ορίζεται 

από το σημείο επαφής του συνόλου των δυνατών χαρτοφυλακίων του 

Markowitz και της Γραμμής Κεφαλαιαγοράς (Capital Market Line, CML). Η 

εξίσωση της γραμμής κεφαλαιαγοράς είναι η ακόλουθη:

Ε (Rp) = Rf+
Ε (Rp.) - Rf

(Jp *
·σΡ

Όπου

Ε (Rp): η προσδοκώμενη απόδοση χαρτοφυλακίου 

σρ: η τυπική απόκλιση του χαρτοφυλακίου 

Ε (Rp*): η προσδοκώμενη απόδοση του άριστου χαρτοφυλακίου 

σρ«: η τυπική απόκλιση του άριστου χαρτοφυλακίου 

Rf: η απόδοση του χρεογράφου μηδενικού κινδύνου

(7)
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2.2. Η Θεωρία Κεφαλαιαγοράς και το Υπόδειγμα Αποτίμησης 

Κεφαλαιακών Στοιχείων (Capital Asset Pricing Model, CAPM)

Αν ισχύουν οι υποθέσεις της αποτελεσματικής κεφαλαιαγοράς, τότε το 

άριστο χαρτοφυλάκιο με τα περιουσιακά στοιχεία με κίνδυνο (risky assets) Ρ* 

θα είναι κοινό για όλους τους επενδυτές. Οι υποθέσεις της τέλειας 

κεφαλαιαγοράς είναι οι εξής:

1. Οι επενδυτές αξιολογούν τα χαρτοφυλάκια τους με βάση το κριτήριο του 

μέσου-διασποράς και επιθυμούν να βρίσκονται πάνω στο αποτελεσματικό 

σύνορο.

2. Τα διάφορα χρεόγραφα μπορούν να διαιρεθούν και να αγοραστούν σε 

οποιαδήποτε ποσότητα.

3. Υπάρχει ένα επιτόκιο μηδενικού κινδύνου, Rf, ίσο για χορηγήσεις και 

καταθέσεις και ίδιο για όλους τους επενδυτές.

4. Οι φόροι και το κόστος συναλλαγής είναι μηδενικοί.

5. Όλοι οι επενδυτές έχουν τον ίδιο χρονικό ορίζοντα της μιας περιόδου.
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6. Η πληροφόρηση είναι ελεύθερη και διαθέσιμη ταυτόχρονα σε όλους τους 

επενδυτές.

7. Οι επενδυτές έχουν ομογενείς προσδοκίες (homogeneous expectations), 

δηλαδή έχουν την ίδια αντίληψη όσο αφορά τις αναμενόμενες αποδόσεις, 

διακυμάνσεις και συνδιακυμάνσεις των περιουσιακών στοιχείων.

Εάν όμως όλοι οι επενδυτές έχουν το ίδιο χαρτοφυλάκιο, τότε σε κατάσταση 

ισορροπίας αυτό είναι το χαρτοφυλάκιο της αγοράς (Μ) . Σε αυτή την 

περίπτωση το ποσοστό κάθε στοιχείου στο χαρτοφυλάκιο αντιπροσωπεύει το 

ποσοστό που έχει κάθε στοιχείο στη συνολική αξία όλων των στοιχείων με 

κίνδυνο.

Ο κάθε επενδυτής θα επιλέξει ένα συνδυασμό χαρτοφυλακίου μεταξύ Μ 

(του χαρτοφυλακίου της αγοράς) και Rf που βρίσκεται πάνω στην CML, 

ανάλογα με τις ιδιαίτερες προτιμήσεις του απέναντι στον κίνδυνο και την 

απόδοση. Άρα σε αυτή την περίπτωση η επιλογή του κινδύνου διαχωρίζεται 

από το πρόβλημα επιλογής χρεογράφων με κίνδυνο που πρέπει να 

συμπεριληφθούν στο χαρτοφυλάκιο. Η θέση αυτή είναι γνωστή ως το 

Θεώρημα του Διαχωρισμού (Separation Theorem) του Τόμπιν και αποτελεί 

βασική προϋπόθεση για τον καθορισμό συνθηκών ισορροπίας στην 

κεφαλαιαγορά

Οι W.Sharpe (1964) και J.Lintner (1965) εφάρμοσαν την ανάλυση του 

Markowitz στην προσπάθεια δημιουργίας μιας θεωρίας για την τιμολόγηση 

των κεφαλαιακών στοιχείων. Το υπόδειγμα στο οποίο κατέληξαν στηρίζεται 

στις υποθέσεις της αποτελεσματικής κεφαλαιαγοράς που αναπτύξαμε 

παραπάνω. Πάνω σε αυτή τη θεωρητική βάση της ύπαρξης αποτελεσματικής

2 Αντικαθιστώντας όπου Ρ* με Μ η εξίσωση 
Ε (Rm) - Rf

E(Rp) = Rf+— ---- --------σΡ
'Μ

της Γράμμης Κεφαλαιαγοράς (7) μεταβάλλεται σε
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κεφαλαιαγοράς, υποστήριξαν ότι αν και ο συνολικός κίνδυνος ενός 

χαρτοφυλακίου υπολογίζεται από τη διακύμανση της απόδοσής του, κάθε 

μεμονωμένο χρεόγραφο τιμολογείται - πάντα σε κατάσταση ισορροπίας - σε 

αντιστοιχία με τη συμβολή του στο συνολικό κίνδυνο, η οποία υπολογίζεται 

από τη συνδιακύμανση της απόδοσης του μεμονωμένου αυτού χρεογράφου με 

την απόδοση του χαρτοφυλακίου της αγοράς ή αλλιώς, σε αντιστοιχία με τον 

συστηματικό κίνδυνο του συγκεκριμένου χρεογράφου3.

Με βάση τα παραπάνω, η απλούστερη μορφή του CAPM δίνεται από την 

ακόλουθη σχέση:

E(ri)=Rfffr[E(RM)-Rf] (8)

Όπου

Ε(η) είναι η αναμενόμενη απόδοση του κεφαλαιακού στοιχείου ϊ,

Rf είναι η απόδοση του κεφαλαιακού στοιχείου χωρίς κίνδυνο,

E(Rm) είναι η αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου της αγοράς 

E(Rm)-Ri είναι το ασφάλιστρο κινδύνου αγοράς (market risk premium) 

β; είναι ο συντελεστής βήτα του κεφαλαιακού στοιχείου ΐ, ο οποίος δίνεται από 

την σχέση:

βί = cov(ri,RM) / o2(Rm) (9)

Η σχέση 8 είναι η εξίσωση της Γραμμής Χρεογράφων (Security Market 

Line) και δείχνει τη σχέση μεταξύ της απόδοσης ενός χρεογράφου και του 

συστηματικού κινδύνου, όταν η αγορά βρίσκεται σε ισορροπία.

3 Ο συνολικός κίνδυνος ενός χρεογράφου μπορεί να διαχωριστεί στο συστηματικό και τον ειδικό ή 
διαφοροποιήσιμο. Ο συστηματικός σχετίζεται με τις κινήσεις της αγοράς σαν σύνολο και υπολογίζεται 
με το συντελεστή βήτα, ο ειδικός προέρχεται από γεγονότα που επηρεάζουν μόνο την απόδοση της 
συγκεκριμένης μετοχής και μπορεί να εξαλειφθεί σε ένα καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο.
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2.3. Το μαθηματικό μοντέλο Μέσου - Διασποράς του Markowitz

Η προσδοκώμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου είναι ο σταθμισμένος 

μέσος όρος των επιμέρους αποδόσεων των στοιχείων που το αποτελούν, όπου 

οι σταθμίσεις είναι το ποσοστό επένδυσης σε κάθε μετοχή. Δηλαδή ισχύει:

E(Rp) = IwiE(r1) (10)

Σ w; = 1 όπου ΐ =1,2..., η

Όπου: Ε (Rp): η προσδοκώμενη απόδοση χαρτοφυλακίου

Wj : ποσοστό κεφαλαίου επενδεδυμένο στο χρεόγραφο ϊ 

Ε(η) : η προσδοκώμενη απόδοση του χρεογράφου ϊ

Η τυπική απόκλιση (κίνδυνος) του χαρτοφυλακίου υπολογίζεται από την 

επόμενη σχέση:

σρ= [Σ Σ W; w, σ,,]” (11)
i=lj=l

όπου

σϋ = cov(ri5 η )= Σ [ΓΓΕ(η)] [η-Ε(η)] / η (12)
ij=l. ‘^j

η συνδιακύμανση των αποδόσεων των μετοχών ΐ και j. Η συνδιακύμανση είναι 

ένα στατιστικό μέγεθος που μετρά τη σχέση δύο τυχαίων μεταβλητών και 

δείχνει πώς οι δύο αυτές μεταβλητές κινούνται στην ίδια κατεύθυνση. Μία 

θετική τιμή της συνδιακύμανσης των αποδόσεων δύο μετοχών δείχνει ότι οι 

μετοχές τείνουν να κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, ενώ μια αρνητική τιμή 

δείχνει κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις.
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Συγγενές μέγεθος της συνδιακύμανσης είναι ο συντελεστής συσχέτισης 

(py), ο οποίος προκύπτει αν σταθμίσουμε την συνδιακύμανση με το γινόμενο 

των τυπικών αποκλίσεων των αποδόσεων των μετοχών ΐ και j.

Έτσι: py= cov (r,, η) (13)
σι oj

Ο συντελεστής συσχέτισης παίρνει τιμές μεταξύ +1 (τέλεια θετική 

συσχέτιση) και -1 (τέλεια αρνητική συσχέτιση). Για τιμή του συντελεστή 

συσχέτισης ίση με το μηδέν οι αποδόσεις των δύο μετοχών είναι 

ασυσχέτιστες.

Από το διπλό άθροισμα της τυπικής απόκλισης (κινδύνου) του 

χαρτοφυλακίου γίνεται φανερό ότι προκύπτουν οι διακυμάνσεις και οι 

συνδιακυμάνσεις των αποδόσεων των μετοχών, αφού σπ=ριισισι=1σισι=σ ^ 

οι οποίες απεικονίζονται από τη μήτρα διακυμάνσεων και συνδιακυμάνσεων Σ 

(variance-covariance matrix).

σ11 σΐ2 ..

Σ = σ2ι σ22 ··

. ^nl ση2 · ■

Εναλλακτικά, οι τύποι της αναμενόμενης απόδοσης και της τυπικής 

απόκλισης του χαρτοφυλακίου μπορούν να δοθούν και σαν γινόμενα πινάκων. 

Έτσι έχουμε:

Τύπος προσδοκώμενης απόδοσης χαρτοφυλακίου

E(RP) = p'w (14)

e'w = 1
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όπου

μ είναι ο πίνακας (ηχΐ) που περιλαμβάνει τις προσδοκώμενες αποδόσεις των 

επιμέρους στοιχείων, δηλαδή

μ

^ E(r,f 

Ε(γ2) => μ' =[ Ε(γ,) Ε(γ2) E(rn)]

E(rn) 
ν. J

w είναι ο πίνακας (nxl) με τα μερίδια που επενδύονται σε κάθε στοιχείου του 

χαρτοφυλακίου

e ένας πίνακας (nxl) με όλα τα στοιχεία του ίσα με τη μονάδα

Τύπος διακύμανσης χαρτοφυλακίου

σρ2 = w'Zw (15)

Το μαθηματικό πρόβλημα βελτιστοποίησης μέσου διασποράς έχει 

διατυπωθεί σε πολλές παραλλαγές με κυριότερες τις ακόλουθες:

1. Ελαχιστοποίηση του κινδύνου για μια συγκεκριμένη αναμενόμενη απόδοση 

Αντικειμενική συνάρτηση:

Min w'Ew 

με περιορισμούς :

μ'\ν> α 

e'w = 1

2. Μεγιστοποίηση της απόδοσης για ένα συγκεκριμένο επίπεδο κινδύνου 

Αντικειμενική συνάρτηση:

Max μ'\ν 

με περιορισμούς :
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w'lw < α 

e'w = 1

3. Μεγιστοποίηση του λόγου Sharpe (κλίση της Γραμμής Κεφαλαιαγοράς) 

Αντικειμενική συνάρτηση:

Max μ'ιν - Rf 
V νν'Σω

με περιορισμούς :

e'w = I4

4. Μεγιστοποίηση της απόδοσης και ελαχιστοποίηση του κινδύνου 

χρησιμοποιώντας ένα παράγοντα αποστροφής του κινδύνου (γ).

Αντικειμενική συνάρτηση:

Max p'w —- (w'lw)

με περιορισμούς

e'w=l

Τα μοντέλα βελτιστοποίησης 1 και 2 μας δίνουν το αποτελεσματικό 

σύνορο του Μάρκοβιτς διαφοροποιώντας το επιθυμητό επίπεδο απόδοσης και 

κινδύνου αντίστοιχα, ενώ το μοντέλο 3 καταλήγει στο αποτελεσματικό σύνορο 

διαφοροποιώντας την απόδοση του χρεογράφου μηδενικού κινδύνου 

(περίπτωση που επιτρέπεται ο δανεισμός και επένδυση σε χρεόγραφο 

μηδενικού κινδύνου).

