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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο αρχικά την παρουσίαση του 

παραδοσιακού Μοντέλου Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων 

(Capital Asset Pricing Model - CAPM) και του τρόπου με τον οποίο 

έγινε η απόδειξή του. Ακολούθως επιδεικνύονται ορισμένες 

προσπάθειες αμφισβήτησης των υποθέσεων και των 

συμπερασμάτων του μοντέλου από ερευνητές και γίνεται ο 

αντίλογος αυτών των αμφισβητήσεων κάτω από κάποιες επιμέρους 

παραδοχές. Στη συνέχεια επιση μαίνεται η αξία του μοντέλου καθώς 

και ο τρόπος χρήσης του στη σύγχρονη χρηματοοικονομική των 

επιχειρήσεων και τέλος δίνονται τα συμπεράσματα γύρω από την 

επιστημονική αντιλογία σε σχέση με το μοντέλο. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι παρουσιάζονται έρευνες σε σχέση με την αξιοπιστία 

του θεωρητικού μοντέλου μόνο από την περιοχή των ΗΠΑ καθώς 

κρίνεται ότι είναι η μόνη ίσως περιοχή με αξιόπιστα ιστορικά 

στοιχεία αποτίμησης αποδόσεων μετοχών λόγω της μακράς 

χρηματιστηριακής της έρευνας και ιστορίας.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η σύγχρονη θεωρία διαχείρισης χαρτοφυλακίου έχει αλλάξει 

σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές αντιμετωπίζουν τις 

επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά προϊόντα. Οι βασικές συμβολές 

στη θεωρία αυτή έγιναν από τρεις κυρίως οικονομολόγους . Ο Harry 

Markowitz το 1952 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι επενδυτές 

ζητούν υψηλές αποδόσεις από τις επενδύσεις που εμπεριέχουν 

κίνδυνο και ότι τέτοιες μετοχές ή χαρτοφυλάκια είναι εκείνα των 

οποίων οι αποδόσεις παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις. Ο 

Markowitz διαπίστωσε ότι η ικανοποιητική διαφοροποίηση 

χαρτοφυλακίου επιτυγχάνεται όχι μόνο από τον αριθμό των μετοχών 

που περιέχει αλλά και από τη χαμηλή συσχέτιση μεταξύ των 

παραγόντων που επηρεάζουν τις τιμές των μετοχών. Ο επενδυτής 

από το σύνολο των χαρτοφυλακίων επιλέγει αυτό που του αρμόζει 

σύμφωνα με τη διάθεσή του να αποδεκτεί ένα επίπεδο κινδύνου.

Ο James Tobin το 1958 διατύπωσε το ερώτημα τι θα συμβεί 

αν όλοι οι επενδυτές μπορούν να δανείσουν ή να δανειστούν με το 

ίδιο επιτόκιο και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αν υπάρχει κοινό 

επιτόκιο, το επιτόκιο της αγοράς, όλοι θα πρέπει να επιλέξουν το 

ίδιο χαρτοφυλάκιο χρεωγράφων ανεξάρτητα από τη συμπεριφορά 

τους απέναντι στον κίνδυνο καθώς μέσω του δανεισμού θα 

προσαρμόζουν το χαρτοφυλάκιο στο επιθυμητό γι’ αυτούς επίπεδο 

κινδύνου. Ωστόσο ενώ το επιτόκιο της αγοράς ήταν γνωστό θα 

έπρεπε να βρεθεί ένας κατάλληλος τρόπος μέτρησης του κινδύνου.

Ένα σημαντικό μέρος της ερευνητικής προσπάθειας στη 

χρηματοοικονομική έχει να κάνει έχει με τη βελτίωση και 

κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι επενδυτές εκτιμούν τις

4



χρηματοροές με κίνδυνο (Risky cash flows). Είναι γενικά αποδεκτό 

ότι οι επενδυτές απαιτούν ένα υψηλότερο ποσοστό απόδοσης όταν 

επενδύουν σε προγράμματα (Projects) τα οποία έχουν κάποιο βαθμό 

κινδύνου ή σε ομολογίες.

Ωστόσο, δεν είναι ακόμα πλήρως κατανοητό πώς οι επενδυτές 

εκτιμούν τον κίνδυνο της χρηματοροής ενός προγράμματος και πώς 

προσδιορίζουν το πριμ κινδύνου που απαιτούν, δηλαδή την 

παραπάνω απόδοση σε σχέση με ένα περιουσιακό στοιχείο που 

θεωρείται ότι δεν υπόκειται σε κίνδυνο, όπως οι κρατικές ομολογίες.

Αρκετά μοντέλα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων (Capital 

Asset Pricing Models) έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία, τα οποία 

περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές προσδιορίζουν 

τον κίνδυνο και εκτιμούν τις χρηματοροές με κίνδυνο. Ανάμεσα σε 

αυτά, το αρχικό μοντέλο CAPM, το οποίο αναπτύχθηκε από τους 

Sharp, Lintner, Mossin, Black, και είναι το μοντέλο που 

χρησιμοποιούν συνήθως οι χρηματοοικονομικοί διευθυντές έτσι 

ώστε να προσδιορίσουν τον κίνδυνο των χρη ματοροών ενός 

προγράμματος και να εκτιμήσουν τον κατάλληλο ρυθμό 

προεξόφλησης που θα χρησιμοποιήσουν ώστε να αξιολογήσουν το 

πρόγραμμα.

Στην παρούσα εργασία γίνεται αρχικά μια συνοπτική 

παρουσίαση του μοντέλου CAPM και των υποθέσεων που το 

διέπουν. Ακολούθως παρουσιάζονται οι αρχικές προσπάθειες 

ελέγχου του κατά πόσο το μοντέλο ανταποκρίνεται στην 

πραγματικότητα και μπορεί να στηρίξει στην πράξη τα 

συμπεράσματα που θεωρητικά εξάγονται από αυτό. Με άλλα λόγια, 

υπάρχει θετική γραμμική σχέση απόδοσης-κινδύνου όπως αυτός 

εκφράζεται μέσω του συντελεστή βήτα; Είναι ο συντελεστής βήτα
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σε θέση από μόνος του (χωρίς δηλαδή τη χρήση άλλων μεγεθών της 

επιχείρησης) να στηρίξει αυτήν τη σχέση απόδοσης-κινδύνου;

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι έρευνες που ασκούν κριτική 

στο μοντέλο και υποστηρίζουν ότι δεν είναι από μόνο του αρκετό να 

σταθεί στη σύγχρονη πρακτική της χρηματοοικονομικής καθώς τα 

συμπεράσματα που βγάζει έχουν σχετικά μεγάλη απόκλιση από την 

πραγματικότητα. Ακολουθούν οι έρευνες που καταρρίπτουν τα 

κύρια σημεία της κριτικής στο μοντέλο και τελικά υποστηρίζουν τη 

χρήση του από τη σύγχρονη χρηματοοικονομική αρκεί να γίνουν 

κάποιες μετατροπές στις υποθέσεις και τη λογική του μοντέλου. 

Επιπλέον δίνονται περιληπτικά κάποια εναλλακτικά μοντέλα που 

έχουν προταθεί και -σε γενικές γραμμές- οι κύριοι τρόποι χρήσης 

του μοντέλου από το σύγχρονο management και εξηγείται η 

θεωρητική σπουδαιότητά του αλλά και μεγάλη πρακτική σημασία 

του στον κόσμο των επιχειρήσεων.

Λόγω του ότι οι ερευνητές συνήθως χρησιμοποιούν δεδομένα 

από διαφορετικές χρονικές περιόδους και μετοχές πολλών και 

διαφορετικών εταιρειών κάθε φορά ώστε να συνθέσουν τα 

χαρτοφυλάκια που αυτοί θεωρούν πιο κατάλληλα, δεν 

παρουσιάζονται εκτεταμένες αναφορές στα δεδομένα των ερευνών 

τους αλλά γίνεται αναφορά στα συμπεράσματα που αυτοί εξάγουν 

και τον τρόπο με τον οποίο κατάληξαν σε αυτά. Επιπλέον δίνονται 

σε ένα μόνο σημείο της εργασίας ιστορικά δεδομένα κινδύνου- 

απόδοσης μετοχών καθώς τα στοιχεία αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί 

ως σημείο αναφοράς σε αρκετές από τις έρευνες που 

παρουσιάζονται. Στις έρευνες αυτές για την εκτίμηση του 

συντελεστή βήτα υπολογίζεται η απόδοση (μέρισμα και 

κεφαλαιακά κέρδη) σε τακτά χρονικά διαστήματα για κάθε μετοχή
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και οι αντίστοιχες για εκείνο το χρονικό διάστημα αποδόσεις του 

δείκτη της αγοράς.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΜΟΝΤΕΛΟ CAPM

1.ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ CAPM

Αρκετό καιρό πριν την ανάπτυξη του CAPM, πρώτος ο 

Markowitz το 1959 στη μελέτη 29, εφάρμοσε την θεωρία των 

αποφάσεων στις επενδύσεις. Ήταν ο πρώτος που υποστήριξε με 

συγκεκριμένη θεωρητική υποδομή ότι μπορεί να υπάρξει το 

βέλτιστο χαρτοφυλάκιο, το οποίο χαρακτηρίζεται από μία σχέση 

μεταξύ αναμενόμενης απόδοσης του μεμονωμένου χρεογράφου με 

τη συνεισφορά του χρεογράφου στον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου.

Το κλειδί αυτής της θεωρίας είναι η συνεισφορά του κινδύνου 

του χρεογράφου στον κίνδυνο όλου του χαρτοφυλακίου, αντί για το 

δικό του μεμονωμένο κίνδυνο. Η βέλτιστη ανταλλαγή (trade-off) 

της αναμενόμενης απόδοσης έναντι της συνεισφοράς στον κίνδυνο 

του χαρτοφυλακίου λέγεται συνθήκη του Markowitz. Αυτή η 

συνθήκη έχει κεντρικό ρόλο στη θεωρία του βέλτιστου 

χαρτοφυλακίου, η οποία με τη σειρά της υπάρχει ως ανεξάρτητη 

θεωρία στο CAPM.

To CAPM εξετάζει μια αγορά κεφαλαίων στην οποία όλοι οι 

επενδυτές ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον βελτιστοποιούν και 

πετυχαίνουν τη συνθήκη του Markowitz για τα δικά τους 

χαρτοφυλάκια. Χαρακτηρίζει την κατάσταση ισορροπίας της αγοράς 

κατά την οποία όλοι οι επενδυτές επιτυγχάνουν βελτιστοποίηση των 

αποδόσεών τους. To CAPM, υποθέτει τη γνωστή συνθήκη της 

αγοράς ότι στην ισορροπία, η ζήτηση ισούται με την προσφορά. Για 

να φτάσουμε σε αυτήν την κατάσταση ισορροπίας της αγοράς το 

αρχικό μοντέλο CAPM χρησιμοποιεί τις παρακάτω υποθέσεις :
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• Ολοι οι επενδυτές έχουν παρόμοιες προσδοκίες για τις αποδόσεις 

των χρεωγράφων.

• Ολοι οι επενδυτές έχουν παρόμοιες προσδοκίες για τον κίνδυνο των 

χρεωγράφων.

• Για όλους τους επενδυτές τα έξοδα φορολογίας και τα έξοδα της 

επένδυσης είναι αναλογικά τα ίδια.

• Δεν υπάρχουν περιορισμοί στις επενδύσεις με την έννοια ότι δεν 

υπάρχουν όρια κατά το δανεισμό, ούτε περιορισμοί βραχέας θέσεως 

(short selling).

• Υπάρχει ένα περιουσιακό στοιχείο χωρίς ρίσκο, το οποίο δανείζεται 

ή δανείζει κανείς με την ίδια απόδοση.

• Ολοι οι επενδυτές χρησιμοποιούν το μέγιστο σημείο των μέσης 

μεταβλητότητας καμπύλών χρησιμότητας σε έναν κοινό για όλους 

επενδυτικό ορίζοντα, και αυτές είναι χωρίς ρίσκο (risk averse).

• Οι επενδυτές έχουν κίνδυνο μόνο μέσα από το συνολικό επενδυτικό 

χαρτοφυλάκιο.