Το μοντέλο βελτιστοποίησης 4 είναι το μοντέλο βελτιστοποίησης της 

προσδοκώμενης ωφελιμότητας που δίνει ο πλούτος του χαρτοφυλακίου5 και

4 MAESTRO, ΣΠ ΝΜ-12 (2004): “Παραδοτέο 3.1: Αναφορά αναλυτικών μεθόδων υπολογισμού 
βέλτιστων σημείων - Αποτύπωση μοντέλων βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου”,3-4
5 MAESTRO, ΣΠ ΝΜ-12 (2004): “Παραδοτέο 3.1: Αναφορά αναλυτικών μεθόδων υπολογισμού 
βέλτιστων σημείων - Αποτύπωση μοντέλων βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου”, 15
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αποτελεί το βασικό μοντέλο βελτιστοποίησης μέσου διακύμανσης που 

χρησιμοποιείται στην βραχυχρόνια διαχείριση χαρτοφυλακίου.

Το άριστο χαρτοφυλάκιο, όταν δεν μπει κανένας περιορισμός στο μοντέλο 

(ούτε αυτός του αθροίσματος των μεριδίων να ισούνται με την μονάδα), 

δίνεται από τον τύπο:

w* — — Σ'1 (μ - Rfe)6 (16)
Τ

όπου w* είναι ο πίνακας με τα βέλτιστα βάρη

6 He,G.and Litterman,R. (1999). “The Intuition Behind Black-Litterman Model.Portfolios. ’’ Investment 
Management Research, Goldman, Sachs & Company, December
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3. Αδυναμίες του μοντέλου βελτιστοποίησης μέσου διασποράς

Το μοντέλο βελτιστοποίησης μέσου διασποράς καταλήγει στην βέλτιστη 

κατανομή του χαρτοφυλακίου έχοντας σαν δεδομένα τον πίνακα των

μελλοντικών αποδόσεων όλων των διαθέσιμων χρεογράφων (μ) και τον πίνακα 

διακύμανσης και συνδιακύμανσής τους (Σ). Συνεπώς η κατανομή που

πετυχαίνεται εξαρτάται αποκλειστικά από την καταλληλότητα των δεδομένων 

με τα οποία τροφοδοτείται.

Στην πράξη η μέθοδος αυτή δεν δίνει καλά διαφοροποιημένα

χαρτοφυλάκια. Τα προτεινόμενα χαρτοφυλάκια παρουσιάζουν μεγάλη 

συγκέντρωση σε χρεόγραφα με υψηλές αποδόσεις, αρνητικές συσχετίσεις και 

μικρές διακυμάνσεις. Από τη στιγμή που οι προσδοκώμενες αποδόσεις και η 

μήτρα των συνδιακυμάνσεων εκτιμώνται από δεδομένα με θόρυβο, τα άριστα 

χαρτοφυλάκια με μεγάλα ποσοστά σε ορισμένα από τα στοιχεία του

χαρτοφυλακίου μεγεθύνουν το λάθος εκτίμησης.7

Οι διαχειριστές χαρτοφυλακίου μπορούν να διατυπώσουν προβλέψεις για 

ένα μικρό κομμάτι της αγοράς, ενώ το μοντέλο απαιτεί να προσδιοριστεί ο 

πίνακας με τις μελλοντικές αποδόσεις όλων των στοιχείων της αγοράς. 

Αναγκαστικά, λοιπόν, χρησιμοποιούνται απλούστευτικές υποθέσεις, όπως 

αυτή της κανονικότητας των αποδόσεων. Όπως αναλύσαμε και στο κεφάλαιο 

1.1, κάτω από την υπόθεση της κανονικότητας θεωρούμε ότι η μελλοντική 

απόδοση του κάθε χρεογράφου ισούται με τον μέσο όρο των ιστορικών 

αποδόσεων του δείγματος.

7 Michaud, R.O.(1989), “The Markowitz Optimization Enigma: Is Optimized Optimal?” Financial 

Analysts Journal, January/February, 31-42.
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Σύμφωνα με τον Merton (1980) ο μέσος όρος των ιστορικών αποδόσεων 

του δείγματος δεν είναι καλός εκτιμητής της προσδοκώμενης απόδοσης. Το 

αποτέλεσμα είναι να επεισέρχονται στο μοντέλο λάθη εκτίμησης.

Οι Best, M.J. και Grauer, R.R. (1991) παρατήρησαν ότι το μοντέλο 

παρουσιάζει επίσης μεγάλη ευαισθησία στις εισόδους τους, καθώς μια μικρή 

αλλαγή στην προσδοκώμενη απόδοση ενός στοιχείου του χαρτοφυλακίου 

μπορεί να οδηγήσει σε μια τελείως διαφορετική κατανομή. Η βασική αιτία για 

την μεγάλη ευαισθησία του μοντέλου είναι, σύμφωνα με τον Michaud (1989), 

ο λάθος τρόπος προσδιορισμού του πίνακα συνδιακυμάνσεων με τη χρήση 

υποθέσεων που δεν επαληθεύονται στο χρηματοοικονομικό περιβάλλον και η 

χρήση παραμετρικών εκτιμητών βασισμένων σε μη επαρκή ιστορικά δεδομένα.

Τέλος, ένα σημαντικό πρόβλημα της βελτιστοποίησης με την προσέγγιση 

μέσου διασποράς είναι ότι η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου στην οποία 

καταλήγει το μοντέλο δεν αντιπροσωπεύει τις απόψεις και την θέληση του 

διαχειριστή. Όπως σημειώνουν οι He και Litterman (1999), οι διαχειριστές 

συνήθως συγκεντρώνουν την προσοχή τους σε μικρά τμήματα της αγοράς για 

να εντοπίσουν υποτιμημένες αξίες και θέλουν να ορίσουν τις τοποθετήσεις 

τους με βάση αυτές τις εκτιμήσεις τους. Αντίθετα, το μοντέλο καταλήγει στα 

προτεινόμενα βάρη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος 

χαρτοφυλακίου και ταυτόχρονα να μεγιστοποιείται η απόδοση με βάση τον 

πίνακα των εκτιμημένων αποδόσεων και την μήτρα των συνδιακυμάνσεων. Τα 

βάρη που τελικά προτείνει είναι ακραία και δεν μπορούν να υλοποιηθούν από 

διαχειριστές. Αν δεν προστεθούν στο μοντέλο περιορισμοί, καταλήγουν σε 

μεγάλες θέσεις ανοικτής πώλησης. Ακόμη όμως και όταν προστεθούν 

περιορισμοί που να απαγορεύουν τα αρνητικά βάρη, η προτεινόμενη 

διάρθρωση περιλαμβάνει λίγα μόνο στοιχεία, με αποτέλεσμα να μην 

πετυχαίνεται η διαφοροποίηση που εξασφαλίζει την εξάλειψη του ειδικού 

κινδύνου.
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Τα προβλήματα που δημιουργεί η εφαρμογή του μοντέλου, είχαν σαν 

αποτέλεσμα να μην χρησιμοποιείται το μοντέλο από τους επενδυτές στη λήψη 

αποφάσεων κατανομής στα διάφορα στοιχεία του χαρτοφυλακίου. Το γεγονός 

αυτό αποτέλεσε το κίνητρο της εργασίας των Fisher Black και Robert 

Litterman (1991,1992). Το μοντέλο βελτιστοποίησης, που πρότειναν οι δύο 

αυτοί ερευνητές, επιλύει τα προβλήματα της απευθείας χρήσης μοντέλων 

βελτιστοποίησης μέσου διασποράς. Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζεται 

αναλυτικά η μεθοδολογία που ακολουθείται.
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4. Βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου με τη μέθοδο Black Litterman

4.1 Η προσέγγιση Black - Litterman

Οι Black - Litterman (1991-92) ασχολήθηκαν με την δημιουργία μιας νέας 

μήτρας αποδόσεων E(R), που συνδυάζει τις απόψεις των επενδυτών σχετικά με 

την μελλοντική απόδοση κάποιων μετοχών του χαρτοφυλακίου τους, με την 

αρχική κατανομή πιθανότητας των προσδοκώμενων αποδόσεων των η 

χρεογράφων .

Ο κύριος στόχος της εργασίας τους είναι η δημιουργία ενός θεωρητικού 

πλαισίου που επιτρέπει στους επενδυτές να πετυχαίνουν υψηλότερες αποδόσεις 

από αυτές του χαρτοφυλακίου αναφοράς, αλλάζοντας την κατανομή των 

επενδύσεων τους σύμφωνα με τις απόψεις τους και το επίπεδο εμπιστοσύνης 

που θέτουν σε κάθε μια από αυτές.

Το μοντέλο βελτιστοποίησης που πρότειναν είναι το μοντέλο 

βελτιστοποίησης μέσου διασποράς που έχει σαν εισόδους τον πίνακα 

συνδιακυμάνσεων των ιστορικών αποδόσεων (Σ) και πίνακα των 

αναθεωρημένων αποδόσεων E(R).

Μια άμεση συνέπεια της προσέγγισης τους είναι η προσαρμογή της 

μεθόδου βελτιστοποίησης με βάση το κριτήριο μέσου διασποράς, στην 

πρακτική των ειδικών της αγοράς. Δεν απαιτείται πλέον από τους χρήστες του 

μοντέλου να καθορίσουν όλες τις αναμενόμενες αποδόσεις. Αντίθετα τους 

δίνεται η δυνατότητα να εισάγουν προβλέψεις για την απόδοση όποιων 

μετοχών θέλουν αυτοί να αναπροσδιορίσουν με βάση τις πεποιθήσεις τους. Ο 

τρόπος, μάλιστα, καθορισμού μπορεί να γίνει είτε με απόλυτους όρους, δηλαδή 

η μετοχή Α θα έχει απόδοση 10%, είτε σε σχετικούς όρους, δηλαδή η μετοχή A
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θα έχει 3% μεγαλύτερη απόδοση από την μετοχή Β. Οι απόψεις αυτές μπορούν 

να καθοριστούν με βεβαιότητα 100% ή και μικρότερη όταν δεν είναι απολύτως 

σίγουροι για αυτές τις προβλέψεις τους. Ο βαθμός εμπιστοσύνης που ορίζουν 

σε κάθε πρόβλεψη παίζει καθοριστικό ρόλο, όπως θα δούμε, στον 

προσδιορισμό των στοιχείων που θα εισάγουμε στο μοντέλο. Το σίγουρο είναι, 

ότι όποια και αν είναι η περίπτωση το τελικό χαρτοφυλάκιο θα απεικονίζει 

αυτές τις απόψεις, προτείνοντας περισσότερα κεφάλαια να κατανέμονται στις 

επενδύσεις που αρχική εκτίμηση της απόδοσης τους υπολείπονταν από την 

εκτίμηση του επενδυτή.

Οι απόψεις αυτές από μόνες τους δεν επαρκούν για να καθοριστούν οι 

αναθεωρημένες προσδοκώμενες αποδόσεις E(R). Πολύ βασικό είναι να 

καθοριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η αρχική κατανομή πιθανότητας 

των προσδοκώμενων αποδόσεων. Η κατανομή αυτή αποτελεί το ουδέτερο 

σημείο αναφοράς (“neutral starting point”) και με βάση αυτή καθορίζεται το 

βέλτιστο χαρτοφυλάκιο, όταν οι προβλέψεις των διαχειριστών του 

χαρτοφυλακίου δεν διαφοροποιούνται καθόλου από τον μέσο όρο αυτής της 

κατανομής.

Αφού καθοριστούν η αρχική κατανομή πιθανότητας των προσδοκώμενων 

αποδόσεων και οι απόψεις των διαχειριστών, χρησιμοποιείται το θεώρημα του
ο

Bayes για να εξαχθεί η αναθεωρημένη κατανομή πιθανότητας (posterior 

distribution) των προσδοκώμενων αποδόσεων. Η μπαγιεσιανή στατιστική, 

πάνω στην οποία βασίζεται το μοντέλο Black Litterman, ασχολείται με τον 

καθορισμό της επιρροής που έχει μια δεύτερη πηγή πληροφόρησης σε μια 

γνωστή κατανομή πιθανότητας. Στην περίπτωση μας, η αρχική και γνωστή 

κατανομή πιθανότητας (prior distribution) είναι αυτή του ουδέτερου σημείου 8

8 Λεπτομέρειες Ζαχαροπούλου X. (1993), «Στατιστική Μέθοδοι και Εφαρμογές» , Θεσσαλονίκη 
σελ. 158-159
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αναφοράς και η δεύτερη πηγή πληροφόρησης είναι οι υποκειμενικές 

προβλέψεις των διαχειριστών (views).

Τέλος υποστήριξαν ότι για την εκτίμηση του μέσου όρου της 

αναθεωρημένης κατανομής E(R), θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο μικτός 

εκτιμητής (“mixed estimation”) που πρότεινε ο Theil (1971).

4.2 Ουδέτερο χαρτοφυλάκιο αναφοράς

Η επιλογή του ουδέτερου χαρτοφυλακίου αποτέλεσε κύριο μέλημα της 

μελέτης των Black Litterman (1991,92). Για αυτό τον λόγο αυτό, διερεύνησαν, 

αρχικά, την επίπτωση που θα είχε στο χαρτοφυλάκιο τους η χρήση απλοϊκών 

προσεγγίσεων (naive approaches) για τον υπολογισμό των προσδοκώμενων 

αποδόσεων: όπως αυτή των ιστορικών αποδόσεων, των ίσων μέσων 

αποδόσεων για όλα τα στοιχεία και αναπροσαρμοσμένων σύμφωνα με τον 

κίνδυνο ίσων μέσων αποδόσεων. Τα χαρτοφυλάκια στα οποία κατέληγαν αυτές 

οι προσεγγίσεις περιείχαν πολλές θέσεις ανοικτής πώλησης χρεογράφων, που 

δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν και μικρή διαφοροποίηση. Απορρίπτοντας 

αυτές τις προσεγγίσεις, από τη στιγμή που δεν κατέληγαν σε ρεαλιστικά και 

καλά διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια, αναζήτησαν εκείνο το θεωρητικό μο

ντέλο που θα τους οδηγούσε σε ένα διαφοροποιημένο ουδέτερο χαρτοφυλάκιο 

αναφοράς.

Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν είναι οι απλοϊκές προσεγγίσεις 

αποτυγχάνουν να λάβουν υπόψη τους την πλευρά της προσφοράς των 

περιουσιακών στοιχείων. Η αγορά χρεογράφων, όμως, λειτουργεί κατά τον ίδιο 

τρόπο όπως οι αγορές των αγαθών, με αποτέλεσμα οι τιμές των στοιχείων να 

καθορίζονται σε εκείνο το ύψος για το οποίο η συνολική ζήτηση για το κάθε 

χρεόγραφο ισούται με την συνολική προσφορά. Κρίνεται, λοιπόν, απαραίτητη
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η χρήση ενός μοντέλου που λαμβάνει υπόψη του και τις δύο δυνάμεις ης 

αγοράς.

Το υπόδειγμα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων (CAPM), που 

παρουσιάσαμε συνοπτικά σε προηγούμενη ενότητα, δίνει τις προσδοκώμενες 

αποδόσεις των στοιχείων, όταν η αγορά βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας 

(σχέση 8). Επομένως αποτελεί μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση για τον καθορι

σμό της αρχικής κατανομής πιθανότητας των προσδοκώμενων αποδόσεων.

Σύμφωνα με την προσέγγιση των Black - Litterman, η αγορά δεν μπορεί να 

βρίσκεται συνέχεια σε ισορροπία. Υποθέτουν, όμως, ότι όταν οι αποδόσεις των 

στοιχείων αποκλείουν από τις αποδόσεις που προβλέπει η γραμμή χρεογράφων 

SML, οι ανισορροπίες στην αγορά θα δημιουργούν πιέσεις που θα 

μεταβάλλουν τις τιμές τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προσεγγίσουν τις 

εκτιμημένες αποδόσεις του CAPM. Με βάση αυτή την υπόθεση, ότι οι 

προσδοκώμενες αποδόσεις δεν μπορούν να παρεκλείνουν σημαντικά από τις 

αποδόσεις εφαρμοσμένης ισορροπίας.

Οι αποδόσεις ισορροπίας του ουδέτερου χαρτοφυλακίου αναφοράς 

μπορούν, σύμφωνα με τον Sharpe (1974) αλλά και τους Best, M.J. και Grauer, 

R.R.(1985), να υπολογιστούν με τη μέθοδο της “αντίστροφης βελτιστοποίη

σης” (reverse optimization). Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, μπορούμε να 

εξάγουμε τις αναμενόμενες αποδόσεις από τα ποσοστά κεφαλαιοποίησης του 

διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου της αγοράς, τον πίνακα των ιστορικών 

συνδιακυμάνσεων Σ και το σταθερό συντελεστή αποστροφής του κίνδυνο γ.

Σύμφωνα με τους Best, M.J. και Grauer, R.R.(1985), ο παράγοντας 

αποστροφής του κινδύνου δίνεται από τον τύπο :
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. _ E(RM)-Rf
ί 2

σΜ

όπου :

E(Rm) είναι η προσδοκώμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου της αγοράς
Λ

σΜ είναι η διασπορά του χαρτοφυλακίου της αγοράς 

Rf το επιτόκιο του χρεογράφου μηδενικού κινδύνου

(17)

Με άλλα λόγια, ο συντελεστής γ είναι η κλίση της γραμμής 

κεφαλαιαγοράς, που δείχνει τη σχέση μεταξύ απόδοσης και συνολικού 

κινδύνου ενός καλά διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου.

Λύνοντας την εξίσωση (16) ως προς μ έχουμε:

μ = Rfe + γΣw* (18)

Αν θέσουμε τα βέλτιστα βάρη (w*) ίσα με τα μερίδια κεφαλαιοποίησης 

της αγοράς (wmcap), οι μέσες αποδόσεις (Π) θα δίνονται από τη σχέση:

Π = Rfe + γ Σ wmcap (19)

Οι αποδόσεις αυτές ονομάζονται υπονοούμενες αποδόσεις ισορροπίας 

(“implied equilibrium returns”). Όπως είναι φυσικό, αν οι υπονοούμενες 

αποδόσεις ισορροπίας αποτελόσουν εισόδους σε ένα πρόγραμμα βελτιστο

ποίησης χαρτοφυλακίου μέσου διασποράς9, χωρίς κανέναν άλλο περιορισμό, η 

προτεινόμενη διάρθρωση που θα προκύψει θα είναι το διαφοροποιημένο 

χαρτοφυλάκιο της αγοράς.

Η αρχική κατανομή πιθανότητας του μοντέλου Black - Litterman είναι μια 

πολυμεταβλητή κανονική κατανομή με μέσο όρο Π και διασπορά τΣ, όπου τ 

είναι ένας συντελεστής στάθμισης που επιτρέπει τον καθορισμό του

9 Περίπτωση στην οποία δεν διατυπώνονται διαφορετικές απόψεις από τους επενδυτές.
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αναμενόμενου κινδύνου σε αντιστοιχία με τον ιστορικό κίνδυνο. Ο καθορισμός 

του προσδιορίζεται αντιστρόφως ανάλογα με το βαθμό εμπιστοσύνης που 

δίνουμε στις υπονοούμενες αποδόσεις ισορροπίας. Έτσι θεωρώντας αξιόπιστες 

αυτές τις εκτιμήσεις δίνουμε στο τ μια τιμή πολύ κοντά στο 0.

E(R) ~ ( Π, τΣ)

Οι Black Litterman (1991,92), He Litterman (1999), Drobetz (2001) και 

Idzorek (2004) έδειξαν ότι τα χαρτοφυλάκια στα οποία καταλήγει το μοντέλο 

βελτιστοποίησης όταν οι αποδόσεις που εισάγονται είναι περισσότερο 

διαφοροποιημένα, έναντι αυτών που προκύπτουν όταν χρησιμοποιούνται πιο 

απλοϊκές προσεγγίσεις όπως αυτή των ιστορικών αποδόσεων που είχε 

προτείνει ο Markowitz. Επίσης, εξ ορισμού τα χαρτοφυλάκια αυτά δεν 

περιλαμβάνουν θέσεις ανοικτής πώλησης, ενώ αντίθετα οι εναλλακτικές 

προσεγγίσεις μπορούν να τις αποκλείσουν, μόνο με την προσθήκη 

περιορισμών.

4.3 Απόψεις

Πολύ συχνά οι επενδυτές διατυπώνουν ορισμένες προβλέψεις (έστω k) 

σχετικά με τις προσδοκώμενες αποδόσεις ενός ή περισσότερων στοιχείων του 

χαρτοφυλακίου τους, που διαφοροποιούνται από τις εκτιμήσεις που δίνει η 

αρχική κατανομή πιθανότητας του ουδέτερου σημείου αναφοράς. Οι απόψεις 

αυτές δίνονται από την σχέση:

Ρ E(R) = Q + ε 

όπου:

Ρ: είναι ένας πίνακας kxn με τον οποίο προσδιορίζονται τα στοιχεία για τα 

οποία διατυπώνονται οι απόψεις
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E(R): είναι ο πίνακας των αναθεωρημένων προσδοκώμενων αποδόσεων 

(posterior distribution)

Q: είναι ο πίνακας kxl με τα ποσοτικά μεγέθη των προβλέψεων του επενδυτή 

ε : είναι το στοχαστικό σφάλμα που ακολουθεί κανονική κατανομή με μέσο 

όρο 0 και διακύμανση Ω , 

ε ~ (Ο,Ω)

Οι πίνακες που εισέρχονται άμεσα στο μοντέλο που πρότειναν οι Black και 

Litterman είναι οι πίνακες Ρ, Q και Ω. Και οι τρεις αυτοί πίνακες αποτελούνται 

από τόσες γραμμές όσες και οι απόψεις που θέλει ο επενδυτής να εισάγει στο 

μοντέλο.

Στον πίνακα Ρ η κάθε γραμμή αντιστοιχεί σε μία άποψη, ενώ η κάθε στήλη 

αντιστοιχεί σε ένα χρεόγραφο του χαρτοφυλακίου.

Γ

Η γραμμή που αποτυπώνει μια πρόβλεψη διατυπωμένη σε απόλυτους 

όρους, θα έχει όλα τα στοιχεία της ίσα με μηδέν, εκτός από εκείνο το στοιχείο 

για το οποίο γίνεται η πρόβλεψη και το οποίο θα πάρει την τιμή 1.

Όταν η άποψη διατυπώνεται σε σχετικούς όρους, τότε τα βάρη που θα 

δώσουμε στα στοιχεία που συμμετέχουν θα πρέπει να αθροίζουν σε 0. Αν 

υποθέσουμε ότι το στοιχείο Α θα έχει μεγαλύτερη απόδοση από το Β κατά ένα 

ποσό, τότε στο στοιχείο Α θα δώσουμε την τιμή 1 και στο Β την τιμή -1.

Όταν η πρόβλεψη αφορά χαρτοφυλάκια αποτελούμενα από δύο και πάνω 

στοιχεία, ορίζουμε τα βάρη αντίστοιχα με την κεφαλαιοποίηση τους. Δηλαδή,
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αν υποθέσουμε ότι οι επενδυτές υποστηρίξουν την άποψη ότι η απόδοση των 

Α και Β χρεογράφων θα υπερτερεί της απόδοσης του Γ, Δ και Ε κατά 2% αυτό 

θα αποδοθεί στο μοντέλο μας με τον ακόλουθο τρόπο: Τα στοιχεία του πίνακα, 

που απεικονίζουν τα Α και Β σε αυτή την άποψη θα έχουν θετικές τιμές ίσες με 

wA/(wA+wB) και wB /(wA+wB) αντίστοιχα. Αντίθετα οι αντίστοιχες τιμές των Γ, 

Δ και Ε θα είναι - wr/(wr+wA + wE), - wA/(wr+wA + wE) και - wE/(wr+wA + 

wE).

Ο πίνακας Q είναι ένας πίνακας kxl, που αντιστοιχεί την ποσοτική

πρόβλεψη κάθε άποψης, που είναι ένας αριθμός qi__qk, με το χαρτοφυλάκιο

που ορίζει ο πίνακας Ρ.

r

Q =
qi

q2

qk
k j

Ο πιο σημαντικός πίνακας είναι ο πίνακας των διακυμάνσεων του 

στοχαστικού λάθους της πρόβλεψης τους Ω. Πρόκειται για ένα διαγώνιο kxk 

πίνακα με μοναδικά μη μηδενικά στοιχεία αυτά της διαγώνιου.

Γ "λ
ω! .... 0

Η τιμή ω] ισούται με την διασπορά του στοχαστικού όρου ει και 

υπολογίζεται με βάση το βαθμό εμπιστοσύνης που δίνουμε σε κάθε μια άποψη. 

Όσο μεγαλύτερη είναι η αβεβαιότητα μας τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η 

διακύμανση του στοχαστικού όρου.
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Στην ειδική περίπτωση, που οι απόψεις διατυπώνονται με βεβαιότητα 

100%, το στοχαστικό λάθος έχει μηδενική διακύμανση και ο πίνακας Ω θα 

είναι ένας μηδενικός πίνακας.