• Οι αγορές είναι αποτελεσματικές και κανένας επενδυτής δεν μπορεί 

να επηρεάσει την τιμή, δεν υπάρχουν κόστη συναλλαγών 

(transaction costs ) καθώς και κόστη απόκτησης πληροφοριών.

Όλες οι παραπάνω προτάσεις περιλαμβάνουν όρους 

διαφοροποίησης και υποθέτουν την ύπαρξη διαδικασιών 

αναζήτησης πληροφοριών και πρόβλεψης. Τα συμπεράσματα που 

βγαίνουν από τις παραπάνω προτάσεις είναι τα ακόλουθα:

• Όλα τα μεμονωμένα χαρτοφυλάκια των επενδυτών ικανοποιούν τη 

συνθήκη του Markowitz.
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• Το χαρτοφυλάκιο του κάθε επενδυτή που βασίζεται σε χρεόγραφα 

με κίνδυνο, έχει παρόμοια σύνθεση με αυτά των άλλων επενδυτών.

• Το χαρτοφυλάκιο της αγοράς, που περιέχει όλα τα χαρτοφυλάκια 

που κυκλοφορούν έχει κι αυτό την ίδια σύνθεση.

• Το χαρτοφυλάκιο της αγοράς είναι αποτελεσματικό για όλους τους 

επενδυτές, ως μοναδικό «αμοιβαίο κεφάλαιο» όλων των 

χρεογράφων με κίνδυνο που αντικατοπτρίζει τις ανάγκες όλων των 

επενδυτών.

• Από τη στιγμή που το χαρτοφυλάκιο της αγοράς είναι 

αποτελεσματικό, οποιοδήποτε άλλο χαρτοφυλάκιο χρεογράφων με 

κίνδυνο είναι υποδεέστερο από αυτό (δεν είναι δηλαδή στον ίδιο 

βαθμό αποτελεσματικό), καθώς δεν περιλαμβάνει στη σωστή 

αναλογία (ίδια αναλογία με το χαρτοφυλάκιο της αγοράς δηλαδή) τα 

περιουσιακά στοιχεία.

• Οι επενδυτές εκτιμούν την τιμή του κάθε χρεογράφου της αγοράς 

έτσι ώστε η αναμενόμενη απόδοσή της να ανταμοίβεται ανάλογα με 

τη συνεισφορά του χρεωγράφου στο συνολικό κίνδυνο του 

χαρτοφυλακίου.

Αν το CAPM ήταν απόλυτα σωστό και ήταν αληθινές οι 

παραδοχές του ουσιαστικά δεν θα υπήρχε ενεργό management 

σήμερα. Οι προσδοκίες των επενδυτών θα ήταν ομογενείς 

(παρόμοιες) και όλοι οι επενδυτές θα κρατούσαν ένα απλό 

ορθολογικό χαρτοφυλάκιο. Οι σωστές τιμές των περιουσιακών 

στοιχείων θα τοποθετούνταν αμέσως ως συνέπεια των ομογενών 

προσδοκιών και της μη ύπαρξης κόστους πληρφορίας και 

συναλλαγής. Με άλλα λόγια δεν θα υπήρχε καθόλου επενδυτική 

έρευνα. Υπό αυτήν την έννοια έχουν γίνει κάποιες μετατροπές των
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απλουστευμένων υποθέσεων του CAPM προσθέτοντας 

περισσότερο ρεαλισμό και συγχρόνως οδηγώντας σε προβλέψεις 

μεγαλύτερης ακρίβειας. Τα κυριότερα σημεία τα οποία προσθέτουν 

ρεαλισμό και συνέχεια στις απλουστευμένες αυτές υποθέσεις του 

CAPM σύμφωνα με τη μελέτη 30, αναπτύσσονται παρακάτω :

• Οι επενδυτές συνήθως απολαμβάνουν διαφορετικά κέρδη μετά 

φόρων εξαιτίας διαφορετικών νόμων φορολογίας. Αυτό τους 

αναγκάζει να σχηματίζουν διαφορετικής μορφής χαρτοφυλάκια, 

έτσι ώστε κάθε επενδυτής να σχηματίζει το χαρτοφυλάκιο στο οποίο 

αυτός νομίζει ότι έχει συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τη 

φορολογική κλίμακα στην οποία αυτός υπόκειται. Έτσι, 

χαρακτηριστικά των χρεωγράφων που είναι σημαντικά όσον αφορά 

τη φορολόγησή τους, χρησιμοποιούνται για τον καταρτισμό του 

βέλτιστου για τον κάθε επενδυτή χαρτοφυλακίου. Και βέβαια, αυτά 

τα χαρακτηριστικά είναι σημαντικά πλέον για την ισορροπία της 

αγοράς.

• Οι επενδυτές έχουν συνήθως προσδοκίες οι οποίες αποκτούνται από 

μια διαδικασία έρευνας αγοράς και επηρεάζονται από τις πράξεις 

των άλλων επενδυτών της αγοράς. Από τη στιγμή που σε 

πραγματική βάση αυτές οι προσδοκίες δεν μπορούν να είναι εξ’ 

ολοκλήρου ομογενείς, δεν υπάρχει και εκ των προτέρων (ex ante) 

αποτελεσματικό χαρτοφυλάκιο (efficient portfolio). To 

αποτελεσματικό χαρτοφυλάκιο του κάθε επενδυτή όπως αυτό 

καθορίζεται με βάση τις δικές του προσδοκίες, δεν είναι 

αποτελεσματικό με την απόλυτη έννοια αυτού του όρου. Έτσι το 

CAPM πρέπει να περιλαμβάνει έναν κατ’ εκτίμησην μέσο όρο μιας 

αφηρημένης σχετικά έννοιας, των προσδοκιών των επενδυτών. 

Επιπλέον, το κόστος πληροφοριών και έρευνας πρέπει να
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αντικατοπτρίζεται σε μία ανάλογη απόδοση, εκτός κι αν ο επενδυτής 

θεωρεί ότι κάθε φορά οι τιμές της αγοράς είναι και σωστές.

• Η βελτιστοποίηση ενός χαρτοφυλακίου στο οποίο περιλαμβάνονται 

μετοχές ή ομολογίες, δεν μπορεί να επιτευχθεί απομονώνοντας 

άλλες συνθήκες ή γεγονότα που επηρεάζουν την οικονομία. Οι 

επενδυτές δηλαδή κατά τη διαφοροποίηση που επιδιώκουν πρέπει 

να συμπεριλάβουν στους κινδύνους της κεφαλαιαγοράς κάποιους 

κινδύνους που επηρεάζουν την αγορά ενώ δεν θεωρούνται άμεσα ως 

συνθήκες της αγοράς.

• Υπάρχουν περιορισμοί στις επενδύσεις καθώς πολλές φορές 

υψώνονται εμπόδια έναντι στις υψηλές συγκεντρώσεις μετοχών 

κάποιας εταιρείας από τον ίδιο επενδυτή, τα οποία συνεισφέρουν σε 

αλλαγή των προσδοκιών των επενδυτών.

• Υπάρχουν κόστη συναλλαγών (transaction costs) που αναφέρονται 

στην εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών φορολογικής ελάφρυνσης ή 

ακόμα και λογιστικής τακτοποίησης. Αυτά επηρεάζουν την 

ισορροπία καθώς οι επενδυτές πρέπει να τα συμπεριλάβουν ως 

κόστη στην απόδοση που θα απαιτήσουν από το χαρτοφυλάκιό τους.

• Ο μη αναμενόμενος και προβλέψιμος πληθωρισμός προκαλεί σε 

καθορισμένες ονομαστικές αποδόσεις να έχουν πραγματικές 

αποδόσεις μικρότερες από τις θεωρητικά αναμενόμενες. Έτσι, 

ουσιαστικά δύσκολα υπάρχει κάποιο χαρτοφυλάκιο χωρίς κάποιο 

επίπεδο ρίσκου.

• Οι επενδυτές έχουν διαφορετικούς στόχους. Βέβαια οι στόχοι αυτοί 

των επενδυτών μπορούν να προσεγγιστούν από τις καμπύλες 

χρησιμότητας που προσδιορίζονται για την απόδοση, ωστόσο αυτό 

γίνεται για μια βραχυπρόθεσμη περίοδο και όχι για μεγάλες 

χρονικές περιόδους.
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2.ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ CAPM

Α.ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

To CAPM αναπτύχθηκε, τουλάχιστον κατά ένα μέρος, για να 

εξηγήσει τις διαφορές στο πριμ κινδύνου των περιουσιακών 

στοιχείων. Σύμφωνα με το CAPM, αυτές οι διαφορές οφείλονται σε 

διαφορές στην επικινδυνότητα των αποδόσεων των περιουσιακών 

στοιχείων (assets). Το μοντέλο υποδεικνύει ότι η σωστή μονάδα 

μέτρησης της επικινδυνότητας είναι το μέγεθος που είναι γνωστό 

σαν συντελεστής βήτα, και ότι το πριμ κινδύνου ανά μονάδα 

επικινδυνότητας είναι το ίδιο για όλα τα περιουσιακά στοιχεία. 

Δοθέντος του ακίνδυνου επιτοκίου και του συντελεστή βήτα ενός 

περιουσιακού στοιχείου, το CAPM προβλέπει το αναμενόμενο πριμ 

κινδύνου για το περιουσιακό αυτό στοιχείο.

Για να καταλήξουμε στο CAPM, σύμφωνα με τη μελέτη 25, 

ξεκινάμε με το απλό πρόβλημα επιλογής ενός χαρτοφυλακίου 

περιουσιακών στοιχείων ενός επενδυτή. Για να μορφοποιηθεί το 

πρόβλημα χρειάζεται να γίνουν κάποιοι ορισμοί μεγεθών. Έτσι, 

έστω Rf η απόδοση ενός ακίνδυνου αξιογράφου (ακίνδυνο με την 

έννοια ότι ο επενδυτής θα πάρει σίγουρα την απόδοση Rf). Τα 

αξιόγραφα (assets) που εμπεριέχουν κάποιον κίνδυνο έχουν 

αποδόσεις που δεν είναι γνωστές με βεβαιότητα την ώρα που 

γίνονται οι επενδύσεις. Έστω επίσης ότι α| και Rj το ποσοστό που ο 

επενδυτής επενδύει στο αξιόγραφο ΐ και η απόδοση αυτού του 

αξιογράφου αντίστοιχα, Rni η απόδοση του όλου χαρτοφυλακίου
η

(Rm = 'Σαι* R-,) · Εδώ, Rj είναι μια τυχαία μεταβλητή με
/=0

αναμενόμενη τιμή ERj και διακύμανση var(Rj) η οποία είναι ένα 

μέτρο διασποράς από την αναμενόμενη τιμή. Η συμμεταβλητότητα
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(ή συνδιακύμανση) ανάμεσα στην απόδοση δύο αξιογράφων είναι 

ένα μέτρο του πως αλληλοεπηρεάζονται οι δύο αποδόσεις και 

συμβολίζεται ως cov^, Rp.

Γίνεται η υπόθεση ότι η αναμενόμενη ωφέλεια του επενδυτή 

μπορεί να παρασταθεί σαν συνάρτηση της αναμενόμενης απόδοσης 

του χαρτοφυλακίου του και της μεταβλητότητάς του. Για 

απλοποίηση των υπολογισμών χωρίς το μοντέλο να χάσει τη 

γενικότητά του θα γίνει η υπόθεση ότι το χαρτοφυλάκιο του 

επενδυτή αποτελείται από τρία μόνο αξιόγραφα ( ΐ = 0,1,2). Τότε το 

πρόβλημα της αριστοποίησης του χαρτοφυλακίου είναι η 

κατάλληλη επιλογή των κλασμάτων α0, αι, α2 που μεγιστοποιούν τη 

συνάρτηση

^ V(ERm,var(Rm))

έτσι ώστε:

(2) α0 +αι +α2 = 1

(3) ERm = a0Rf + a,R| + a2R2

(4) var(Rm) = ai2var(R,) + a22var(R2) + 2aia2cov(Ri,R2)

Σημειώνεται ότι η αντικειμενική συνάρτιση αυξάνεται με την

^>0
αύξηση της αναμενόμενης απόδοσης )? ενώ μειώνεται με

την αύξηση της μεταβλητότητας και αντιστρόφως. Αυτή η ιδιότητα 

σημαίνει ότι υπάρχει ένα αντιστάθμισμα μεταξύ της αναμενόμενης 

απόδοσης και της μεταβλητότητας. Ο περιορισμός της εξίσωσης (2) 

σημαίνει ότι το άθροισμα των κλασμάτων των αξιογράφων ισούται
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με τη μονάδα ενώ οι εξισώσεις (3) και (4) εξάγονται από τον ορισμό 

του ρυθμού απόδοσης του χαρτοφυλακίου του επενδυτή.