Τα χαρτοφυλάκια των απόψεων ορίζονται, όπως είδαμε, από τον πίνακα Ρ, 

τόσο στην περίπτωση της διατύπωσης πρόβλεψης σε απόλυτους όρους, όσο 

και στην περίπτωση συγκριτικής πρόβλεψης ανάμεσα στις αποδόσεις 

χρεογράφων του χαρτοφυλακίου μας. Η διακύμανση κάθε επιμέρους άποψης 

(k) υπολογίζεται σύμφωνα με το γινόμενο PkIPk'. Οι He και Litterman (1999) 

υποστήριξαν ότι ο καλύτερος τρόπος προσδιορισμού των στοιχείων του 

μοντέλου είναι ο καθορισμός μιας τιμής για την σταθερά τ και ο υπολογισμός 

των στοιχείων του πίνακα Ω σύμφωνα με τον τύπο :

C0j = T*PjXPj' , όπου j =1,2... (20)

Η υπόθεση πάνω στην οποία βασίζεται η προσέγγιση τους είναι ότι το 

επίπεδο εμπιστοσύνης με το οποίο διατυπώνεται η κάθε άποψη εξαρτάται από 

την διακύμανση του χαρτοφυλακίου της άποψης. Όμως, πολλές φορές, ο 

επενδυτής διατυπώνει απόψεις ορίζοντας ο ίδιος το βαθμό εμπιστοσύνης σε 

μια κλίμακα από 100% έως 0%. Ο βαθμός αυτός βεβαιότητας καθορίζεται 

σύμφωνα με την ακρίβεια των προηγούμενων προβλέψεων του μοντέλου ή του 

αναλυτή από τους οποίους προέρχονται οι απόψεις αλλά και το μέγεθος της 

απόκλισης που παρουσιάζουν οι απόψεις από τις αποδόσεις ισορροπίας.

Ο Idzorek (2004) υποστήριξε ότι αυτοί οι παράγοντες θα πρέπει να 

συνεκτιμούνται με την διακύμανση των χαρτοφυλακίων των προβλέψεων και 

για το σκοπό αυτό πρότεινε μια εναλλακτική μέθοδο για την εισαγωγή αυτού 

του βαθμού εμπιστοσύνης. Στόχος της μεθόδου που πρότεινε είναι ο καλύτερος 

κατά το δυνατόν προσδιορισμός των στοιχείων του πίνακα Ω, έτσι ώστε να 

ενσωματώνει όλη τη διαθέσιμη πληροφορία ανάλογα με την αξιοπιστία της.
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4.3 Συνδυασμός του ουδέτερου χαρτοφυλακίου αναφοράς και των απόψεων 

- το μοντέλο Black - Litterman

Το μοντέλο του Black Litterman έχει ως ζητούμενο τον καθορισμό των 

αποδόσεων E(R) που ελαχιστοποιούν τη διακύμανση των αναθεωρημένων 

αποδόσεων γύρω από τις υπονοούμενες αποδόσεις ισορροπίας Π, με 

περιορισμούς τις απόψεις των επενδυτών. Έτσι έχουμε :

Αντικειμενική συνάρτηση : Min (E(R)-n)' (τΣ)'1 (E(R)-El)
E(R)

με περιορισμούς : Ρ E(R) = Q + e 

όπου Ρ E(R) ~ Ν (Q, Ω)

Η λύση αυτής της αντικειμενικής συνάρτησης μας δίνει τον πίνακα των 

αναθεωρημένων αποδόσεων E(R) όλων των στοιχείων του χαρτοφυλακίου 

μας.

Όταν οι απόψεις των επενδυτών διατυπώνονται με βεβαιότητα (Ω 

μηδενικός πίνακας), τότε οι αναθεωρημένες αποδόσεις δίνονται από τον τύπο:

Ε (R) = Π + (τΣ)Ρ'[Ρ(τΣ) Ρ']’1 (Q-ΡΠ) (21)

Όταν οι προβλέψεις διατυπώνονται με αβεβαιότητα (Ω διαγώνιος 

πίνακας), τότε η εξίσωση που μας δίνει τη μήτρα των αναθεωρημένων 

αποδόσεων είναι η ακόλουθη:

Ε (R) = ((τΣ)’1 + ΡΏ^Ρ)'1 ((τΣ)’1 Π + ΡΏ *!Q)10 (22)

10 Η μαθηματική απόδειξη της φόρμουλας μπορεί να αναζητηθεί στις εργασίες των Chistodoulakis 
G.(2002) “Bayesian Optimal Portfolio Selection: The Black Litterman Approach”, Notes for 
Quantitative Asset Pricing, MSc Mathematical Trading and Finance και Koch W.(2005) “Consistent 
Asset Return Estimates. The Black Litterman Approach” , Cominvest Asset Management.
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Η διαδικασία που ακολουθείται στη συνέχεια είναι η εισαγωγή αυτής της 

αναθεωρημένης μήτρας αποδόσεων σε ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης μέσου 

διασποράς. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι να καταλήξουμε στα 

άριστα χαρτοφυλάκια, που αντιπροσωπεύουν τις απόψεις των επενδυτών σε 

συνδυασμό με ένα καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο αγοράς, που 

απεικονίζει τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο σύνολο των επενδυτών.

Έτσι αντικαθιστώντας στον τύπο 16 όπου μ την αναθεωρημένη μήτρα 

E(R), μπορούμε να επαναπροσδιορίσουμε τα μερίδια που θα πρέπει να 

επενδυθούν στις μετοχές του χαρτοφυλακίου μας.

w* = — Σ'1 (E(R) - Rfe) (23)
r

Τα βασικά βήματα του μοντέλου Black Litterman απεικονίζονται από το 

παρακάτω σχεδιάγραμμα :
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Με άλλα λόγια, το βέλτιστο χαρτοφυλάκιο για έναν επενδυτή βρίσκεται σε 

αναλογία με ένα χαρτοφυλάκιο ισορροπίας της αγοράς, συν ένα σταθμισμένο 

άθροισμα χαρτοφυλακίων που αντιπροσωπεύουν τις απόψεις του.

Οι αναμενόμενες αποδόσεις της εκ των υστέρων κατανομής αποτελούν ένα 

πολύπλοκο σταθμισμένο μέσο όρο των υπονοούμενων αποδόσεων ισορροπίας 

(Π) και των προβλέψεων του επενδυτή (Q). Από αυτή την οπτική γωνία, οι 

συντελεστές στάθμισης που χρησιμοποιούνται είναι η σταθερά τ και ο πίνακας 

που απεικονίζει την αβεβαιότητα των απόψεων Ω. Όσο μεγαλύτερο είναι το 

επίπεδο εμπιστοσύνης με το οποίο διατυπώνονται οι υποκειμενικές απόψεις, 

τόσο οι αναθεωρημένες αποδόσεις θα προσεγγίζουν τις προβλέψεις των 

επενδυτών. Αντίθετα, όταν οι απόψεις διατυπώνονται με χαμηλή βεβαιότητα, 

τότε η νέα μήτρα αποδόσεων θα προσεγγίζει περισσότερο τις υπονοούμενες 

αποδόσεις ισορροπίας.

Όταν οι προβλέψεις για κάποια χρεόγραφα είναι αισιόδοξες, όταν δηλαδή 

οι απόλυτες ή σχετικές αποδόσεις τους είναι μεγαλύτερες από αυτές που 

προκύπτουν κάτω από την υπόθεση της ισορροπίας (Π), τότε το μοντέλο θα 

τείνει να αυξάνει τους συντελεστές στάθμισης αυτών των χρεογράφων. Σε 

αυτές τις περιπτώσεις ο διαχειριστής του χαρτοφυλακίου θα καλείται να πάρει 

θέση αγοραστή για να καρπωθεί τις υπέρ του κανονικού αποδόσεις. Από την 

άλλη πλευρά θα τείνουν να μειώνονται οι συντελεστές στάθμισης των τίτλων 

για τους οποίους οι απόψεις είναι απαισιόδοξες, που προβλέπουν δηλαδή 

αποδόσεις μικρότερες από τις αντίστοιχες που προτείνει η υπόθεση ισορροπίας 

(Π). Στις περιπτώσεις αυτές ο διαχειριστής του χαρτοφυλακίου θα παίρνει 

θέση πωλητή.

Το συνολικό μέγεθος με το οποίο αυξάνονται οι συντελεστές στάθμισης 

των τίτλων για τους οποίους οι προβλέψεις είναι αισιόδοξες θα είναι ίσο με 

συνολικό μέγεθος με το οποίο μειώνονται οι συντελεστές στάθμισης των 

τίτλων για τους οποίους οι απόψεις είναι απαισιόδοξες, όταν διατυπώνονται
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μόνο συγκριτικές προβλέψεις. Όταν στο μοντέλο εισάγονται και απόψεις σε 

απόλυτους όρους, τότε το άθροισμα των αναθεωρημένων μεριδίων δεν θα 

ισούται πλέον με την μονάδα, αλλά θα υπερτερεί ή υπολείπεται αυτής ανάλογα 

με το αν η πρόβλεψη είναι αισιόδοξη ή απαισιόδοξη αντίστοιχα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός, ότι ενώ η μήτρα των 

αναθεωρημένων αποδόσεων E(R) προβλέπει αλλαγές στις αποδόσεις όλων των 

χρεογράφων σε σχέση με τις αποδόσεις της αρχικής κατανομής πιθανότητας 

του ουδέτερου σημείου αναφοράς, τα τελικά αναθεωρημένα μερίδια 

παραμένουν αμετάβλητα για εκείνα τα χρεόγραφα για τα οποία δεν έχει 

διατυπωθεί καμία άποψη. Οι αλλαγές στις αποδόσεις οφείλονται στο ότι όλες 

οι αποδόσεις συνδέονται μεταξύ τους μέσω του πίνακα των συνδιακυμάνσεων 

Σ. Η βασική συνεισφορά του μοντέλου είναι ότι παρέχει την δυνατότητα στους 

διαχειριστές να μεταβάλλουν τις τοποθετήσεις τους ανάλογα με τις προβλέψεις 

αποδόσεων συγκεκριμένων χρεογράφων, χωρίς να αλλάζει η σύνθεση του 

υπόλοιπου χαρτοφυλακίου, τα στοιχεία του οποία δεν συμπεριλαμβάνονται σε 

αυτές τις προβλέψεις. Το μοντέλο βελτιστοποίησης των Black Litterman 

καταφέρνει με αυτό τον τρόπο να επιλύσει μια από τις βασικές αδυναμίες του 

μοντέλου μέσου διασποράς που είναι η υψηλή ευαισθησία στις εισόδους. 

Δηλαδή, μικρές αλλαγές στις προβλέψεις ενός στοιχείου δεν επηρεάζουν την 

σύνθεση ολόκληρου του χαρτοφυλακίου, όπως γίνεται όταν χρησιμοποιείται 

απευθείας ένα μοντέλο βελτιστοποίησης μέσου διασποράς, παρά μόνο το 

μερίδιο που θα επενδυθεί σε αυτό το χρεόγραφο ανάλογα με το βαθμό 

εμπιστοσύνης με τον οποίο ορίζεται η συγκεκριμένη πρόβλεψη.

Οι Bevan και Winkelmann (1998) παρουσίασαν τον τρόπο που μπορεί να 

εφαρμοστεί το μοντέλο στην διαχείριση παγκόσμιων χαρτοφυλακίων, μετά 

από την εμπειρία που είχαν αποκτήσει χρησιμοποιώντας την συγκεκριμένη 

πρακτική για 3 συναπτά έτη. Η διαδικασία που πρότειναν περιλαμβάνει πέντε 

διακριτά στάδια, τα οποία είναι τα ακόλουθα:
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1. Καθορισμός του ουδέτερου χαρτοφυλακίου αναφοράς. Ο βαθμός 

αποστροφής κινδύνου (λόγος Sharpe) υπέθεσαν ότι θα πρέπει να ισούται 

με την μονάδα.

2. Προσδιορισμός του επιθυμητού επιπέδου επηρεασμού του χαρτοφυλακίου 

μας από επιπρόσθετες απόψεις και υπολογισμός των προσδοκώμενων 

αποδόσεων. Για το σκοπό αυτό, υποστήριξαν ότι ο εκτιμημένος δείκτης 

πληροφορίας (information ratio) του χαρτοφυλακίου δεν θα πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος από 2.

IR = Π (W BL - W mcap ) = Π (W BL ~ W mcap ) ^
(w BL. - w mcap ) Σ (w BL - w mcap ) tracking error

όπου Wql : είναι τα μερίδια του άριστου χαρτοφυλακίου της προσέγγισης 

Black Litterman.

Στην περίπτωση ο εκτιμημένος δείκτης υπερβαίνει το δύο θα πρέπει να 

μειωθεί η βαρύτητα που δίνεται στις απόψεις μειώνοντας την σταθερά τ.

3. Προσθήκη περιορισμών ως προς το κίνδυνο του άριστου χαρτοφυλακίου σε 

σχέση με ένα χαρτοφυλάκιο αναφοράς. Τα μέτρα υπολογισμού του 

κινδύνου που οριοθέτησαν ήταν η διακύμανση των διαφορών στα μερίδια 

μεταξύ του χαρτοφυλακίου αναφοράς και του άριστου χαρτοφυλακίου 

(tracking error) και η “έκθεση στην αγορά” (market exposure). Η έκθεση 

στη αγορά μετράει την επίδραση που έχει η απόδοση του χαρτοφυλακίου 

αναφοράς στην επίδοση του άριστου χαρτοφυλακίου κάτω από την 

υπόθεση ότι όλοι οι άλλοι παράγοντες παραμένουν σταθεροί.

4. Καθορισμός της άριστης διάρθρωσης χαρτοφυλακίου

5. Έλεγχος του τρόπου κατανομής του κινδύνου στα επιμέρους στοιχεία.

Τα χαρτοφυλάκια που πρότειναν, ακολουθώντας την διαδικασία που 

περιγράψαμε, είχαν καλύτερη επίδοση από αυτή του χαρτοφυλακίου αναφοράς 

και για τα 3 χρόνια που την εφάρμοσαν.
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Χρήσιμο είναι ο πίνακας των συνδιακυμάνσεων Σ να μην ορίζεται ως ο 

πίνακας των ιστορικών συνδιακυμάνσεων των αποδόσεων, αλλά ως πίνακας 

των μελλοντικών συνδιακυμάνσεων. Οι Qian και Gorman (2001) προχωρήσα

νε σε αυτό τον τομέα συλλέγοντας απόψεις για την μεταβλητότητα και τη 

συσχέτιση, ώστε να δημιουργήσουν μια υπό συνθήκη εκτίμηση του πίνακα 

συνδιακυμάνσεων. Ο ισχυρισμός τους είναι ότι ο υπό συνθήκη πίνακας των 

συνδιακυμάνσεων σταθεροποιεί τα αποτελέσματα βελτιστοποίησης μέσου 

διακύμανσης.
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5. Εφαρμογή του μοντέλου βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου με την 

προσέγγιση Black Litterman στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά

5.1 Παρουσίαση δείγματος

Οι περισσότερες εργασίες που εφαρμόζουν την προσέγγιση Black 

Litterman για την κατανομή των επενδύσεων στα στοιχεία ενός χαρτοφυλα

κίου, αφορούν περιπτώσεις βελτιστοποίησης παγκόσμιων χαρτοφυλακίων.

Εμείς θα επιχειρήσουμε να εφαρμόσουμε το μοντέλο βελτιστοποίησης 

Black Litterman στην περίπτωση ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου της 

κύριας ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς και να αναδείξουμε τα οφέλη που 

προκύπτουν από την εφαρμογή αυτής της μεθόδου σε αντίθεση με την 

απευθείας εφαρμογή της προσέγγισης του Μάρκοβιτς.

Αρχικά επιλέξαμε 30 μετοχές από το σύνολο των μετοχών που 

διαπραγματεύονται στο ελληνικό χρηματιστήριο. Η επιλογή που κάναμε είχε 

ως στόχο την δημιουργία ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου με μετοχές 

από τους βασικούς κλάδους της κύριας αγοράς. Για το σκοπό αυτό 

συμπεριλάβαμε μετοχές των κλάδων των τραπεζών, ασφαλειών, συμμετοχών, 

τηλεπικοινωνιών, ενέργειας, ναυτιλίας, κλωστοϋφαντουργίας, χημικών 

προϊόντων, οικοδομήσιμων υλών και τσιμέντων, κατασκευαστικών εταιρειών, 

μεταλλουργικών, ειδών διατροφής, καπνοβιομηχανιών, εκδόσεων, ξενοδο

χείων και διάφορων.

Οι μετοχές που επιλέξαμε με τους αντίστοιχους κωδικούς, με τους οποίους θα 

αναφερόμαστε σε αυτές σε όλη την υπόλοιπη εργασία φαίνονται στον 

ακόλουθο πίνακα 1.
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Πίνακας 1

Μετοχές Κωδικοί μετοχών
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) ALPHA
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ) ΕΤΕ
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. (ΚΟ) ASASK
I. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING Α.Ε. (ΚΑ) ΜΡΚ
ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS S.A. (ΚΟ) EUROB
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) ΗΤΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) ELPE
ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) ΑΝΕΚ
ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) ΝΑΟΥΚ
TITAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) ΤΙΤΡ
ΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) AKTOR
J. & Ρ. ΑΒΑΞ Α.Ε. ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) AVAX
ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) ΜΕΤΚΚ
ΕΛΑΪΣ - UNILEVER (ΚΟ) ELAI
HYATT REGENCY ΞΕΝ/ΚΗ & ΤΟΥΡ. (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) Α.Ε. (ΚΟ) HYATT
ΙΑΣΩ Α.Ε. (ΚΟ) IAS Ο
ΔΗΜ/ΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) DOL
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. (Κ) KARE
CHIPITA INTERNATIONAL S.A. (ΚΟ) CHIP
FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) FOYRK
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. (ΚΟ) INTRK
ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε. (ΚΟ) PETZK
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ (ΚΑ) VARNH
ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (ΚΟ) MINOA
ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) TELET
ALTEC ΑΒΕΕ (ΚΟ) ALTEC
SATO Α.Ε. (ΚΟ) SATOK
X. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) MPENK
ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε. (ΚΟ) THEME
ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) GERM

Για τις μετοχές αυτές υπολογίσαμε τις εβδομαδιαίες αποδόσεις με βάση 

τον τύπο του συνεχούς ανατοκισμού η = In (Pt / Pt_i) για το χρονικό διάστημα 

30/11/2001-2/12/2005.

Επιπλέον υπολογίσαμε την εβδομαδιαία απόδοση του γενικού δείκτη του 

χρηματιστηρίου. Ο δείκτης αυτός θεωρούμε ότι αντιπροσωπεύει τις κινήσεις
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ολόκληρης της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς και η απόδοση του 

ισούται με την απόδοση της αγοράς, E(RM).

Οι ετήσιες αποδόσεις των μετοχών και του δείκτη βασισμένες στις 

ιστορικές εβδομαδιαίες αποδόσεις υπολογίζονται με τον πολλαπλασιασμό της 

μέσης εβδομαδιαίας απόδοσης επί τον αριθμό των εβδομάδων ενός έτους (52). 

Στον πίνακα 2 παραθέτουμε τις ιστορικές μέσες ετήσιες αποδόσεις, που, 

σύμφωνα με την υπόθεση της κανονικότητας, αποτελούν τις προσδοκώμενες 

αποδόσεις για το επόμενο έτος.

Πίνακας 2: Ιστορικές αποδόσεις

Κωδικοί Ιστορικές Κωδικοί Ιστορικές

μετοχών Αποδόσεις μετοχών Αποδόσεις

HYATT 16,17% ΜΡΕΝΚ -11,49%

EUROB 13,27% DOL -14,55%

ΜΕΤΚΚ 12,25% ΑΝΕΚ -15,96%

ELPE 11,22% IASO -19,88%

FOYRK 8,91% AKTOR -25,90%

GERM 6,69% CHIP -26,49%

ΕΤΕ 5,54% INTRK -28,96%

ALPHA 4,54% ALTEC -30,18%

KARE 1,93% ΜΡΚ -31,11%
ΜΙΝΟΑ 1,45% AVAX -31,11%

ELAI 0,50% ΡΕΤΖΚ -31,24%

ΗΤΟ -1,46% ASASK -45,48%
ΤΙΤΡ -5,67% THEME -64,58%

TELET -6,80% ΝΑΟΥΚ -69,63%

SATOK -10,44% VARNH -70,34%

Από τις τριάντα μετοχές του χαρτοφυλακίου μας δεκαεννιά παρουσιάζουν 

αρνητικές αποδόσεις. Την μεγαλύτερη απόδοση παρουσιάζει η μετοχή 

HYATT με 16,17%, ενώ την μικρότερη απόδοση αναμένεται να έχει η μετοχή 

VARNH με -70,34%.
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Όπως γνωρίζουμε σε ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης απαιτείται να 

εισάγουμε τον πίνακα των συνδιακυμάνσεων Σ των αποδόσεων. Ο πίνακας 

αυτός είναι οι συνδιακυμάνσεις των εβδομαδιαίων αποδόσεων πολλαπλασια- 

σμένος με τον αριθμό των εβδομάδων ενός έτους.

Στην συνέχεια υπολογίζουμε τον παράγοντα αποστροφής κινδύνου :

E(RM)-Rf _ 6,51%-1,94% , __
γ------------- ---------- -------------------------= — 1,5/

σΜ2 0,0291

r 2όπου η προσδοκώμενη απόδοση, E(Rm), και η διακύμανση της αγοράς, Ομ , 

είναι η ετήσια μέση απόδοση του γενικού δείκτη τιμών και η διακύμανσή του 

αντίστοιχα και το επιτόκιο δίχως κίνδυνο, Rf, είναι το ετήσιο επιτόκιο των 

έντοκων ελληνικών γραμματίων μετά την φορολογία.

5.2 Βελτιστοποίηση με την προσέγγιση μέσου διασποράς

Χρησιμοποιώντας τον τύπο w* = — Σ'1 (μ - Rf e) υπολογίζουμε τα βέλτιστα
Ί

βάρη (πίνακας 3).

Πίνακας 3: Άριστο χαρτοφυλάκιο με δεδομένα τις ιστορικές αποδόσεις

Κωδικοί μετοχών Μερίδια Κωδικοί μετοχών Μερίδια

HYATT 453,38% FOYRK -25,05%
EUROB 353,89% ΝΑΟΥΚ -25,46%
ΜΕΤΚΚ 261,57% TELET -37,13%
ΜΙΝΟΑ 151,27% AVAX -43,04%

SATOK 108,79% ΑΝΕΚ -55,78%
ΜΡΕΝΚ 107,17% ALPHA -58,06%
GERM 34,49% ΜΡΚ -69,94%

ΤΙΤΡ 21,73% IASO -72,47%
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ELPE 16,48% VARNH -73,16%

ΕΤΕ -5,78% ΗΤΟ -95,70%

DOL -11,55% CHIP -113,43%

KARE -13,35% THEME -129,30%

ELAI -13,61% ASASK -139,61%

ΡΕΤΖΚ -17,29% AKTOR -209,90%

ALTEC -17,88% INTRK -233,57%

Η μεθοδολογία είναι η απευθείας χρήση του προγράμματος 

βελτιστοποίησης μέσου διασποράς, κάτω από την υπόθεση του σταθερού 

παράγοντα αποστροφής του κινδύνου, γ, και τον υπολογισμό της μήτρας των 

αποδόσεων από τα ιστορικά στοιχεία. Συγκεκριμένα, στον πίνακα βλέπουμε 

ότι το πρόγραμμα προτείνει θετικά μερίδια μόνο σε εννιά μετοχές και για τις 

υπόλοιπες μετοχές προτείνει θέσεις ανοικτής πώλησης. Μια τέτοια διάρθρωση 

χαρτοφυλακίου είναι ακραία και δεν μπορεί να αποτελέσει άριστο 

χαρτοφυλάκιο, γιατί δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη. Στην περίπτωση 

αυτή ο επενδυτής θα πρέπει να εισάγει επιπλέον περιορισμούς που να 

απαγορεύουν τις αρνητικά ποσοστά επένδυσης και να θέτουν και ορισμένα 

ανώτατα όρια στα μερίδια που θα δώσει το πρόγραμμα σε κάθε μετοχή.

Πέραν από τις ιστορικές αποδόσεις υπολογίσαμε τις αναμενόμενες 

αποδόσεις όπως αυτές προκύπτουν από το υπόδειγμα του CAPM (πίνακας 4), 

δηλαδή σύμφωνα με την εξίσωση της γραμμής χρεογράφων:

E(ri)=Rf+ fr[E(RM)-Rf]

Για τον υπολογισμό του συντελεστή β κάθε μετοχής υπολογίσαμε τον λόγο 

της συνδιακύμανσης των αποδόσεων της μετοχής με τις αποδόσεις ολόκληρης 

της αγοράς προς την διακύμανση της αγοράς. Το β αυτό το αναπροσαρμόσαμε 

σύμφωνα με τον τύπο της εταιρείας Bloumberg β'= 0,66*β+0,34.

Ο λόγος που υπολογίσαμε τις αναμενόμενες αποδόσεις σύμφωνα με το 

CAPM είναι για να ελέγξουμε κατά πόσο βελτιώνονται τα αποτελέσματα που
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θα μας δώσει το πρόγραμμα βελτιστοποίησης μετοχικού χαρτοφυλακίου μέσου 

διασποράς, όταν λάβουμε υπόψη μας την έννοια της ισορροπίας της αγοράς 

πάνω στην οποία βασίζεται το CAPM.