Αντικαθιστώντας το α0 από την εξίσωση (2) και παίρνοντας την 

παράγωγο του V ως προς τα κλάσματα αι και α2 λαμβάνουμε τις 

ακόλουθες εξισώσεις που πρέπει να ισχύουν στο άριστο σημείο:

(5) (ERrRf)Vi + 2[aivar(Ri) + a2cov(Ri, R2)]V2 = 0

(6) (ER2 - Rf)Vi + 2[aivar(R2) + aiCov(Ri, R2)]V2 = 0

όπου Vj είναι η μερική παράγωγος του V ως προς τα δύο κλάσματα 

του χαρτοφυλακίου. Πολλαπλασιάζοντας τώρα την εξίσωση (5) με 

αι και την εξίσωση (6) με α2 και προσθέτοντας προκύπτει η 

εξίσωση:

(7) [ai(ERi - Rf) + a2(ER2 - Rf)]V| + 2{ai[a|Var(R|) + a2cov(Ri,

R2)] + a2[a2var(R2) + aiCOv(R|, R2)]}V2 = 0

Χρησιμοποιώντας τους ορισμούς της απόδοσης και της 

μεταβλητότητας του χαρτοφυλακίου η εξίσωση (7) μπορεί να πάρει 

την παρακάτω μορφή:

(8) (ERm - Rf)V, + 2var(Rm)V2 = 0

Εκφράζοντας τις εξισώσεις (5), (6), (8) ως προς το λόγο V2/Vi και 

μορφοποιώντας καταλήγουμε στην παρακάτω εξίσωση:

(9) ER, - Rf = [cov(Rj, Rm)/var(Rm)](ERm - Rf)
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που ισχύει για i = 1,2. Σε γενικές γραμμές, η εξίσωση (9) ισχύει και 

για την περίπτωση που το χαρτοφυλάκιο έχει περισσότερα 

αξιόγραφα. Ετσι ορίζοντας τώρα το συντελεστή βήτα του 

αξιογράφου i ως cov(Rj, Rm)/var(Rm), η εξίσωση (9) παίρνει τη 

μορφή :

(10) ERj = Rf + (ERm - Rf)Pi

η οποία αποτελεί τη γνωστή μορφή του CAPM αρκεί να 

καταφέρουμε να αποδείξουμε ότι το ERm μπορεί να ισούται με τη 

απόδοση του χαρτοφυλακίου της αγοράς.

Ένα χαρτοφυλάκιο λέγεται ότι είναι στο όριο της μέσης 

μεταβλητότητας (Mean variance frontier) όταν κανένας άλλος 

συνδυασμός των κλασμάτων των αξιογράφων δεν αποδίδει 

μικρότερη μεταβλητότητα για την ίδια αναμενόμενη απόδοση. Το 

χαρτοφυλάκιο λέγεται ότι είναι στο αποδοτικό (efficient) μέρος του 

ορίου, αν, επιπροσθέτως, κανένα άλλο χαρτοφυλάκιο δεν έχει 

υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση και το άριστα επιλεγμένο 

χαρτοφυλάκιο των προηγουμένων εξισώσεων έχει αυτήν την 

ιδιότητα. Στην ουσία, η εξίσωση (10) θα εξακολουθήσει να ισχύει 

αν η απόδοση Rm αντικατασταθεί από την απόδοση οποιουδήποτε 

άλλου μέσης μεταβλητότητας αποδοτικού χαρτοφυλακίου εκτός από 

το αξιόγραφο χωρίς κίνδυνο.

Σημειώνεται ότι η απόδοση Rm της εξίσωσης (10) είναι η 

απόδοση για το χαρτοφυλάκιο ενός επενδυτή. Αν ορίσουμε το 

χαρτοφυλάκιο της αγοράς ως το σταθμισμένο άθροισμα των 

χαρτοφυλακίων των επενδυτών με τα κλάσματα του καθενός να 

είναι ανάλογα με την αξία τους, τότε και το χαρτοφυλάκιο της
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αγοράς είναι μέσης μεταβλητότητας αποδοτικό. Έτσι η εξίσωση 

(10) ισχύει και για το χαρτοφυλάκιο της αγοράς.

Στην ουσία, η εξίσωση (10) με το Rm να ισούται με την απόδοση 

του χαρτοφυλακίου της αγοράς είναι η σχέση κλειδί για το CAPM. 

Αυτή η σχέση υποδηλώνει ότι όλα τα αξιόγραφα ΐ έχουν την ίδια 

αναλογία ανταμοιβής, που μετριέται ως η αναμενόμενη απόδοση 

πέραν της ακίνδυνης απόδοσης προς το συντελεστή βήτα. Αυτό 

είναι συμβατό με το συμπέρασμα ότι οι επενδυτές αντισταθμίζουν 

την απόδοση με τον κίνδυνο.

Εξακολουθώντας τους υπολογισμούς στο παραπάνω μοντέλο ως 

προς τη μεταβλητότητα του όλου χαρτοφυλακίου (οι οποίοι δεν 

κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν) εξάγεται το συμπέρασμα ότι η 

τυπική απόκλιση του χαρτοφυλακίου η οποία στην ουσία είναι η 

μονάδα μέτρησης του κινδύνου, είναι συνάρτηση του συντελεστή 

βήτα και μόνο. Πιο συγκεκριμένα, όταν κάποια αξιόγραφα 

κρατούνται σε ένα χαρτοφυλάκιο, το σωστό μέτρο της αύξησης του 

κινδύνου του χαρτοφυλακίου για κάθε αύξηση των αξιογράφων 

κατά ένα δολλάριο είναι ο συντελεστής βήτα του αξιογράφου.

Συμπερασματικά, όταν οι υποθέσεις του CAPM ικανοποιούνται, 

όλοι στην οικονομία θα κρατούν τα αξιόγραφα με κίνδυνο στην ίδια 

αναλογία. Έτσι οι συντελεστές βήτα που υπολογίζονται για το 

χαρτοφυλάκιο του κάθε επενδυτή είναι οι ίδιοι. To CAPM 

προβλέπει ότι η αναλογία του πριμ κινδύνου προς το συντελεστή 

βήτα του κάθε αξιογράφου είναι η ίδια. Αυτό σημαίνει ότι κάθε 

επενδυτική ευκαιρία παρέχει την ίδια ανταμοιβή για κάθε δεδομένο 

επίπεδο κινδύνου, όταν ο συντελεστής βήτα χρησιμοποιείται για τη 

μέτρηση του κινδύνου.
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Β. ΓΡΑΜΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Τα κύρια σημεία που υποστηρίζει λοιπόν το CAPM [2] με βάση την 

παραπάνω ανάλυση είναι ότι:

Ο κίνδυνος ενός χρεωγράφου διακρίνεται σε συστηματικό κίνδυνο, 

ο οποίος εξαρτάται από τις συνθήκες της κεφαλαιαγοράς και τους 

παράγοντες που την επηρεάζουν, και μη συστηματικό, ο οποίος 

εξαρτάται αποκλειστικά από την κατάσταση του εκδότη του 

χρεωγράφου. Ο μη συστηματικός κίνδυνος μειώνεται ή εξαλείφεται 

μέσω της διαφοροποίησης, της ύπαρξης δηλαδή μιας ποικιλίας 

χρεωγράφων μέσα στο χαρτοφυλάκιο, με διαφορετικές αποδόσεις 

κάθε χρεωγράφου και διαφορετικά επίπεδα κινδύνου. Ο 

συστηματικός κίνδυνος μετριέται με το συντελεστή βήτα των 

χρηματοροών σε σχέση με την απόδοση του χαρτοφυλακίου της 

αγοράς, το οποίο είναι το χαρτοφυλάκιο στο οποίο η αναλογία με 

την οποία επενδύεται κάθε αξιόγραφο ανταποκρίνεται στη σχετική 

αγοραστική αξία του δηλαδή στο μερίδιο που αυτό κατέχει στην 

αγορά.

Η σχέση μεταξύ της απαιτούμενης αναμενόμενης απόδοσης και του 

συντελεστή βήτα είναι γραμμική.

Το μοντέλο CAPM εκφράζει μια θεωρία πάνω στη σχέση που 

πρέπει να συνδέει τον κίνδυνο μιας επένδυσης και της 

αναμενόμενης απόδοσης της επένδυσης. Πιο συγκεκριμένα, η 

αναμενόμενη απόδοση ενός περιουσιακού στοιχείου ΐ, Ε(η), ισούται 

με την απόδοση ενός περιουσιακού στοιχείου μηδενικού κινδύνου, 

rf, συν ένα συντελεστή κινδύνου προσαρμογής για τον κίνδυνο :
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(1) Ε(η) = rf + Pjm[E(rm) - rf]

όπου rm είναι η απόδοση του συνόλου της αγοράς. Ο συντελεστής 

βήτα ορίζεται από τη σχέση :

β _ Cov(r,rm)

(2) VariO

όπου Cov(rj,rm) είναι η συνδιακύμανση των αποδόσεων του 

περιουσιακού στοιχείου i και του χαρτοφυλακίου της αγοράς ενώ 

Var(rm) είναι η διακύμανση των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου της 

αγοράς.

Ο συντελεστής βήτα είναι ο συστηματικός κίνδυνος ενός 

περιουσιακού στοιχείου, ο οποίος δεν μπορεί να αποφευχθεί μέσω 

διαφοροποίησης. Ο συντελεστής βήτα των εταιρειών εκφράζει 

ουσιαστικά ένα συνδυασμό αρκετών παραγόντων, οι κυριότεροι των 

οποίων είναι σε γενικές γραμμές η κυκλικότητα των εσόδων της 

εταιρείας, η λειτουργική και η χρηματοοικονομική της μόχλευση 

[2]·

Το υπόδειγμα προτάθηκε σχεδόν ταυτόχρονα από τους Sharpe 

(1964), Lintner (1965), ενώ ο Black (1972) πρότεινε την 

αντικατάσταση του περιουσιακού στοιχείου μηδενικού κινδύνου 

από ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο έχει μηδενικό συστηματικό 

κίνδυνο, δηλαδή συντελεστή βήτα ίσο με το μηδέν.

Στην περίπτωση που το μοντέλο ισχύει, είναι σχετικά απλή 

υπόθεση ο καθορισμός της σχέσης ανάμεσα στον κίνδυνο και την 

αναμενόμενη απόδοση των αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων. Η 

σχέση αυτή παριστάνεται γραφικά στο διάγραμμα 1 του 

παραρτήματος. Στο σημείο Μ βρίσκεται το χαρτοφυλάκιο της
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αγοράς, και το σημείο rf δείχνει τον χωρίς κίνδυνο ρυθμό 

απόδοσης. Τα αποτελεσματικά χαρτοφυλάκια διασχίζουν τη γραμμή 

ιγ - Μ και αποτελούνται από εναλλακτικούς συνδυασμούς κινδύνου- 

απόδοσης οι οποίοι αποκτώνται συνδυάζοντας το χαρτοφυλάκιο της 

αγοράς με δανεισμό αξιογράφων χωρίς κίνδυνο. Αυτό το γραμμικό 

σετ χαρτοφυλακίων είναι γνωστό ως γραμμή κεφαλαιαγοράς 

(Capital Market Line-CML).

Ωστόσο στην ισορροπία, πάνω στη γραμμή κεφαλαιαγοράς 

βρίσκονται μόνο τα πλήρως διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια, ενώ 

τα ατομικά αξιόγραφα βρίσκονται κάτω από την καμπύλη CML. Η 

σχέση ανάμεσα στις αποδόσεις των ατομικών αξιογράφων και το 

σχετικό τους κίνδυνο δίνεται από τη γραμμή αγοράς χρεωγράφων 

(Security Market Line-SML), η οποία εκφράζει γραφικά τη σχέση 

του CAPM. Η διαφορά της SML από την CML είναι ότι η πρώτη 

χρησιμοποιεί ως μέτρο του κινδύνου το συστηματικό κίνδυνο ο 

οποίος εκφράζεται από το συντελεστή βήτα, ενώ στη γραμμή 

κεφαλαιαγοράς μετράται ο συνολικός κίνδυνος, μέσω της τυπικής 

απόκλισης των χαρτοφυλακίων. Η καμπύλη SML παριστάνεται 

γραφικά στο διάγραμμα 2 του παραρτήματος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων δεκαετιών έχει γίνει 

αρκετά εκτεταμένη ερευνητική προσπάθεια για την εμπειρική 

εξέταση της αξιοπιστίας του μοντέλου CAPM. Τα αποτελέσματα 

αυτών των ερευνών είναι αλληλοσυγκρουόμενα καθώς πέρα από 

τους υποστηρικτές του μοντέλου, υπάρχουν ερευνητές οι οποίοι 

υποστηρίζουν την άποψη ότι είναι πιθανό να κατασκευάσει κάποιος 

ένα σετ χαρτοφυλακίων τέτοιο ώστε το CAPM να έχει μικρή 

ικανότητα να εξηγήσει την διαστρωματική μεταβλητότητα (ή 

συμπεριφορά-cross-sectional variation) των μέσων αποδόσεων 

αυτών. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις κυριότερες έρευνες 

[3],[13],[25],[32], ένα χαρτοφυλάκιο που περιέχει μετοχές σχετικά 

μικρής κεφαλαιοποίησης φαίνεται να απολαμβάνει μεγαλύτερες 

μέσες αποδόσεις από τις προβλεπόμενες από το μοντέλο.

Ωστόσο παρά την έλλειψη πλήρους και κοινά αποδεκτής 

εμπειρικής υποστήριξης, το CAPM εξακολουθεί να παραμένει το 

περισσότερο χρησιμοποιούμενο μοντέλο της αγοράς και των 

πανεπιστημιακών παραδόσεων. Ίσως αυτό να συμβαίνει γιατί [23]: 

α) η εμπειρική υποστήριξη των άλλων μοντέλων δεν είναι 

καλύτερη,

β) η θεωρία πίσω από το μοντέλο CAPM είναι δύσκολο κάτω από 

ορισμένες προϋποθέσεις να «νικηθεί»,

γ) η οικονομική σπουδαιότητα των εμπειρικών αποδείξεων ενάντια 

στο CAPM που αναφέρεται σε σχετικές έρευνες είναι στις 

περισσότερες περιπτώσεις αμφισβητίσιμη.
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Τονίζεται εδώ ότι στην παρούσα εργασία δεν θα γίνει 

εμπειρική έρευνα χρήσης του μοντέλου στην ελληνική 

χρηματιστηριακή αγορά με το παρακάτω σκεπτικό : ο συντελεστής 

βήτα είναι η κλίση της ευθείας που αντιπροσωπεύει καλύτερα τις 

τιμές των παρατηρήσεων που έχουν συλλεγεί και συνήθως 

υπολογίζεται στατιστικά χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της 

παλλινδρόμισης των κανονικών ελάχιστων τετραγώνων. Η επιλογή 

του χρονικού διαστήματος συλλογής των παρατηρήσεων φαίνεται 

ότι ασκεί σημαντική επίδραση στο αποτέλεσμα. Είναι επιθυμητό για 

τον υπολογισμό του συντελεστή βήτα να υπάρχουν πολλές 

παρατηρήσεις, αλλά ανατρέχοντας πολύ πίσω στο παρελθόν μπορεί 

να υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση στον κίνδυνο που περικλείει 

μια μετοχή.

Από την άλλη όμως η χρησιμοποίηση ημερήσιων ή 

εβδομαδιαίων διαστημάτων παρατηρήσεων μπορεί να περιέχει λάθη 

ιδίως για μετοχές με χαμηλή εμπορευσιμότητα, που δημιουργούν 

μεροληψία στον υπολογισμό του κινδύνου. Στις προηγμένες 

κεφαλαιαγορές οι μηνιαίες παρατηρήσεις των τελευταίων 5-10 

χρόνων δίνουν ικανοποιητικές εκτιμήσεις των συντελεστών βήτα.

Η ελληνική κεφαλαιαγορά ωστόσο, χαρακτηρίζεται από 

εντονότατες διακυμάνσεις και θεσμικές μεταβολές τα τελευταία 

χρόνια, που οδηγούν στη διαπίστωση ότι ο συντελεστής βήτα που 

εκτιμάται με τη μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων ενέχει μεγάλη 

μεροληψία η οποία προέρχεται από το μήκος διαστήματος που 

οριοθετεί τις διαδοχικές παρατηρήσεις και τη μεγάλη διακύμανση 

που παρουσιάζουν οι τιμές των μετοχών του ελληνικού 

χρηματιστηρίου.
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Γι’ αυτόν το λόγο, δεν είναι δυνατόν να γίνει εξαγωγή 

συμπερασμάτων για τη χρήση του μοντέλου παίρνοντας ως βάση 

δεδομένα του ελληνικού χρηματιστηρίου στα πλαίσια κάποιας 

εμπειρικής έρευνας. Ετσι, οι έρευνες που παρουσιάζονται έχουν ως 

βάση δεδομένα από τα χρηματιστήρια των ΗΠΑ, καθώς πέρα από 

πληθώρα στοιχείων, παρουσιάζουν πλέον τη σταθερότητα μιας 

ώριμης και δοκιμασμέμνης αγοράς από τη οποία μπορούν να 

εξαχθούν πιο χρήσιμα συμπεράσματα.
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2. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Ας εξετάσουμε όμως λίγο τα πραγματικά δεδομένα [25]: Τα 

ιστορικά στοιχεία των μέσων αποδόσεων για διάφορα είδη 

περιουσιακών στοιχείων, όπως αυτά φαίνονται στις περισσότερες 

εμπειρικές έρευνες και για το μεγαλύτερο δυνατό εύρος χρονικού 

ορίζοντα, καθώς από τη μελέτη των στοιχείων φαίνεται ότι όσο 

μεγαλύτερη σε βάθος χρόνου και δεδομένων είναι η έρευνα, τόσο 

πιο εμπεριστατωμένα είναι και τα αποτελέσματά της. Η μελέτη 

επικεντρώνεται σε ιστορικές μέσες αποδόσεις γιατί οι μέσοι όροι 

των αποδόσεων σε μακροχρόνιους ορίζοντες είναι καλές εκτιμήσεις 

των αναμενόμενων αποδόσεων. Και βέβαια, η εκτίμηση των 

αναμενόμενων αποδόσεων για διαφορετικά είδη περιουσιακών 

στοιχείων είναι ένα σημαντικό τμήμα των όσων το μοντέλο CAPM 

μπορεί να προσφέρει.

Ο πίνακας 1 του παραρτήματος σύμφωνα με τη μελέτη 25, 

παρέχει μια περίληψη των μέσων ιστορικών αποδόσεων για 

τέσσερις τύπους περιουσιακών στοιχείων : μετοχές για μεγάλες και 

μικρές επιχειρήσεις, μακροπρόθεσμες ομολογίες (US Treasury 

Bonds) των ΗΠΑ και βραχυπρόθεσμα έντοκα γραμμάτια του 

δημοσίου των ΗΠΑ (US Treasury Bills) ενώ ο πίνακας 2 αναφέρει 

μέσους συντελεστές βήτα για εκείνη την περίοδο.

Για κάθε μία δειγματική περίοδο αναφέρουμε ετήσιους μέσους 

ρυθμούς αποδόσεων. Αν οι επενδυτές έχουν ομογενείς προσδοκίες, 

τότε οι μέσες αποδόσεις για ένα αρκετά μακρύ χρονικό ορίζοντα θα 

έπρεπε να είναι ένα αρκετά λογική μονάδα μέτρησης για τις 

αναμενόμενες αποδόσεις. Σημειώνεται το γεγονός ότι οι ιστορικές 

αποδόσεις των διαφορετικών τύπων των περιουσιακών στοιχείων 

διαφέρουν αρκετά μεταξύ τους. Το γεγονός ότι οι επενδυτές
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κρατούσαν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, δείχνει ότι οι επενδυτές 

επιζητούσαν διαφορετικούς ρυθμούς απόδοσης όταν επένδυαν σε 

διαφορετικά χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Στο βαθμό κατά τον οποίο τα περιουσιακά στοιχεία ορίζονται 

ως δικαίωμα μελλοντικών χρηματορροών από μία ποικιλία 

πραγματικών δραστηριοτήτων, τα παραπάνω γεγονότα 

υποστηρίζουν την άποψη ότι το κόστος κεφαλαίου είναι 

διαφορετικό για διαφορετικά επενδυτικά προγράμματα. Κατά τη 

διάρκεια της περιόδου 1926-1991 για παράδειγμα, ο δείκτης 

μετοχών S&P είχε μια μέση ετήσια απόδοση 11,9% ενώ τα T-Bills 

είχαν μόνο 3,6%. Από τη στιγμή που ο μέσος πληθωρισμός ήταν 

3,1% για όλη αυτήν την περίοδο, η πραγματική απόδοση για τα Τ- 

Bills ουσιαστικά ήταν λίγο πάνω από το μηδέν. Ο δείκτης S&P 

επομένως είχε μία απόδοση κινδύνου (Risk Premium) 8,3% πάνω 

από την ονομαστική και χωρίς κίνδυνο απόδοση των T-Bills. Η 

μέση ετήσια απόδοση του δείκτη των μικρών εταιρειών ήταν ακόμα 

εντυπωσιακότερη καθώς έφτασε περίπου το 16,1%.

Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι τα περιουσιακά στοιχεία 

με τη μεγαλύτερη απόδοση για την περίοδο 1926-1991 είχαν επίσης 

μεγαλύτερη μεταβλητότητα στην απόδοση. Αυτή η αντιστοιχία 

υποδηλώνει ότι οι μεγαλύτερες μέσες αποδόσεις ήταν ανταμοιβή για 

ένα υψηλότερο αναλαμβανόμενο κίνδυνο για αυτά τα περιουσιακά 

στοιχεία. Για παράδειγμα, οι μικρές εταιρείες, οι οποίες είχαν τη 

μεγαλύτερη μέση ετήσια απόδοση, είχαν επίσης και τη μεγαλύτερη 

τυπική απόκλιση για όλο αυτό το διάστημα. Ομοίως, για τις 

υποπεριόδους 1926-1975, 1976-1980 η υψηλότερη απόδοση των 

μικρών εταιρειών συμβάδιζε με τον υψηλότερο κίνδυνο που αυτές 

είχαν.
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Ωστόσο φαίνεται ότι κάτι αλλάζει κατά την τελευταία 

υποπερίοδο 1981-1991 σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα. Οι 

μακροπρόθεσμες κρατικές ομολογίες πήγαν πολύ καλύτερα, με 

μέση ετήσια απόδοση για εκείνο το διάστημα περίπου 14,2% ενώ το 

πριμ κινδύνου του δείκτη S&P για εκείνο το διάστημα δεν διέφερε 

πολύ από το συνολικό (8,3%). Ωστόσο, η απόδοση των T-Bills για 

εκείνη την περίοδο είναι σημαντικά υψηλότερη από τον ετήσιο 

πληθωρισμό.

Αυτά τα ασυνήθιστα δεδομένα της τελευταίας υποπεριόδου, 

υποδηλώνουν ότι τα δειγματικά λάθη για όλη την περίοδο 

χρησιμοποιώντας συμβατικές χρονοσειριακές μεθόδους (οι οποίες 

υποδηλώνουν ότι η συνολική χρονοσειρά δημιουργείται από την 

ίδια χρησιμοποιηθείσα κατανομή) ίσως υπερβάλλουν στην ακρίβεια 

με την οποία οι δειγματικοί μέσοι όροι μετρούν τις - 

ανταποκρινόμενες σε αυτούς -προσδοκίες του πληθυσμού.