Πίνακας 4: Οι προσδοκώμενες αποδόσεις με βάση την υπόθεση του CAPM

Κωδικοί μετοχών Αποδόσεις
CAPM Κωδικοί μετοχών Αποδόσεις

CAPM
DOL 8,87% EUROB 6,68%

SATOK 8,68% NAOYK 6,63%

ΡΕΤΖΚ 8,62% TELET 6,16%

ΜΕΤΚΚ 8,34% ELPE 6,09%

FOYRK 8,22% THEME 6,08%

INTRK 8,21% AKTOR 5,69%

ΜΙΝΟΑ 7,85% AVAX 5,68%

ΕΤΕ 7,73% CHIP 5,68%

ALTEC 7,59% TITP 5,58%

ALPHA 7,48% IASO 5,57%

ANEK 7,36% HYATT 5,54%

ASASK 7,26% MPENK 4,92%

MPK 7,19% KARE 4,42%

HTO 7,18% ELAI 4,30%

VARNH 6,71% GERM 4,27%

Παρατηρούμε ότι οι αποδόσεις σύμφωνα με το CAPM διαφέρουν 

σημαντικά από τις ιστορικές αποδόσεις. Σημαντικό στοιχείο διαφοροποίησης 

είναι ότι οι αποδόσεις για όλες τις μετοχές εκτιμώνται ότι θα είναι θετικές με 

μικρές διακυμάνσεις μεταξύ τους, ανάλογα με τον συστηματικό κίνδυνο που 

παρουσιάζουν. Μεγαλύτερη απόδοση θα έχουν οι περισσότερες επιθετικές 

μετοχές, δηλαδή αυτές με τον μεγαλύτερο συντελεστή β.
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Τοποθετώντας αυτή την μήτρα αποδόσεων στο πρόγραμμα βελτιστοποίησης 

μέσου διασποράς, χωρίς κανέναν επιπλέον περιορισμό, θα προκόψει μια 

τελείως διαφορετική διάρθρωση χαρτοφυλακίου (πίνακας 5).

Πίνακας 5: Άριστο χαρτοφυλάκιο με δεδομένα εισόδου τις αποδόσεις 

ισορροπίας του CAPM

Κωδικοί μετοχών Μερίδια Κωδικοί μετοχών Μερίδια

ELAI 28,26% AVAX 1,40%

EUROB 21,38% VARNH 0,96%

KARE 19,58% SATOK 0,72%

HYATT 18,41% TELET 0,08%

ΗΤΟ 16,91% ETE 0,03%
ELPE 10,25% NAOYK -0,34%

ALPHA 8,16% ANEK -0,45%

GERM 7,37% FOYRK -0,65%

MPENK 6,28% INTRK -1,21%

CHIP 5,54% PETZK -1,87%

ΤΙΤΡ 5,15% THEME -1,99%

ALTEC 4,29% DOL -2,17%

AKTOR 4,07% MPK -2,40%
IASO 2,74% METKK -3,18%

ASASK 1,56% MINOA -5,66%

Παρατηρούμε ότι το άριστο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει πολύ λιγότερες σε 

αριθμό αλλά και σε ποσοστό θέσεις ανοικτής πώλησης. Τα μερίδια που 

δίνονται σε κάθε μετοχή δεν ξεπερνούν το 30%, σε αντίθεση με το 

προτεινόμενο χαρτοφυλάκιο που είχαμε με τη χρήση των ιστορικών 

αποδόσεων. Έτσι, εκτός από τις λιγότερες θέσεις ανοικτής πώλησης, 

διαπιστώνεται ότι συνυπάρχει το στοιχείο της μεγαλύτερης διαφοροποίησης. 

Παρόλα αυτά και πάλι θα πρέπει να μπουν περιορισμοί στο μοντέλο για να 

προταθεί ένα χαρτοφυλάκιο που δεν θα περιέχει καθόλου αρνητικά ποσοστά 

επένδυσης.
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5.2 Βελτιστοποίηση με την προσέγγιση Black Litterman

Στην συνέχεια επιχειρήσαμε να υπολογίσουμε τις υπονοούμενες αποδόσεις 

ισορροπίας, όπως αυτές προκύπτουν από τα μερίδια κεφαλαιοποίησης του 

χαρτοφυλακίου μας. Πολλαπλασιάζοντας την τιμή κλεισίματος της κάθε 

μετοχής την τελευταία μέρα της εξεταζόμενης περιόδου με την ποσότητα των 

μετοχών που διαπραγματεύονταν στο χρηματιστήριο, υπολογίσαμε την 

χρηματιστηριακή αξία κάθε μετοχής. Ακολούθως υπολογίσαμε για όλες τις 

μετοχές τον λόγο της χρηματιστηριακής τους αξίας προς την συνολική χρημα

τιστηριακή αξία και των 30 μετοχών που συμπεριλάβαμε στο χαρτοφυλάκιο 

μας. Το ποσοστό αυτό αποτέλεσε, στην ανάλυσή μας, το αντίστοιχο ποσοστό 

κεφαλαιοποίησης (wmcap) των μετοχών.

Γνωρίζοντας τον πίνακα συνδιακυμάνσεων Σ, τον παράγοντα αποστροφής 

κινδύνου γ και τα ποσοστά κεφαλαιοποίησης της αγοράς1 ‘(w^p), υπολογί

ζουμε τις υπονοούμενες αποδόσεις ισορροπίας (Π) (πίνακας 6).

Πίνακας 6: Ουδέτερο χαρτοφυλάκιο αναφοράς

Κωδικοί Μερίδια κεφαλαιοποίησης Υπονοούμενες αποδόσεις
μετοχών της αγοράς wmcap ισορροπίας (Π)

ΕΤΕ 22,03% 11,39%
ΗΤΟ 17,00% 8,74%
EUROB 16,80% 8,09%
ALPHA 14,15% 10,14%
ASASK 7,09% 10,56%
ELPE 7,09% 6,59%
ΤΙΤΡ 4,62% 6,60%

GERM 2,16% 3,87%

HYATT 1,63% 5,35%

INTRK 1,25% 9,85%

11 Υποθέτουμε ότι το χαρτοφυλάκιο μας είναι αντιπροσωπευτικό της ελληνικής χρηματιστηριακής 
αγοράς ως σύνολο.
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Βελτιστοποίηση ιιετογικού γαρτοφυλακίου με τη μέθοδο Black Litterman. Μια εφαρμογή στην ελληνική
Υοηματιστηριακά αγορά

FOYRK 0,88% 10,22%
ΜΕΤΚΚ 0,86% 10,10%

AKTOR 0,81% 5,95%

AVAX 0,53% 6,08%

ELAI 0,50% 3,37%

DOL 0,47% 11,18%
ΜΙΝΟΑ 0,44% 9,74%

KARE 0,31% 3,63%

IASO 0,28% 5,48%
CHIP 0,28% 5,85%

TELET 0,23% 6,21%

ALTEC 0,17% 9,03%

ANEK 0,13% 8,67%

MPENK 0,07% 4,02%

PETZK 0,06% 11,19%

SATOK 0,06% 11,16%

MPK 0,03% 8,49%

NAOYK 0,03% 6,69%

THEME 0,02% 6,12%

VARNH 0,01% 7,20%

Παρατηρούμε ότι οι υπονοούμενες αποδόσεις ισορροπίας (Π) και οι 

ιστορικές αποδόσεις είναι πλήρως ασυσχέτιστες (ρ=-0,05%). Αντίθετα, οι 

υπονοούμενες αποδόσεις ισορροπίας (Π) και οι αποδόσεις του CAPM 

συσχετίζονται πλήρως θετικά (ρ=96,61%). Τα άριστα χαρτοφυλάκια στα οποία 

καταλήγουμε με τις θετικά συσχετιζόμενες μήτρες προσδοκώμενων 

αποδόσεων (Π και CAPM) διαφέρουν σημαντικά και παρουσιάζουν πολύ 

μικρό συντελεστή συσχέτισης (ρ=31,39%).

Σε περίπτωση απουσίας άλλων πληροφοριών, το μοντέλο βελτιστοποίησης 

μετοχικού χαρτοφυλακίου Black Litterman, προτείνει ως βέλτιστη λύση την 

επένδυση σε τμήμα του χαρτοφυλακίου της αγοράς. Τα ποσοστά κατανομής 

της επένδυσης στις μετοχές του χαρτοφυλακίου θα ισούνται με τα αντίστοιχα 

ποσοστά κεφαλαιοποίησης. Ο αποκλεισμός των αρνητικών μεριδίων σε αυτή 

την περίπτωση γίνεται απευθείας, χωρίς την προσθήκη περιορισμών.
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Βελτιστοποίηση μετογικού γαρτοφυλακίου με τη μέθοδο Black Litterman. Μια εφαρμονή στην ελληνική
χρηματιστηριακά αγορά

Η βασικότερη συνεισφορά του μοντέλου είναι η δυνατότητα που παρέχει 

στους επενδυτές να εισάγουν τις απόψεις τους και να διαφοροποιούν την 

σύνθεση του χαρτοφυλακίου τους ανάλογα με το βαθμό που πιστεύουν ότι 

αυτές θα υλοποιηθούν.

Σύμφωνα με την θεωρία, εισάγοντας στο μοντέλο μας απόψεις που 

διαφοροποιούνται από τις εκτιμώμενες υπονοούμενες αποδόσεις ισορροπίας, 

τότε θα αλλάξει η σύνθεση του άριστου χαρτοφυλακίου μας κατά τρόπο 

ανάλογο με τον βαθμό εμπιστοσύνης με τον οποίο αυτές διατυπώνονται.

Έστω ότι διατυπώνουμε τις ακόλουθες τρεις απόψεις:

Αποψη 1η: Η απόδοση της SATOK θα ανέλθει στο 10%, με επίπεδο 

εμπιστοσύνης 50%.

Άποψη 2η : Η μετοχή ASASK θα έχει 5% μεγαλύτερη απόδοση από την 

ΑΝΕΚ, με επίπεδο εμπιστοσύνης 65%.

Άποψη 3η : Η απόδοση των μετοχών ΕΤΕ και ΤΙΤΡ θα υπερτερεί της απόδοσης 

των μετοχών ΗΤΟ, ΜΙΝΟΑ και ΜΡΕΝΚ κατά 3%, με επίπεδο εμπιστοσύνης 

30%.

Η πρώτη άποψη είναι μια πρόβλεψη για την απόδοση της μετοχής της 

SATO που γίνεται σε απόλυτους όρους. Η πρώτη γραμμή του πίνακα Ρ θα 

αποτελείται από μηδενικούς όρους εκτός του όρου P^satok, που θα είναι ίσος 

με την μονάδα. Επίσης, ο όρος της πρώτης γραμμής του πίνακα Q, δηλαδή ο 

όρος qb θα είναι ίσος την τιμή της πρόβλεψης μας, δηλαδή με την τιμή 10%.
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Βελτιστοποίηση μετογικού γαρτοφνλακίου με τη αέθοδο Black Littermcm. Μια εοαρρονή στην ελληνική
χρηματιστηριακά ανοοά

Η πρόβλεψη αυτή είναι μια απαισιόδοξη πρόβλεψη για την πορεία της 

μετοχής SATOK, καθώς υπολείπεται από την υπονοούμενη απόδοση 

ισορροπίας κατά 1,16%. Αυτό που αναμένουμε να δούμε είναι μια μείωση του 

ποσοστού επένδυσης σε αυτή την μετοχή.

Η δεύτερη άποψη είναι μια συγκριτική πρόβλεψη, σύμφωνα με την οποία 

η απόδοση της μετοχής ASASK θα είναι μεγαλύτερη από την απόδοση της 

ΑΝΕΚ κατά 5%. Το χαρτοφυλάκιο αυτής της άποψης ορίζεται από την 

δεύτερη γραμμή του πίνακα Ρ. Οι μόνοι μη μηδενικοί όροι αυτής της γραμμής 

θα είναι Ρ2ιasask > που θα είναι ίσος 1, και Ρ2,ανεκ, που θα είναι ίσος με -1. Ο 

όρος q2 του πίνακα Q θα είναι ίσος με 5%, όση είναι η προβλεπόμενη διαφορά 

στις αποδόσεις των δύο μετοχών ASASK και ΑΝΕΚ.

Η διαφορά στις αποδόσεις των δύο αυτών μετοχών όπως την εκτιμήσαμε 

στο ουδέτερο χαρτοφυλάκιο αναφοράς ανέρχεται στο 1,89%. Από τη στιγμή 

που θεωρούμε ότι η απόκλιση αυτή είναι μεγαλύτερη, είναι λογικό να 

αυξήσουμε το μερίδιο του κεφαλαίου που θα επενδύσουμε στην μετοχή 

ASASK και να μειώσουμε αντίστοιχα την επένδυση στη μετοχή ΑΝΕΚ.

Η τρίτη άποψη περιλαμβάνει μια συγκριτική πρόβλεψη μεταξύ χαρτο

φυλακίων και όχι μεμονωμένων μετοχών. Ο τρόπος καθορισμού των στοιχείων 

της τρίτης γραμμής του πίνακα Ρ θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με την 

κεφαλαιοποίηση των μετοχών στα δύο χαρτοφυλάκια που συγκρίνουμε. Έτσι 

στο χαρτοφυλάκιο των μετοχών με την μεγαλύτερη απόδοση, ΕΤΕ και ΤΙΤΡ, η 

σχετική κεφαλαιοποίηση τους είναι 0,827 και 0,173 αντίστοιχα. Απ’ την άλλη 

πλευρά, το χαρτοφυλάκιο με τις μετοχές των οποίων η απόδοση υπολείπεται, 

ΗΤΟ ΜΙΝΟΑ και ΜΡΕΝΚ, απεικονίζεται στον πίνακα Ρ με αρνητικά μερίδια 

αντίστοιχα της σχετικής κεφαλαιοποίησης τους. Άρα οι όροι P3jHto Ρ3,μινοα
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Βελτιστοποίηση αετογικού γαρτοουλακίου με τη μέθοδο Black Litterman. Μια εφαοαονή στην ελληνική
γρηματιστηριακά ανοοά

και Ρ3.ΜΡΕΝΚ θα είναι -0,971 -0,025 και -0,004. Τέλος το στοιχείο της τρίτης 

γραμμής του πίνακα Q θα ισούται με 3%.

Η διαφορά που υπάρχει στα δύο αυτά χαρτοφυλάκια στην περίπτωση που 

επενδυτής δεν εισάγει καθόλου προσωπικές εκτιμήσεις είναι μόλις 1,82%, 

γεγονός που σημαίνει ότι θα περιμένουμε στο νέο χαρτοφυλάκιο να αυξηθούν 

τα μερίδια των μετοχών ΕΤΕ και ΤΙΤΡ εις βάρος των μεριδίων των μετοχών 

ΗΤΟ, ΜΙΝΟΑ και ΜΡΕΝΚ.

Η νέα μήτρα αναθεωρημένων αποδόσεων E(R) είναι ένας πολύπλοκος 

σταθμισμένος μέσος όρος των υπονοούμενων αποδόσεων ισορροπίας (Π) με 

τις απόψεις των επενδυτών (Q). Η στάθμιση επιτυγχάνεται με τη χρήση της 

σταθεράς τ και του πίνακα των διακυμάνσεων του στοχαστικού λάθους που 

εμπεριέχεται στην διατύπωση των απόψεων, πίνακας Ω.

Τα δύο αυτά στοιχεία του μοντέλου των Black Litterman αποτελούν και τα 

μεγέθη για τα οποία δεν υπάρχει ενιαίος τρόπος υπολογισμού τους στην μέχρι 

τώρα βιβλιογραφία.

Στο παράδειγμα μας θεωρήσαμε σημαντικό να συνυπολογίσουμε τόσο την 

διακύμανση κάθε άποψης χωριστά όσο και τον βαθμό εμπιστοσύνης με τον 

οποίο διατυπώνεται η άποψη. Για αυτό το λόγο, οι τιμές του πίνακα Ω 

υπολογίστηκαν ως γινόμενο της διακύμανσης των απόψεων και του ποσοστού 

αβεβαιότητας.
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Βελτιστοποίηση ρετογικού γαοτοιουλακίου us τη ιιέθοδο Black Litterman. Μια ειoapuoyn στην ελληνική
χρηματιστηριακά ανοοά

r ■>
COi ^Ρ1ΣΡ1'(1-50%)Ν

r λ
24,92% *50%

r
0,1246

α>2 = Ρ2ΣΡ2'(1-65%) = 27,81% *35% = 0,0973

α>3
·*. J

^Ρ3ΣΡ3'(1-30%)/ 9,53% *70% 0,0667

Γ0,1246

Ω = 0
0

0
0,0973

0

Λ

0,0667^

Στην συνέχεια υπολογίσαμε την σταθερά τ ως το πηλίκο:

_ ω,+ω2+ω3 _ 0,1246 + 0,0973 + 0,0667
Ρ,Σρ/ + Ρ2ΣΡ2' + Ρ3ΣΡ3' 24,92%+ 27.81%+ 9,53%

Έχοντας καθορίσει τα δύο αυτά μεγέθη υπολογίζουμε τον πίνακα των 

προσδοκώμενων αποδόσεων για τις μετοχές του χαρτοφυλακίου μας σύμφωνα 

με την βασική εξίσωση του μοντέλου των Black Litterman :

Ε (R) = ((τΣ)'1 + ΡΏ'1?)'1 ((τΣ)’1 Π + ΡΏ ‘‘Q).

Ο νέος πίνακας προσδοκώμενων αποδόσεων μαζί με τον πίνακα ιστορικών 

συνδιακυμάνσεων Σ και τον παράγοντα αποστροφής του κινδύνου γ, 

εισάγονται στο μοντέλο μεγιστοποίησης της ωφελιμότητας του πλούτου χωρίς 

κανένα περιορισμό. Στον πίνακα 7 παρουσιάζονται οι νέες προσδοκώμενες 

αποδόσεις καθώς και η σύνθεση του άριστου χαρτοφυλακίου πριν και μετά την 

εισαγωγή των απόψεων.
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Βελτιστοποίηση υ,ετογικού γαοτοφυλακίου ιιε τη αέθοδο Black Litterman. Μια εωαοαονή στην ελληνική
γοηαατιστηοιακά ανοοά

Πίνακας 7: Άριστο χαρτοφυλάκιο με την προσέγγιση Black Litterman

ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Π E(R) Wmcap WBL E(R)-n WBL -Wmcap

ALPHA 10,14% 10.05% 14,15% 14.15% -0.09% 0.00%

ΕΤΕ 11,39% 11.59% 22,03% 24.42% 0.20% 2.40%

ASASK 10,56% 11.64% 7,09% 10.97% 1.08% 3.88%

ΜΡΚ 8,49% 8.29% 0,03% 0.03% -0.20% 0.00%

EUROB 8,09% 8.01% 16,80% 16.80% -0.08% 0.00%

ΗΤΟ 8,74% 8.38% 17,00% 14.18% -0.37% -2.82%

ELPE 6,59% 6.37% 7,09% 7.09% -0.21% 0.00%

ΑΝΕΚ 8,67% 7.92% 0,13% -3.76% -0.75% -3.88%

ΝΑΟΥΚ 6,69% 6.42% 0,03% 0.03% -0.27% 0.00%

ΤΙΤΡ 6,60% 6.66% 4,62% 5.12% 0.06% 0.50%

AKTOR 5,95% 5.88% 0,81% 0.81% -0.07% 0.00%

AVAX 6,08% 5.88% 0,53% 0.53% -0.21% 0.00%

ΜΕΤΚΚ 10,10% 9.83% 0,86% 0.86% -0.27% 0.00%

ELAI 3,37% 3.39% 0,50% 0.50% 0.02% 0.00%

HYATT 5,35% 5.26% 1,63% 1.63% -0.08% 0.00%

IASO 5,48% 5.35% 0,28% 0.28% -0.13% 0.00%

DOL 11,18% 10.88% 0,47% 0.47% -0.30% 0.00%

KARE 3,63% 3.56% 0,31% 0.31% -0.07% 0.00%

CHIP 5,85% 5.58% 0,28% 0.28% -0.27% 0.00%

FOYRK 10,22% 9.55% 0,88% 0.88% -0.67% 0.00%

INTRK 9,85% 9.59% 1,25% 1.25% -0.26% 0.00%

PETZK 11,19% 10.84% 0,06% 0.06% -0.35% 0.00%

VARNH 7,20% 6.98% 0,01% 0.01% -0.22% 0.00%

MINOA 9,74% 9.37% 0,44% 0.37% -0.37% -0.07%
TELET 6,21% 6.04% 0,23% 0.23% -0.18% 0.00%

ALTEC 9,03% 8.73% 0,17% 0.17% -0.30% 0.00%

SATOK 11,16% 10.59% 0,06% -1.32% -0.58% -1.39%
MPEIMK 4,02% 3.98% 0,07% 0.06% -0.05% -0.01%

THEME 6,12% 5.74% 0,02% 0.02% -0.37% 0.00%

GERM 3,87% 3.87% 2,16% 2.16% -0.01% 0.00%
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Παρατηρούμε και στο παράδειγμά μας ότι ενώ οι νέες αποδόσεις 

διαφοροποιούνται για όλα τα χρεόγραφα, ασχέτως εάν έχει διατυπωθεί για 

αυτά κάποια πρόβλεψη ή όχι, τα άριστα ποσοστά επένδυσης αλλάζουν μόνο 

για εκείνα που έχει διατυπωθεί κάποια διαφορετική πρόβλεψη. Έτσι ενώ δεν 

έχουμε διατυπώσει κάποια πρόβλεψη για την μετοχή FOURK το μοντέλο 

εκτιμάει ότι η απόδοση της θα υπολείπεται κατά 0,67% της υπονοούμενης 

απόδοσης ισορροπίας. Η μείωση αυτής της απόδοσης δεν επηρεάζει όμοις το 

μερίδιο που προτείνει εκ νέου το μοντέλο να επενδυθεί σε αυτή. Αυτό μένει 

σταθερό στο 0,88%.

Διάγραμμα 4: Υπονοούμενες αποδόσεις ισορροπίας και αναθεωρημένες

αποδόσεις με τη φόρμουλα Black Litterman

Βελτιστοποίηση μετογικού γαρτοφυλακίου με τη μέθοδο Black Litter man. Μια εφαρμογή στην ελληνική
Υρηματιστηριακά αγορά

on dbl]

Ας ελέγξουμε τώρα τι συμβαίνει με το ποσοστό κατανομής που προτείνει το 

μοντέλο για την μετοχή που εισάγαμε μια πρόβλεψη σε απόλυτους όρους, 

δηλαδή για την μετοχή SATOK. Η απόδοση της μετοχής αυτής, όταν 

συνυπολογιστεί και η υποκειμενική άποψη που εισάγαμε, υπολογίζεται ότι θα 

μειωθεί κατά 0,58%. Η πρόβλεψή μας μιλούσε για μεγαλύτερη μείωση, αλλά 

λόγω του βαθμού αβεβαιότητας η εκτίμηση είναι πιο μετριοπαθής. Στο
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Βελτιστοποίηση μετογικού γαρτοφυλακίου αε τη μέθοδο Black Litterman. Μια εφαριιογή στην ελληνική
γοηματιστηοιακά ανοοά

ουδέτερο χαρτοφυλάκιο αναφοράς το ποσοστό κατανομής ανέρχεται σε 0,06%. 

Με την απαισιόδοξη πρόβλεψη το ποσοστό επένδυσης μειώνεται κατά 1,39%. 

Με άλλα λόγια το άριστο χαρτοφυλάκιο ορίζει θέση πωλητή ως προς τη 

μετοχή της εταιρείας SATOK.

Η εισαγωγή της δεύτερης πρόβλεψης είπαμε ότι θα οδηγούσε σύμφωνα με 

την θεωρία στην αύξηση του ποσοστού επένδυσης στην μετοχή ASASK και 

την αντίστοιχη μείωση του ποσοστού επένδυσης στη μετοχή ΑΝΕΚ. 

Πράγματι, όπως παρατηρούμε από την τελευταία στήλη του πίνακα 7, οι 

διαφορές στα μερίδια του βέλτιστου χαρτοφυλακίου (wBL -wmcap) είναι συν 

3,88% για την μετοχή ASASK και μείον 3,88% για την μετοχή ΑΝΕΚ. Η 

διαφορά των αποδόσεων των δύο μετοχών ανέρχεται, σύμφωνα με την μήτρα 

των αναθεωρημένων αποδόσεων στα 3,72% έναντι 1,89% που ήταν στην 

περίπτωση ουδέτερου χαρτοφυλακίου. Για να εκμεταλλευτούμε αυτή την 

εκτίμηση αναγκαζόμαστε και πάλι να πάρουμε θέση πωλητή ως προς τη 

μετοχή της ΑΝΕΚ.

Τέλος η τρίτη άποψη, επηρεάζει και αυτή την διάρθρωση του 

χαρτοφυλακίου μεταφέροντας μερίδια επένδυσης από το χαρτοφυλάκιο των 

μετοχών για τις οποίες η εκτίμηση είναι απαισιόδοξη προς τις μετοχές για τις 

οποίες η πρόβλεψη είναι αισιόδοξη ανάλογα με την σχετική κεφαλαιοποίηση 

τους εντός των επιμέρους χαρτοφυλακίων. Αυτή η άποψη είχε σαν αποτέλεσμα 

να αυξηθεί το μερίδιο επένδυσης στη μετοχή ΕΤΕ κατά 2,40% στη μετοχή 

ΤΙΤΡ κατά 0,50%. Από την άλλη πλευρά τα μερίδια των μετοχών ΗΤΟ, 

ΜΙΝΟΑ και ΜΠΕΝΚ μειώνονται κατά 2,82%, 0,07% και 0,01% αντίστοιχα.
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Βελτιστοποίηση μετοχικού χαρτοφυλακίου με τη μέθοδο Black Litterman. Μια εφαρμογή στην ελληνική
νρηματιστηριακά αγορά

Διάγραμμα 5: Ουδέτερο χαρτοφυλάκιο αναφοράς και άριστο χαρτοφυλάκιο 

σύμφωνα με την προσέγγιση Black Litterman

Όπως φαίνεται και από το διάγραμμα 5, το χαρτοφυλάκιο το οποίο 

προτείνει η μέθοδος βελτιστοποίησης Black Litterman δεν είναι άλλο από το 

διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο της αγοράς με κάποιες αλλαγές μόνο στις 

μετοχές για τις οποίες διατυπώνονται απαισιόδοξες ή αισιόδοξες προτάσεις. Η 

διατύπωση μάλιστα απαισιόδοξων σεναρίων για μετοχές που το ποσοστό 

συμμετοχής τους στο ουδέτερο χαρτοφυλάκιο ήταν πολύ μικρό είχε σαν 

αποτέλεσμα το βέλτιστο χαρτοφυλάκιο να περιέχει θέσεις πωλητή για δύο 

μετοχές, της ΑΝΕΚ και της SATOK.