Φαίνεται καθαρά ωστόσο, ότι κατά τη διάρκεια όλων των 

υποπεριόδων οι χρονοσειρές των πραγματικών αποδόσεων για κάθε 

ένα από τα τέσσερα διαφορετικά είδη περιουσιακών στοιχείων είναι 

σημαντικά διαφορετικές τόσο όσον αφορά την απόδοση όσο και την 

μεταβλητότητά τους.
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3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Αν η αναμενόμενη απόδοση και ο συντελεστής βήτα ήταν 

γνωστά, τότε το μόνο που θα έπρεπε να κάνουμε για να εξετάσουμε 

την εμπειρική υποστήριξη του μοντέλου θα ήταν να σχεδιάσουμε 

την απόδοση σε σχέση με το συντελεστή βήτα και να δούμε αν 

όντως υπάρχει γραμμική σχέση. Δυστυχώς δεν γνωρίζουμε κανένα 

από τα δύο όμως. Ετσι αναγκαζόμαστε να κάνουμε εκτιμήσεις 

αυτών και να τις χρησιμοποιούμε στις εμπειρικές δοκιμασίες.

Στην ουσία γίνεται η υπόθεση ότι οι εκτιμήσεις των δειγμάτων 

ανταποκρίνονται στις τιμές του πληθυσμού, με μια μικρή απόκλιση 

(noise). Αυτή η απόκλιση είναι αρκετά μεγάλη για μεμονωμένα 

αξιόγραφα αλλά μικρή για ένα χαρτοφυλάκιο. Ο αντικειμενικός 

στόχος είναι η ικανοποιητική διασπορά του συντελεστή βήτα των 

αξιογράφων και η ακριβής μέτρηση αυτής της διασποράς.

Οι Black, Jensen, Scholes (1972), συνέλαβαν μια αρκετά καλή 

στρατηγική για τη δημιουργία χαρτοφυλακίων με αρκετά 

διαφορετικούς συντελεστές βήτα για τη χρήση αυτών σε εμπειρικές 

δοκιμασίες. Υπολόγισαν βήτα βασισμένα σε ιστορικές γνώσεις, 

μικρά αξιόγραφα βασισμένα σε ιστορικούς συντελεστές βήτα, 

ομαδοποίησαν τα αξιόγραφα σε χαρτοφυλάκια με αυξανόμενους 

ιστορικούς συντελεστές βήτα, κράτησαν τα χαρτοφυλάκια για ένα 

χρονικό διάστημα και περιοδικά άλλαζαν τη σύνθεσή τους. Αν 

λοιπόν τα δείγματα των ιστορικών συντελεστών βήτα περιέχουν 

πληροφορίες για τον πληθυσμό των συντελεστών βήτα, τότε αυτή η 

μέθοδος δημιουργεί χαρτοφυλάκια με διεσπαρμένους συντελεστές 

βήτα.
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Καθώς αυτή η μέθοδος χρησιμοποιεί εκτιμήσεις των 

αναμενόμενων αποδόσεων και των συντελεστών βήτα, η σχέση που 

εξετάζεται με τη χρησιμοποίηση δεδομένων είναι η παρακάτω:

(11) γρ = γ0 +Tibp + ερ

όπου :

γρ = η διαφορά απόδοσης του χαρτοφυλακίου με την απόδοση 

ακίνδυνων αξιογράφων

γ0 = απόδοση μηδενικού βήτα (απόδοση που ισούται με αυτήν των

ακίνδυνων χρεογράφων και χρησιμοποιείται όταν δεν υπάρχουν

ακίνδυνα χρεόγραφα

γι = το πριμ κινδύνου όταν βήτα = 1

bp = μια εκτίμηση του βήτα του χαρτοφυλακίου

ερ = σταθερός όρος της εξίσωσης παλλινδρόμισης

Οι Black, Jensen, Scholes (1972), χρησιμοποιούν χρονοσειριακά 

δεδομένα αποδόσεων για να φτιάξουν ένα μέσο όρο για το rp
Τ

(rp=^rp IT), όπου rP)t είναι η παραπάνω απόδοση σε χρόνο t.
ί = \

Ωστόσο, υπάρχουν προβλήματα με τα standard errors των γ0 και 

γι που λαμβάνονται από την ευθεία παλλινδρόμισης ελάχιστων 

τετραγώνων των μέσων αποδόσεων των εκτιμηθέντων συντελεστών 

βήτα. Έτσι οι Black, Jensen, Scholes (1972) προτείνουν τον 

υπολογισμό των standard errors των παραμέτρων με την 

διαστρωματική (cross-sectional) παλλινδρόμηση με τον παρακάτω 

τρόπο: Πρώτα τρέχουμε μια αντιπροσωπευτική παλλινδρόμηση για 

την κάθε περίοδο για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα 

αποδόσεων. Αυτή η διαδικασία δημιουργεί μια χρονοσειρά
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εκτιμηθέντων παραμέτρων. Ακολούθως πρότειναν να 

χρησιμοποιηθεί η τυπική απόκλιση των εκτιμηθέντων χρονοσειρών 

των παραμέτρων ως το μέσο σφάλμα των παραμέτρων της 

αντιπροσωπευτικής παλλινδρόμισης.

Για το αρχικό μοντέλο των Sharpe (1964), Lintner (1965), το γ0 

θα έπρεπε να είναι ίσο με το μηδέν και το γι θα έπρεπε να είναι ίσο 

με το πριμ κινδύνου για το χαρτοφυλάκιο της αγοράς. Για το 

μοντέλο του Black (1972), το γ0 δεν είναι απαραιτήτους ίσο με το 

μηδέν. Αν πάρουμε μια εκτίμηση της παραμέτρου και διαιρέσουμε 

με το μέσο σφάλμα της δημιουργούμε ένα t-statistic για αυτόν τον 

συντελεστή. Αν η απόλυτη τιμή αυτού του στατιστικού είναι 

μεγαλύτερη του 2 τότε ο συντελεστής αυτός λέγεται ότι είναι 

στατιστικά διαφορετικός από το μηδέν. Συνήθως, τα εμπειρικά τεστ 

του CAPM βασίζονται στα t-statistics της εξίσωσης παλλινδρόμισης 

(11).

Ουσιαστικά δηλαδή η δοκιμασία αξιοπιστίας του μοντέλου 

CAPM γίνεται μέσω μιας εξίσωσης απλής παλλινδρόμισης και 

συνήθως όπως φαίνεται από τα γνωστά τεστ δοκιμασίας του 

μοντέλου της μελέτης 25, αυτά βασίζονται σε t-statistics ( = λόγος 

της εκτίμησης της παραμέτρου προς το σταθερό της σφάλμα) των 

συντελεστών της εξίσωσης (11).

Σύμφωνα με το CAPM οι αναμενόμενες αποδόσεις διαφέρουν 

για τα περιουσιακά στοιχεία μόνο επειδή οι συντελεστές βήτα 

αυτών είναι διαφορετικοί. Έτσι ένας τρόπος για να διαπιστώσουμε 

εάν το μοντέλο επαρκώς λαμβάνει υπόψιν του όλες της πλευρές των 

πραγματικών δεδομένων είναι να δοκιμάσουμε αν άλλα 

χαρακτηριστικά δεδομένα των περιουσιακών στοιχείων μπορούν να 

εξηγήσουν τις διαστρωματικές (cross sectional) διαφορές των μέσων 

αποδόσεων που δεν σχετίζονται με τις αντιπροσωπευτικές διαφορές
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του συντελεστή βήτα. Για να γίνει αυτό μπορεί στην εξίσωση (11) 

να προστεθεί ένας ακόμη όρος:

(12) γρ = γ0+Yibp + γ2ψρ + ερ

Ο παράγοντας ψ στην εξίσωση (12) ανταποκρίνεται στους 

επιπρόσθετους παράγοντες που μπορεί να υποτεθεί ότι σχετίζονται 

με τα περιουσιακά στοιχεία. Σε εμπειρικές αναπτύξεις του μοντέλου 

CAPM οι ερευνητές ουσιαστικά ψάχνουν αν το γ2 είναι ίσο με το 

μηδέν, δηλαδή αν είναι μόνο ο συντελεστής βήτα το μέτρο της 

απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων, οπότε το μοντέλο CAPM 

ισχύει ή αν υπεισέρχονται κι άλλοι παράγοντες οι οποίοι να 

μπορούν να εξηγήσουν τη σχέση απόδοσης - κινδύνου.
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4. ΑΡΧΙΚΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΤΕΣΤ TOY CAPM

Α. Έρευνα των Black. Jensen. Scholes

Μία από τις πρώτες εμπειρικές μελέτες επί του μοντέλου 

CAPM έγινε από τους Black, Jensen, Scholes (1972). Στην έρευνα 

αυτή βρέθηκε ότι τα δεδομένα είναι συμβατά με τις προβλέψεις του 

μοντέλου CAPM. Χρησιμοποιώντας όλες τις μετοχές του New York 

Stock Exchange (NYSE), κατά την περίοδο 1931-1965 οι ερευνητές 

σχημάτισαν δέκα χαρτοφυλάκια με διαφορετικές εκτιμήσεις 

ιστορικών συντελεστών βήτα. Εφάρμοσαν εξίσωση παλλινδρόμισης 

μηνιαίων αποδόσεων πάνω στους συντελεστές βήτα. Ακολούθως 

έκαναν γραφική παράσταση των αναμενόμενων μηνιαίων 

αποδόσεών τους σε σχέση με τους εκτιμώμενους συντελεστές βήτα 

και μία εκτίμηση για το συνολικό χαρτοφυλάκιο της αγοράς.

Η μέση μηνιαία (παραπάνω) απόδοση για την εκτίμηση του 

χαρτοφυλακίου της αγοράς είναι σε αυτήν τη μελέτη 1,42%, ενώ η 

εκτιμώμενη κλίση για την εξίσωση παλλινδρόμισης είναι 1,08% 

αντί για το 1,42% που προέβλεπε το CAPM. Η εκτιμώμενη τομή 

(intercept) είναι 0,519% αντί για μηδέν όπως προέβλεπε το CAPM. 

Τα t-statistics αναφέρουν ότι η κλίση και η τομή της εξίσωσης 

παλλινδρόμισης είναι διαφορετικά από τις θεωρητικά αναμενόμενες 

τιμές τους.

Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι τα δεδομένα δεν 

υποστηρίζουν το μοντέλο. Όπως σημειώνει ο Black (1972), τα 

αποτελέσματα αυτά μπορούν να εξηγηθούν με δύο τρόπους:

Ο ένας είναι ότι η μέτρηση και ο προσδιορισμός του λάθους του 

μοντέλου που προκύπτει εξαιτίας της χρήσης της εκτιμήτριας και

31



όχι του πραγματικού χαρτοφυλακίου της αγοράς. Αυτό το σφάλμα 

προκαλεί μια μεροληψία (biases) την εκτίμηση της κλίσης της 

ευθείας παλλινδρόμισης προς το μηδέν και της τιμής της τομής 

μακριά από το μηδέν.

Η άλλη εξήγηση που δίνεται είναι απλούστερη: Αν δεν υπάρχει 

περιουσιακό στοιχείο με απόλυτα μηδενικό κίνδυνο τότε το CAPM 

δεν προβλέπει μια τομή (intercept) ίση με το μηδέν. Στην 

πραγματικότητα, οι Black, Jensen, Scholes (1972) συμπεραίνουν 

ότι τα δεδομένα συμφωνούν με το μοντέλο του Black (1972).

Έτσι ουσιαστικά οι Black, Jensen, Scholes (1972) υποστηρίζουν 

ότι το μοντέλο CAPM προβλέπει μια σχέση απόδοσης-κινδύνου 

σχεδόν γραμμική και ότι τα χαρτοφυλάκια με υψηλή (χαμηλή) τιμή 

βήτα έχουν υψηλή (χαμηλή) απόδοση. Αυτή η θετική γραμμική 

σχέση έδειξε ότι το μοντέλο ήταν, για την εξεταζόμενη περίοδο, 

αξιόπιστο. Το διάγραμμα 1 του παραρτήματος παριστάνει την 

εμπειρική δοκιμασία του μοντέλου.

Β. Έρευνα των Fama, MacBeth

Άλλη μία κλασσική εμπειρική δοκιμασία του μοντέλου έγινε 

από τους Fama, MacBeth (1973). Η μελέτη εξέτασε αν υπάρχει 

θετική γραμμική σχέση ανάμεσα στην αναμενόμενη απόδοση και το 

συντελεστή βήτα καθώς και εάν το τετράγωνο της τιμής του βήτα 

και η μεταβλητότητα (volatility) της απόδοσης ενός περιουσιακού 

στοιχείου μπορεί να εξηγήσει την υπολοιπόμενη μεταβλητότητα 

στις μέσες αποδόσεις που δεν εξηγείται από τον συντελεστή βήτα. 