Αν τις ίδιες τρεις απόψεις τις εισάγουμε στο μοντέλο δίνοντας τους 100% 

πιθανότητα ότι θα συμβούν, τότε το άριστο χαρτοφυλάκιο θα διαφοροποιηθεί 

πιο έντονα από το ουδέτερο χαρτοφυλάκιο αναφοράς. Οι διαφορές μεταξύ 

τόσο μεταξύ των εκτιμημένων αποδόσεων όσο και μεταξύ των άριστων 

μεριδίων δίνονται στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 8).
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Πίνακας 8: Άριστο χαρτοφυλάκιο με 100% εμπιστοσύνη στις απόψεις σε 

σύγκριση με το ουδέτερο χαρτοφυλάκιο αναφοράς

ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Π E(Rioo% ) Wmcap Wioo% E(Rioo%)~n ΜΛ 00% mcap

ALPHA 10.14% 9.98% 14.15% 14.15% -0.17% 0.00%

ΕΤΕ 11.39% 11.83% 22.03% 27.74% 0.44% 5.71%

ASASK 10.56% 12.32% 7.09% 13.52% 1.76% 6.43%

ΜΡΚ 8.49% 8.08% 0.03% 0.03% -0.41% 0.00%

EUROB 8.09% 7.96% 16.80% 16.80% -0.13% 0.00%

ΗΤΟ 8.74% 7.93% 17.00% 10.29% -0.81% -6.71%

ELPE 6.59% 6.20% 7.09% 7.09% -0.39% 0.00%

ΑΝΕΚ 8.67% 7.32% 0.13% -6.30% -1.35% -6.43%

ΝΑΟΥΚ 6.69% 6.25% 0.03% 0.03% -0.44% 0.00%

ΤΙΤΡ 6.60% 6.76% 4.62% 5.82% 0.16% 1.20%

AKTOR 5.95% 5.85% 0.81% 0.81% -0.10% 0.00%

AVAX 6.08% 5.69% 0.53% 0.53% -0.39% 0.00%

ΜΕΤΚΚ 10.10% 9.56% 0.86% 0.86% -0.54% 0.00%

ELAI 3.37% 3.40% 0.50% 0.50% 0.03% 0.00%

HYATT 5.35% 5.17% 1.63% 1.63% -0.17% 0.00%

IASO 5.48% 5.22% 0.28% 0.28% -0.26% 0.00%

DOL 11.18% 10.56% 0.47% 0.47% -0.63% 0.00%

KARE 3.63% 3.48% 0.31% 0.31% -0.15% 0.00%

CHIP 5.85% 5.33% 0.28% 0.28% -0.52% 0.00%

FOYRK 10.22% 8.94% 0.88% 0.88% -1.28% 0.00%

INTRK 9.85% 9.30% 1.25% 1.25% -0.55% 0.00%

PETZK 11.19% 10.53% 0.06% 0.06% -0.66% 0.00%

VARNH 7.20% 6.81% 0.01% 0.01% -0.39% 0.00%

MINOA 9.74% 9.02% 0.44% 0.26% -0.72% -0.17%
TELET 6.21% 5.86% 0.23% 0.23% -0.36% 0.00%

ALTEC 9.03% 8.44% 0.17% 0.17% -0.59% 0.00%

SATOK 11.16% 10.00% 0.06% -2.87% -1.16% -2.93%
MPENK 4.02% 3.93% 0.07% 0.04% -0.09% -0.03%

THEME 6.12% 5.42% 0.02% 0.02% -0.70% 0.00%

GERM 3.87% 3.87% 2.16% 2.16% -0.01% 0.00%
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I I επίπτωση που έχει η διατύπωση 100% βαθμού βεβαιότητας στις απόψεις 

είναι η μήτρα αναθεωρημένων αποδόσεων να προσαρμοστεί πλήρως στις 

απόψεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα, η προσδοκώμενη απόδοση για 

την μετοχή της SATOK εισάγεται ως ίση με 10%, όση είναι και η πρόβλεψη 

της πρώτης άποψης. Αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής είναι να προτείνεται 

ακόμη μεγαλύτερη μείωση στο ποσοστό επένδυσης σε αυτή τη μετοχή. II 

διαφορά μεταξύ των μετοχών AS ASK και ΑΝΕΚ αυξάνεται από 1,89% σε 

ακριβώς 5%, με αποτέλεσμα 6,43% της επένδυσης μας να μεταφερθεί από την 

μετοχή ΑΝΕΚ στη μετοχή ASASK. Τέλος, παρατηρούμε ότι τα μερίδια των 

μετοχών ΕΤΕ και ΤΙΤΡ αυξάνονται κατά 5,71% και 1,20% αντίστοιχα, ενώ 

μειώνονται τα μερίδια των μετοχών ΗΤΟ, ΜΓΝΟΑ και ΜΡΕΝΚ κατά 6,71%, 

0,17% και 0,03%.

Διάγραμμα 6: Άριστο χαρτοφυλάκιο με αβεβαιότητα στις απόψεις και 

χαρτοφυλάκιο με 100% εμπιστοσύνη στις απόψεις σε σύγκριση με το ουδέτερο 

χαρτοφυλάκιο αναφοράς
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Παρατηρούμε λοιπόν ότι όσο πιο μεγάλη είναι η βεβαιότητα με την οποία 

διατυπώνονται οι απόψεις του επενδυτή, τόσο πιο μεγάλη θα είναι η απόκλιση 

από το ουδέτερο χαρτοφυλάκιο αναφοράς.

Ένα τελείως διαφορετικό σύνολο απόψεων, όπως είναι φυσικό, θα 

μετάβαλλε τα άριστα μερίδια με τελείως διαφορετικό τρόπο, αλλά πάντα 

συνεπή με τις προβλέψεις του χειριστή του. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να 

εισάγουμε μία μόνο πρόβλεψη ότι η απόδοση της SATOK θα ανέλθει στα 

15%. Αν η άποψη αυτή διατυπωθεί ως βεβαιότητα το προτεινόμενο 

χαρτοφυλάκιο θα διαφοροποιηθεί μόνο στο μερίδιο της συγκεκριμένης 

μετοχής αυξάνοντάς το από 0,06% σε 4,96%. Αν δεν υπολογίσουμε τις εκ των 

υστέρων αποδόσεις και απλά μεταβάλουμε την προσδοκώμενη απόδοση στη 

μία αυτή μετοχή απευθείας, διατηρώντας τις αποδόσεις των υπολοίπων ίσες με 

τις υπονοούμενες αποδόσεις ισορροπίας, τότε το αποτέλεσμα θα είναι να 

μεταβληθεί η συνολική κατανομή όπως φαίνεται στο διάγραμμα 7.

Διάγραμμα 7: Ουδέτερο χαρτοφυλάκιο και άριστο χαρτοφυλάκιο με απευθείας 

χρήση βελτιστοποίησης μέσου διασποράς (πρόβλεψη: E(RSatok) = 15%)
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Από το διάγραμμα είναι φανερό ότι σημειώνονται αλλαγές στα 

προτεινόμενα μερίδια όλων των μετοχών του χαρτοφυλακίου μας. Γεγονός που 

υποδηλώνει την υψηλή ευαισθησία στις εισόδους που εμφανίζεται στην 

περίπτωση της απευθείας χρήσης της μεθοδολογίας μέσου διασποράς.
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6. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Στην εργασία αυτή παρουσιάσαμε δύο μεθόδους βελτιστοποίησης 

χαρτοφυλακίων: την βελτιστοποίηση με βάση το κριτήριο μέσου διασποράς 

και την βελτιστοποίηση με την προσέγγιση των Black Litterman. Είδαμε ότι η 

μεταγενέστερη προσέγγιση αναπτύχθηκε για να επιλύσει βασικές αδυναμίες 

της πρώτης. Οι αδυναμίες είναι η μεγάλη ευαισθησία στις εισόδους, η ανάγκη 

καθορισμού μεγάλου πλήθους παραμέτρων για τους οποίους ο επενδυτής δεν 

είναι σε θέση να εκτιμήσει σωστά και η μεγιστοποίηση του λάθους εκτίμησης. 

Η προσέγγιση των Black Litterman καταλήγει σε ένα μοντέλο βελτιστοποίη

σης μέσου διασποράς, αφού πρώτα εκτιμήσει τις προσδοκώμενες αποδόσεις 

των μετοχών σύμφωνα με την υπόθεση της ισορροπίας της αγοράς και τις 

υποκειμενικές απόψεις του επενδυτή.

Η εφαρμογή των δύο μεθοδολογιών σε ένα χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο από 

τριάντα μετοχές της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς ανέδειξε με άμεσο 

τρόπο τα πλεονεκτήματα της μεθοδολογίας των Black Litterman.

Όταν χρησιμοποιήσαμε την προσέγγιση μέσου διασποράς και ο καθορισμός 

των προσδοκώμενων αποδόσεων έγινε με βάση τις ιστορικές αποδόσεις, 

οδηγηθήκαμε σε χαρτοφυλάκια με μεγάλες θέσεις ανοικτής πώλησης και 

μερίδια πάνω του 100% σε ορισμένες μετοχές.

Το ουδέτερο χαρτοφυλάκιο αναφοράς, το οποίο προκύπτει από την 

«αντίστροφη βελτιστοποίηση», ήταν το μόνο που περιείχε μόνο θετικά μερίδια 

και τα οποία δεν ήταν άλλα από τα μερίδια κεφαλαιοποίησης της αγοράς. 

Εισάγοντας τρεις διαφορετικές απόψεις, διαπιστώσαμε ότι το άριστο 

χαρτοφυλάκιο που πρότεινε το μοντέλο ήταν συνεπή με τις προβλέψεις μας. 

Όταν η άποψη ήταν απαισιόδοξη για μια μετοχή, τότε μειώνονταν το μερίδιο 

της στο άριστο χαρτοφυλάκιο, ενώ αντίθετα αυξάνονταν, όταν η πρόβλεψη 

ήταν αισιόδοξη. Μάλιστα σε περίπτωση συγκριτικής πρόβλεψης, οι μεταβολές 

ήταν ισόποσες, έτσι ώστε το άθροισμα τον μεριδίων παρέμενε ίσο με την 

μονάδα. Το μέγεθος της μεταβολής τους ήταν ανάλογο με το επίπεδο

Βαλσαμίδου Κούλα AM 02/04 62



Βελτιστοποίηση αετογικού γαοτοωυλακίου υε τη αέθοδο Black Litterman, Μια εναουονή στην ελληνική
γοηυατιστηοιακά ανοοά

εμπιστοσύνης με το οποίο διατυπώνονταν η άποψη αλλά και με την απόκλιση 

που είχε η πρόβλεψη από την υπονοούμενη απόδοση ισορροπίας. Τα μερίδια 

των υπόλοιπων μετοχών για τις οποίες δεν συμπεριλάβαμε κάποια πρόβλεψη 

παρέμειναν τα ίδια.

Όταν επιχειρήσαμε την απευθείας αλλαγή της προσδοκώμενης απόδοσης σε 

μια μετοχή, διατηρώντας τις υπόλοιπες ίσες με τις υπονοούμενες αποδόσεις 

ισορροπίας, τα άριστα μερίδια άλλαξαν σημαντικά για όλες τις μετοχές.

Η προσέγγιση των Black Litterman είναι καλύτερη της προγενέστερης, γιατί 

επιτρέπει την εισαγωγή προβλέψεων με διαφορετικά επίπεδα εμπιστοσύνης και 

δεν βασίζεται στις ιστορικές αποδόσεις για την εκτίμηση των μελλοντικών 

αποδόσεων. Η προσέγγιση τους βασίζεται στην ιδέα ότι ο επενδυτής θα πρέπει 

να κρατάει το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο της αγοράς και να κάνει 

μεταβολές στα μερίδια επένδυσης σε κάθε μετοχή όταν έχει κάποια 

διαφορετική άποψη από αυτή της αγοράς.

Η έρευνα πάνω στα μοντέλα βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίων είναι 

ανεξάντλητη. Στοιχεία τα οποία μπορούν να ερευνηθούν περαιτέρω είναι η 

επίδραση που θα είχε στο άριστο χαρτοφυλάκιο η εκτίμηση της μήτρας των 

συνδιακυμάνσεων με τέτοιο τρόπο ώστε να απεικονίζει τις μελλοντικές 

συνδιακυμάνσεις, η χρήση διαφορετικών μεγεθών για τον υπολογισμό του 

κινδύνου και ο καθορισμός της εκ των υστέρων κατανομής πιθανότητας όταν 

δεν ισχύει η υπόθεση της κανονικότητας για τις κατανομές της αρχικής 

κατανομής των προσδοκώμενων αποδόσεων και της κατανομής του 

στοχαστικού όρου των απόψεων.
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