Αναλύοντας δεδομένα μετοχών του NYSE για την περίοδο 1926- 

1968, η μελέτη κατέληξε ότι τα δεδομένα υποστηρίζουν το CAPM.
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5. ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

To CAPM πέρασε με αυτόν τον τρόπο με επιτυχία τα πρώτα του 

τεστ. Ωστόσο ο Banz (1981) υποστήριξε ότι από το μοντέλο έλειπε 

μια σημαντική παράμετρος, το μέγεθος της επιχείρησης, ενώ μια 

σημαντική έρευνα των Fama-French (1992) κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι το μοντέλο είναι αναξιόπιστο και δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για το σκοπό για τον οποίο έγινε.

Α. Κριτική του Banz

Πιο συγκεκριμένα, ο Banz (1981) δοκίμασε το CAPM 

ελέγχοντας αν το μέγεθος των επιχειρήσεων των οποίων οι μετοχές 

σχημάτιζαν το χαρτοφυλάκιο μπορούν να εξηγήσουν την 

υπολειμματική μεταβλητότητα στη μέση απόδοση των αξιογράφων 

που δεν μπορεί να εξηγηθεί από το συντελεστή βήτα.

Έτσι η μελέτη προσπαθεί να προκαλέσει την αξιοπιστία του 

CAPM δείχνοντας ότι το μέγεθος της εταιρείας μπορεί να εξηγήσει 

καλύτερα από το συντελεστή βήτα την διαστρωματική 

μεταβλητότητα (Cross-sectional variation) της αναμενόμενης 

απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου. Βρίσκει μάλιστα ότι κατά την 

περίοδο 1936-1975, η αναμενόμενη απόδοση των μετοχών των 

μικρών εταιρειών (των εταιρειών δηλαδή με μικρή τιμή αξίας 

αγοράς-low market value) ήταν σημαντικά υψηλότερη από την μέση 

απόδοση των μετοχών των μεγάλων εταιρειών ύστερα από την 

προσαρμογή του κινδύνου σύμφωνα με το CAPM. Αυτή η 

παρατήρηση έγινε γνωστή με το όνομα Size-effect.

Το εμπειρικό τεστ που χρησιμοποίησε ο Banz (1981) βασίζεται 

στο γενικευμένο τύπο της εξίσωσης παλλινδρόμησης που
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παρουσιάστηκε παραπανω, το οποίο επιτρεπει στην αναμενόμενη 

απόδοση ενός περιουσιακού στοιχείου να είναι συνάρτηση του 

συντελεστή βήτα και ενός επιπρόσθετου όρου. Ο Banz ορίζει αυτόν 

τον όρο ως το μέγεθος της επιχείρησης το οποίο περιλαμβάνεται 

στην εξίσωση με έναν όρο που προσδιορίζει την αξία της 

επιχείρησης (market value). Έτσι η εξίσωση παλλινδρόμησης 

παίρνει στο εμπειρικό τεστ του Banz (1981) τη μορφή :

(13) E(Rj) = γ0 + γιβί + γ2 [(φ, - <pm)/<pm]

όπου :

E(Rj) = αναμενόμενη απόδοση του χρεωγράφου

γ0 = αναμενόμενη απόδοση ενός χαρτοφυλακίου με β=0

γι = αναμενόμενο πριμ κινδύνου της αγοράς

ψί = αξία του χρεωγράφου (market value)

cpm = μέση αξία της αγοράς

γ2 = σταθερά που μετρά τη συνεισφορά του συντελεστή φ; στην 

αναμενόμενη απόδοση του χρεωγράφου.

Αν δεν υπάρχει καμία σχέση ανάμεσα στο (pi και την 

αναμενόμενη απόδοση, δηλαδή γ2 =0 τότε η σχέση δίνει το απλό 

μοντέλο CAPM.

Από τη στιγμή που οι προσδοκίες δεν είναι εύκολο να 

καταγραφούν, οι παράμετροι της εξίσωσης (13) πρέπει να 

εκτιμηθούν χρησιμοποιώντας ιστορικά στοιχεία. Όπως και οι 

προηγούμενοι ερευνητές, ο Banz χρησιμοποίησε διαστρωματικές 

και χρονοσειριακές παλλινδρομήσεις για να εκτιμήσει τους 

συντελεστές γι, γ2, γ0. Έτσι, και σε αυτήν την περίπτωση, οι τελικές 

εκτιμήσεις των συντελεστών υπολογίζονται ως οι μέσοι όροι των t- 

statistics ίων συντελεστών αυτών.
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Οι βασικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό 

ομαδοποιούν τα μεμονωμένα περιουσιακά στοιχεία σε 

χαρτοφυλάκια, στη βάση της αξίας αγοράς και του συντελεστή βήτα 

επανεκτιμώντας τους σχετικούς συντελεστές, όπως για παράδειγμα 

τους συντελεστές βήτα και την διαστρωματική μεταβλητότητα των 

χαρτοφυλακίων σε μια συγκεκριμένη περίοδο, και τελικά 

εφαρμόζουν είτε μια συνηθισμένη παλινδρόμιση ελάχιστων 

τετραγώνων (Ordinary Least Square Regression-OLS), η οποία 

όμως επιτρέπει κατά την επεξεργασία των αποτελεσμάτων λάθη 

ομοσκέδασης, είτε μια γενικευμένη παλλινδρόμιση ελάχιστων 

τετραγώνων (generalized least squares regression - GLS) η οποία 

όμως επιτρέπει λάθη ετεροσκέδασης κατά την επεξεργασία των 

αποτελεσμάτων.

Ο Banz (1981) για να αποφύγει υποθέσεις σχετικά με τις 

ακριβείς λειτουργικές σχέσεις μεταξύ αξίας αγοράς και 

αναμενόμενης απόδοσης, δεν χρησιμοποίησε δεδομένα για όλα τα 

περιουσιακά στοιχεία, αλλά έφτιαξε ομοειδή χαρτοφυλάκια που 

περιείχαν μετοχές από πολύ μεγάλες και από πολύ μικρές εταιρείες, 

συνδυάζοντας μακροπρόθεσμες θέσεις των μικρών εταιρειών με 

βραχυπρόθεσμες θέσεις των μεγάλων εταιρειών.

Το δείγμα το οποίο χρησιμοποίησε η μελέτη αυτή περιελάμβανε 

μετοχές από το New York Stock Exchange (NYSE) οι οποίες είχαν 

παρουσία στο χρηματιστήριο για πέντε τουλάχιστον συνεχή χρόνια 

κατά το διάστημα 1926-1975. Είχε στη διάθεσή του τις μηνιαίες 

τιμές και αποδόσεις καθώς και τον αριθμό των μετοχών της κάθε 

εταιρείας που περιλαμβανόταν στο δείγμα του.

Η διαδικασία που χρησιμοποίησε ο Banz (1981) σχετικά με την 

επιλογή των χαρτοφυλακίων ήταν παρόμοια με αυτή των Black, 

Jensen, Scholes (1972). Τα χρεώγραφα μοιράζονται σε κάθε ένα από
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25 χαρτοφυλάκια τα οποία έχουν τον ίδιο αριθμό μετοχών, τα πρώτα 

πέντε με βάση την αγοραστική αξία της μετοχής, ακολούθως τα 

χρεώγραφα μοιράζονται σε κάθε χαρτοφυλάκιο με βάση το 

συντελεστή βήτα που έχουν.

Για τον υπολογισμό του συντελεστή βήτα, χρησιμοποιούνται 

δεδομένα πέντε χρόνων για κάθε χρεώγραφο ενώ τα επόμενα πέντε 

χρόνια χρησιμοποιούνται για την επανεκτίμηση του συντελεστή 

βήτα των χαρτοφυλακίων. Οι τιμές και ο αριθμός των μετοχών στο 

τέλος του κάθε χρόνου για τις περιόδους αυτές των πέντε χρόνων 

χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του μεριδίου αγοράς της κάθε 

εταιρείας. Η γραμμική παλλινδρόμιση τότε εφαρμόζεται κάθε μήνα 

και οι μέσοι όροι των χρονοσειρών των συντελεστών γάμα 

παρουσιάζονται ως οι τελικοί εκτιμητές αυτών. Επιπλέον τρέχεται 

μία ακόμα εξίσωση παλλινδρόμισης για τους συντελεστές γάμα 

ώστε να γίνει η τελική διόρθωσή τους.

Ο Banz (1981) με αυτό το εμπειρικό τεστ αναφέρει εκτιμήσεις 

για το γ0 - Rf και για το γι - (Rm - Rf) δηλαδή την τομή και την 

κλίση που δίνει θεωρητικά με τον τύπο του το CAPM και 

προσδοκεί αποκλίσεις από τη θεωρία αυτή, η οποία προβλέπει ότι γ0 

= Rf, γι = Rm - Rf και ότι γ2 = 0. Αν οι αποκλίσεις από τη θεωρία 

είναι σημαντικές, δηλαδή αν τα t-statistics είναι μεγάλα σε απόλυτα 

μεγέθη, τότε το CAPM έχει μεγάλο ποσοστό λάθους στις εκτιμήσεις 

του.

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν ήταν τα ίδια και για τη 

μέθοδο OLS και για τη μέθοδο GLS και παρουσιάζονται στον 

πίνακα 3 του παραρτήματος.
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Ο πίνακας 3 δείχνει σημαντική αρνητική εκτίμηση για το 

συντελεστή γ2 για την περίοδο 1926-1975. Συγκεκριμένα για την 

περίοδο 1936-1975 έχουμε τα παρακάτω αποτελέσματα : 

γ0 - Rf= 0.0045 (2.76),

7l-(Rm-Rf) = -0.00092 (-1.0), 

γ2 = -0.00052 (-2.92)

όπου Rm είναι μια μέτρηση της απόδοσης της αγοράς. Επειδή το t- 

statistic για το γ2 είναι μεγάλο σε απόλυτη τιμή(2,92), ο Banz (1981) 

συμπεραίνει ότι ότι το size-effect είναι μεγάλο και στατιστικά 

σημαντικό. Το γεγονός ότι η εκτίμηση για το γ2 είναι αρνητική 

δείχνει ότι οι μετοχές των εταιρειών με μεγάλη αξία αγοράς είχαν 

μικρότερες αποδόσεις από τις μετοχές των μικρών εταιρειών.

Έτσι λοιπόν, με τη μέθοδο της απλής παλλινδρόμισης που 

εξετάστηκε παραπάνω (με την πρόσθεση βέβαια ενός όρου για το 

μέγεθος της εταιρείας), βρέθηκε ότι το σχετικό μέγεθος της 

εταιρείας μπορεί να εξηγήσει ένα μεγαλύτερο ποσοστό της 

αντιπροσωπευτικής απόκλισης της μέσης απόδοσης από ότι ο 

συντελεστής βήτα.

Για να υποστηρίξει μάλιστα τη σπουδαιότητα των ευρημάτων 

του ο Banz (1981) έκανε ένα ακόμα τεστ. Κατασκεύασε δύο 

χαρτοφυλάκια κάθε ένα από τα οποία είχε 20 αξιόγραφα. Το ένα 

χαρτοφυλάκιο περιείχε μετοχές εταιρειών μικρής αξίας ενώ το άλλο 

περιείχε μόνο μετοχές επιχειρήσεων μεγάλης αξίας ενώ και τα δύο 

είχαν τον ίδιο συντελεστή βήτα. Βρέθηκε ότι κατά την περίοδο 

1936-1975, το χαρτοφυλάκιο των εταιρειών χαμηλής αξίας κέρδιζε 

κατά μέσο όρο 1.48 % ανά μήνα περισσότερο από το χαρτοφυλάκιο 

των μεγάλης αξίας εταιρειών.

Έτσι φαίνεται ότι το μοντέλο CAPM παραβλέπει ένα παράγοντα 

αρκετά σημαντικό για την εξήγηση της μεταβλητότητας της

37



αναμενόμενης απόδοσης το μέγεθος της επιχείρησης.
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Β, Κριτική των Fama-French

Οι αρχικές αντιδράσεις των παρατηρήσεων του Banz (1981) 

ήταν ότι το CAPM είχε μεν κάποια απόκλιση από τα πραγματικά 

μεγέθη αλλά όχι τόσο σημαντική οικονομικά ώστε να απορριφθεί το 

μοντέλο. Ωστόσο αυτή η άποψη καταρρίφθηκε από την εργασία των 

Fama-French (1992) η οποία έδειξε ότι η απόκλιση του CAPM από 

την πραγματικότητα ήταν οικονομικά σημαντική.

Η εργασία αυτή εκτιμά τη σχέση παλλινδρόμισης (12) για την 

περίοδο 1963-1990 χρησιμοποιώντας το μέγεθος της επιχείρησης ως 

μεταβλητή ψ. Οι Fama-French ομαδοποίησαν μετοχές μη 

κερδοσκοπικών εταιρειών (καθώς θεώρησαν ότι η υψηλή μόχλευση 

που παρουσιάζουν οι κερδοσκοπικές εταιρείες δεν είναι κύριο 

γνώρισμα αντιπροσωπευτικού δείγματος εταιρειών) από τα τρία 

μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Αμερικής (NYSE, AMEX, 

NASDAQ) χρησιμοποιώντας ως κριτήρια το μέγεθος και το 

συντελεστή βήτα, και έφτιαξαν με αυτόν τον τρόπο εκατό (100) 

χαρτοφυλάκια.

Ο χρονικός ορίζοντας των δεδομένων ήταν από το 1962 έως το 

1989, καθώς όπως αναφέρουν, δεν υπάρχουν στις βάσεις δεδομένων 

αξιόπιστα στοιχεία λογιστικής αξίας των κοινών μετοχών για 

προγενέστερες χρονιές, και γιατί επιπλέον, τα ιστορικά στοιχεία που 

αφορούν προγενέστερα χρόνια μπορούν να οδηγήσουν σε σφάλματα 

μεροληψίας καθώς όλα αυτά τα στοιχεία αναφέρονται μόνο σε πολύ 

επιτυχημένες εταιρείες των παρελθόντων χρόνων.

Επιπλέον, οι Fama-French (1992) καθώς έχουν με ακρίβεια από 

τις βάσεις δεδομένων το μέγεθος, τη μόχλευση το λόγο λογιστικής 

προς αγοραστική αξία και το λόγο κέρδους προς τιμή μετοχής για 

κάθε μετοχή του χαρτοφυλακίου, υπολογίζουν το συντελεστή βήτα
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του κάθε χαρτοφυλακίου και έπειτα αναθέτουν αυτόν τον 

συντελεστή βήτα στην κάθε μετοχή του χαρτοφυλακίου.

Όλα τα πριμ κινδύνου που περιλαμβάνουν οι Fama-French στην 

έρευνά τους βασίζονται σε συντελεστές βήτα οι οποίοι 

υπολογίζονται με βάση τις μηνιαίες αποδόσεις. Πιο συγκεκριμένα, 

οι συντελεστές βήτα εκτιμώνται ως το άθροισμα των κλίσεων της 

εξίσωσης παλλινδρόμισης της απόδοσης του χαρτοφυλακίου βάση 

της τότε και της προ μηνός απόδοσής του. Με αυτόν τον τρόπο 

παίρνουν έναν ετήσιο συντελεστή βήτα βασιζόμενοι σε μηνιαίες 

όμως αποδόσεις.

Τα αποτελέσματα της παλλινδρόμισης για τους συντελεστές γ 

ήταν σχεδόν παρόμοια με του Banz (1981) : 

γι = -0.37 με t-statistic = -1.21 

γ2 = -0.17 με t-statistic = -3.41

Επιπλέον, ακόμα κι όταν έτρεξαν την εξίσωση παλλινδρόμισης 

μόνο με το συντελεστή βήτα ως βασικό μέγεθος, δεν βρήκαν 

σημαντική θετική κλίση, καθώς βρήκαν ότι για την περίοδο 1963- 

1990 :

γι = -0.15 με standard error=0.46.

Ωστόσο, αυτό που φαινόταν να παίζει σημαντικό ρόλο ήταν το 

μέγεθος της επιχείρησης. Έτσι οι εκτιμήσεις τους ήταν ότι για μία 

μεγάλη συλλογή μετοχών ο συντελεστής βήτα δεν έχει καμμία 

ικανότητα να εξηγήσει την διαστρωματική απόκλιση της μέσης 

απόδοσης ενώ το μέγεθος της επιχείρησης μπορεί να δώσει 

ουσιαστική εξήγηση.

Επιπλέον, οι Fama-French (1992) μέσω της γραμμικής 

παλλινδρόμισης βρίσκουν, βασιζόμενοι και σε αποτελέσματα άλλων 

ερευνών, ότι ο λόγος της λογιστικής αξίας των κοινών μετοχών προς 

την αγοραστική τους αξία (book to market equity, BE/ME), ο λόγος
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κέρδους προς τιμή μετοχής(Ε/Ρ), και η μόχλευση μπορούν να 

θεωρηθούν σαν διαφορετικοί τρόποι εξαγωγής πληροφορίας από 

την τιμή της μετοχής και να χρησιμοποιηθούν για να εξηγήσουν την 

διαστρωματική απόκλιση (Cross-sectional variation) της μέσης 

απόδοσης ακόμη καλύτερα και από το μέγεθος της επιχείρησης.

Φαίνεται μάλιστα ότι για ορισμένες περιόδους, ο συντελεστής 

βήτα μπορεί να εξηγήσει ένα πολύ μικρότερο ποσοστό της 

διαστρωματικής απόκλισης της μέσης απόδοσης από ότι ο λόγος 

λογιστικής προς αγοραστική αξία μετοχών.

Γ. Αλλες Ερευνες

Οι έρευνες των Banz (1981), Fama-French (1992) είναι οι 

σημαντικότερες που παρουσιάστηκαν τον πρώτο καιρό της έντονης 

αμφισβήτισης του CAPM αλλά δεν ήταν και οι μόνες. Σε άλλες, 

μικρότερου βεληνεκούς και αξιοπιστίας, με την έννοια ότι δεν 

υιοθετήθηκαν από τους επιστήμονες σε τόσο μεγάλο βαθμό, έγιναν 

και από τους Bhandari (1988), Basu (1983), Stattman (1980), 

Rosenberg, Reid, Lanstein (1985) και Chan, Hamao, Lakonishok 

(1992). Σε όλες τις παραπάνω έρευνες, η εξίσωση παλλινδρόμισης 

(12) έτρεχε με διαφορετικό οριζόμενο μέγεθος ψ κάθε φορά και για 

τις χρονικές περιόδους που χρησιμοποιούσαν στα δεδομένα κάθε 

φορά.

Τα μεγέθη που χρησιμοποιήθηκαν για τις παραπάνω έρευνες 

ήταν η μόχλευση, ο λόγος κέρδους προς τιμή μετοχής, και ο λόγος 

λογιστικής προς αγοραστική αξία μετοχής και βρέθηκε σε κάθε 

περίπτωση μια θετική σχέση των μεγεθών αυτών με την μέση 

απόδοση.
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Τα παραπάνω δεδομένα λοιπόν φαίνεται πως οδηγούσαν προς 

την απόρριψη του μοντέλου CAPM καθώς από τη μία ο 

συντελεστής βήτα δεν φαινόταν να είναι σε θέση να εξηγήσει από 

μόνος του την διαστρωματική απόκλιση της μέσης απόδοσης των 

μετοχών, και από την άλλη, φαίνεται πως υπάρχουν κι άλλα μεγέθη 

που παρουσιάζουν θετική συσχέτιση με την αναμενόμενη απόδοση 

των μετοχών.

Οι παραπάνω έρευνες παρουσιάζουν το αποτέλεσμα αυτό ως 

αναμενόμενο, από τη στιγμή που μεγέθη όπως το μέγεθος, η 

μόχλευση, ο λόγος κέρδους προς τιμή μετοχής και ο λόγος 

λογιστικής προς αγοραστικής αξίας μετοχής είναι κλιμακωτές 

(scaled) ενδείξεις της τιμής μιας μετοχής. Έτσι μπορούν να 

λογιστούν ως διαφορετικοί τρόποι εξαγωγής πληροφοριών της τιμής 

της μετοχής σε σχέση με την αναμενόμενη απόδοσή της και κατά 

συνέπεια μπορούν να εξηγήσουν μέχρι κάποιο σημείο την 

διαστρωματική μεταβλητότητα της απόδοσης της μετοχής.

Πέρα από τις παραπάνω έρευνες, που εξετάζουν την ουσία 

των υποθέσεων του μοντέλου, υπάρχουν κι άλλες οι οποίες 

εξετάζουν τις ανωμαλίες της αγοράς δηλαδή τα εμπειρικά γεγονότα 

που επιφέρουν απόκλιση από τη θεωρία του CAPM [17]. Ως τέτοιες 

ανωμαλίες της αγοράς θεωρούνται το αποτέλεσμα της ημέρας της 

εβδομάδας (day of week effect) και το αποτέλεσμα του Ιανουάριου 

(Januar>' effect). Σύμφωνα με αυτές φαίνεται ότι ανεξάρτητα με τα 

όσα υποστηρίζει το μοντέλο, οι αποδόσεις των μετοχών στα 

χρηματιστήρια εξαρτώνται κατά κάποιον τρόπο από την ημέρα της 

εβδομάδας και ότι οι αποδόσεις την Παρασκευή είναι αρκετά 

μεγαλύτερες από το μέσο όρο ενώ της Δευτέρας αρκετά μικρότερες 

και επιπλέον ότι οι αποδόσεις του Ιανουάριου είναι αρκετά 

υψηλότερες σε σχέση με τους άλλους μήνες. Ωστόσο αυτές οι
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εμπειρικές αποκλίσεις δεν μειώνουν την θεωρητική αξία του 

μοντέλου καθώς δεν έχουν ακόμη τεκμηριωθεί με κάποιο θεωρητικό 

μοντέλο αντίθετο του CAPM.
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6. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Τα δεδομένα των ερευνών που έχουν εξεταστεί μέχρι τώρα 

λοιπόν, δείχνουν από τη μια ότι υπάρχουν ιστορικές περίοδοι κατά 

τις οποίες δεν φαίνεται να λειτουργεί το μοντέλο CAPM καθώς η 

σχέση ανάμεσα στο συντελεστή βήτα και την απόδοση φαίνεται να 

είναι επίπεδη, ενώ από την άλλη, φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια 

μεγέθη, όπως το μέγεθος της εταιρείας, ο λόγος της λογιστικής 

αξίας των κοινών μετοχών προς την αγοραστική τους αξία (book to 

market equity), ο λόγος κέρδους προς τιμή μετοχής(Ε/Ρ), και η 

μόχλευση, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 

εξηγήσουν την διαστρωματική απόκλιση της μέσης απόδοσης 

καλύτερα από το συντελεστή βήτα της επιχείρησης.

Παρά τη μεγάλη απήχηση που είχαν τα δεδομένα της έρευνας 

των Fama-French (1992) νεώτερες έρευνες ήρθαν προς υπεράσπιση 

του CAPM. Αυτές οι έρευνες, καθώς ήταν πλέον γνωστό ότι 

χρησιμοποιώντας σχεδόν παρόμοια στοιχεία και το ίδιο μοντέλο, οι 

επιστήμονες κατέληγαν σε διαφορετικά αποτελέσματα ανάλογα με 

τις χρονικές περιόδους που χρησιμοποιούσαν τα δεδομένα τους, 

γενικά έριχναν περισσότερο βάρος στην καλύτερη συλλογή και 

μεγαλύτερη αξιοπιστία των δεδομένων. Οι κυριότερες από αυτές τις 

έρευνες αναπτύσσονται παρακάτω.

Α. Ερευνα των Amihud. Christensen. Mendelson

Αρχικά η έρευνα των Amihud, Christensen, Mendelson (1992) 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι με τη χρήση μιας πιο ικανής 

στατιστικής τεχνικής σε σχέση με αυτή που χρησιμοποιήθηκε από 

τους Fama-French (1992), η εκτιμώμενη σχέση μεταξύ του
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συντελεστή βήτα και της αναμενόμενης απόδοσης είναι θετική και 

σημαντική. Οι παραπάνω ερευνητές υποστηρίζουν δηλαδή ότι η 

στατιστική επεξεργασία των δεδομένων που συνέλεξαν οι Fama- 

French (1992) δεν ήταν τόσο ακριβής ώστε να απορριφθεί το CAPM 

με βάση τα όσα έδειξε. Χρησιμοποιώντας μάλιστα μια -κατά τους 

συγγραφείς της παραπάνω έρευνας- καλύτερη στατιστική 

επεξεργασία των ίδιων δεδομένων, που βασιζόταν σε ετήσιους 

συντελεστές βήτα και όχι σε μηνιαίους όπως στην έρευνα των 

Fama-French, βρήκαν ότι όντως υπάρχει θετική και σημαντική 

σχέση ανάμεσα στο συντελεστή βήτα και την αναμενώμενη 

απόδοση των μετοχών.

Β.Ερευνα του Black

Ακολούθως η έρευνα του Black (1993) έδειξε ότι το Size effect 

που χρησιμοποίησε ο Banz (1981) μπορεί να είναι μόνο ένα εποχικό 

φαινόμενο καθώς παρατηρείται μόνο σε ορισμένες μικρές 

υποπεριόδους. Μάλιστα φτάνει στο συμπέρασμα αυτό 

χρησιμοποιώντας τα ίδια δεδομένα με τους Fama-French (1992). 

Πιο συγκεκριμένα, βρίσκει ότι η εκτίμηση των Fama-French (1992) 

για το συντελεστή γ2 της εξίσωσης (12) δεν είναι πολύ διαφορετική 

από το μηδέν για την περίοδο 1981-1990.

Αυτό σημαίνει ότι το μέγεθος της επιχείρησης δεν φαίνεται να 

έχει κάποια δύναμη να εξηγήσει την αντιπροσωπευτική 

μεταβλητότητα των αναμενόμενων αποδόσεων για την περίοδο που 

ακολούθησε της δημοσίευσης του άρθρου του Banz (1981) τα 

συμπεράσματα του οποίου είχαν υποστηρίξει στο δικό τους άρθρο 

οι Fama-French (1992). Αυτό φαίνεται καθαρά και από τα δεδομένα 

του πίνακα 1, καθώς για την υποπερίοδο 1981-1990, η απόδοση των
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εταιρειών με μικρό μέγεθος είναι 13.3% ενώ η απόδοση επί του 

δείκτη S&P 500 είναι 15.7%, σαφώς ανώτερη για τη συγκεκριμένη 

υποπερίοδο.

Γ. Ερευνα των Kothari. Shanken. Sloan

Επιπλέον η έρευνα των Kothari, Shanken, Sloan (1995) έδειξε 

ότι:

Α) Τα δεδομένα που χρησιμοποίησαν οι Fama-French (1992) 

στην έρευνά τους υπόκειντο σε σφάλμα μεροληψίας και ότι αν 

απαλείφαμε αυτό το σφάλμα μεροληψίας τα αποτελέσματα 

οδηγούσαν στην υποστήριξη του μοντέλου CAPM.

Β) Οι Fama-French (1992) στην έρευνά τους χρησιμοποίησαν 

συντελεστές βήτα εκτιμώμενους από μηνιαίες αποδόσεις. Αν 

χρησιμοποιούσαν εκτιμήσεις από ετήσιες αποδόσεις τότε θα 

μετρούσαν ισχυρότερη σχέση μεταξύ βήτα και αναμενόμενων 

αποδόσεων.

Γ) Παρότι η επεξηγηματική ισχύς του μεγέθους της επιχείρησης 

είναι στατιστικά αξιόπιστη, για πρακτικούς λόγους το μέγεθος δεν 

προσθέτει τίποτα στην επεξήγηση των μέσων αποδόσεων που 

παρέχονται από το συντελεστή βήτα.

Η κυριότερη ένσταση των Kothari, Shanken, Sloan (1995) στην 

έρευνα των Fama-French (1992) έχει να κάνει με την 

χρησιμοποίηση μηνιαίων συντελεστών βήτα αντί για πιο 

μακροχρόνιους συντελεστές, όπως για παράδειγμα ετήσιους.

Υποστηρίζουν ότι υπάρχουν τρεις τουλάχιστον λόγοι για τους 

οποίους η σχέση κινδύνου-απόδοσης θα έπρεπε να μετράται σε έναν 

πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα:
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• Ο πρώτος λόγος είναι ότι το μοντέλο CAPM δεν ορίζει 

συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα στον οποίο πρέπει να υπάρχουν 

δεδομένα και να οδηγούν σε απόρριψη ή εξήγηση της 

διαστρωματικής μεταβλητότητας των μέσων αναμενόμενων 

αποδόσεων. Έτσι, η μη χρησιμοποίηση από τους Fama-French 

(1992) εναλλακτικού χρονικού ορίζοντα πέραν του μηνιαίου που να 

επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα, πιθανόν να οδηγεί σε σφάλματα 

εκτίμησης των συντελεστών βήτα, καθώς υπάρχουν έρευνες που 

αποδεικνύουν ότι οι συντελεστές βήτα διαφέρουν συστηματικά και 

όχι απαραιτήτως γραμμικά με τη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα 

κατά τον οποίο μετρώνται οι αποδόσεις.

• Ο δεύτερος λόγος είναι ότι οι εκτιμήσεις των συντελεστών βήτα 

έχουν σφάλμα μεροληψίας το οποίο μπορεί να οφείλεται σε 

εμπορικούς περιορισμούς ή σε μη συγχρονισμένη εμπορική 

διαπραγμάτευση ή άλλα φαινόμενα που εισάγουν συστηματικές 

μεταβολές στις αποδόσεις μικρών χρονικών οριζόντων. Η λύση σε 

αυτό το πρόβλημα μεροληψίας για τον υπολογισμό του συντελεστή 

βήτα επιτυγχάνεται με τη χρήση παρατηρήσεων για την απόδοση 

πιο μεγάλης χρονικής περιόδου.

• Ο τρίτος λόγος είναι ότι υπάρχει έντονα το φαινόμενο της 

εποχικότητας στους μηνιαίους συντελεστές που έχει ως συνέπεια τις 

επιπλοκές στη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων. Επιπλέον, 

φαίνεται ότι οι ετήσιες εκτιμήσεις των συντελεστών βήτα είναι πολύ 

ισχυρά στατιστικά διορθωμένες και με τις μηνιαίες και με τις 

ετήσιες αποδόσεις επομένως είναι προτιμότερες σε σχέση με τις 

μηνιαίες.
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Δ. Ερευνα των Jagannathan - Wang

Η έρευνα των Jagannathan - Wang (1993), υποστήριξε ότι τα 

δεδομένα των Fama-French (1992) δεν επαρκούσαν ώστε να 

απορριφθεί το συμπέρασμα του μοντέλου CAPM σχετικά με την 

διαστρωματική μεταβλητότητα των αναμενόμενων αποδόσεων. Οι 

πιθανές αιτίες γι’ αυτό το συμπέρασμα είναι δύο:

• Η πρώτη εξήγηση είναι ότι για την εφαρμογή του CAPM, για 

πρακτικούς λόγους είναι κοινά παραδεκτό ότι το 

σταθμισμένο χαρτοφυλάκιο των μετοχών των τριών 

μεγαλύτερων χρηματιστηρίων της Αμερικής (NYSE, AMEX, 

NASDAQ) είναι μια λογική προσέγγιση για την απόδοση του 

χαρτοφυλακίου όλης της αγοράς. Ωστόσο, είναι πιθανό ότι 

αυτή η παραδοχή δεν ήταν απόλυτα σωστή στο μοντέλο των 

Fama-French (1992) (όσον αφορά την απόδοση της αγοράς) 

και αυτή είναι μια κύρια αιτία για την μη ικανοποιητική 

απόδοση του μοντέλου CAPM.

• Η δεύτερη εξήγηση είναι ότι το παραδοσιακό CAPM ως 

στατικό μοντέλο που είναι δεν μπορεί να επιβιώσει σε ένα 

δυναμικό περιβάλλον κάτω από τις συνθήκες που το διέπουν. 

Είναι λοιπόν απαραίτητο να γίνουν κάποιες βοηθητικές 

υποθέσεις οι οποίες θα επιτρέψουν την καλύτερη εμπειρική 

υποστήριξη του μοντέλου. Η ένσταση των Jagannathan- 

Wang (1993) για την εργασία των Fama-French (1992) έχει 

να κάνει με την υπόθεσή τους ότι οι συντελεστές βήτα 

παραμένουν σταθεροί στο χρόνο. Αυτό, όπως υποστηρίζουν 

μπορεί να μην είναι ρεαλιστική υπόθεση καθώς οι 

συντελεστές βήτα των εταιρειών μπορούν να αλλάξουν κατά 

τη διάρκεια του ετήσιου κύκλου εργασιών της εταιρείας. Για

48



παράδειγμα κατά τη διάρκεια μιας κρίσης, ο διαφορετικός 

βαθμός χρηματοοικονομικής μόχλευσης μπορεί να επιφέρει 

μεγάλες σχετικές αλλαγές στο συντελεστή βήτα εταιρειών 

ίδιου είδους.

Έτσι, οι ερευνητές έδειξαν ότι αν απορρίψουμε την κλασσική 

υπόθεση των σταθερών συντελεστών βήτα και τους 

αντικαταστήσουμε με συντελεστές βήτα που να μεταβάλλονται με 

το χρόνο, και αν συμπεριλάβουμε στο μοντέλο CAPM, έναν όρο 

που να έχει σχέση με το ανθρώπινο κεφάλαιο, και το ανθρώπινο 

κεφάλαιο στο συνολικό πλούτο των εταιρειών, τότε το μοντέλο 

CAPM είναι ικανό να εξηγήσει μόνο του το μεγαλύτερο μέρος της 

αναμενόμενης απόδοσης του χαρτοφυλακίου, ενώ το μέγεθος της 

εταιρείας δεν παίζει το σημαντικό ρόλο που υποστήριζαν οι Banz 

(1981), Fama-French (1992). Αντιθέτως μάλιστα με τα όσα 

υποστηρίζουν οι Fama-French (1992) έδειξαν ότι οι συντελεστές 

βήτα είναι ικανοί να εξηγήσουν την διαστρωματική μεταβλητότητα 

των αναμενόμενων αποδόσεων ακόμα κι αν μετρώνται σε μηνιαία 

βάση, αρκεί να είναι μεταβλητοί και να συμπεριλαμβάνουν τον όρο 

‘ανθρώπινο κεφάλαιο’.

Επιπλέον υποστήριξαν ότι οι αναμενόμενες αποδόσεις δεν 

μπορούν να μετρηθούν ακριβώς με τη χρήση δεδομένων για μικρό 

χρονικό διάστημα καθώς τότε εκλείπουν από τους επενδυτές κάποια 

πληροφοριακά γεγονότα που επηρεάζουν και ότι αυτός είναι ένας 

ακόμη λόγος για να υποστηρίξουν ότι τα αποτελέσματα των Fama- 

French (1992) που στηρίζονται σε μικρό χρονικό διάστημα λήψης 

δεδομένων μπορεί να είναι αναξιόπιστα. Συμφωνούν δηλαδή σε 

αυτό το σημείο με τα συμπεράσματα των Amihud, Christensen, 

Mendelson (1992) και Kothari, Shanken, Sloan (1995) όσον αφορά 

το χρονικό περιορισμό των συντελεστών βήτα.
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7. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Τα τελευταία 25 χρόνια ένα μεγάλο μέρος των 

χρηματοοικονομικών ερευνών έχει στραφεί στην εξήγηση της 

διαστρωματικής μεταβλητότητας των αναμενόμενων αποδόσεων 

των μετοχών. Το βασικότερο χαρακτηριστικό της μετοχής που 

αρχικά φαινόταν να δίνει τη λύση ήταν ο συντελεστής βήτα.

Η κυριότερη κριτική του θεωριών του CAPM όχι μόνο όσον 

αφορά τη σημασία του για την διαστρωματική μεταβλητότητα των 

μετοχών αλλά και την ίδια του τη θεωρητική βάση, έγινε από τους 

Roll (1977) και Ross(1976). Η πρωταρχική κριτική του μοντέλου 

είναι ότι οι εκτιμήσεις του συντελεστή βήτα εξαρτώνται από το 

δείκτη που αναπαριστά το χαρτοφυλάκιο της αγοράς. Αν ο δείκτης 

αυτός που χρησιμοποιείται για την προσέγγιση της αγοράς δεν 

ανταποκρίνεται στον πραγματικό, το CAPM θα είναι συστηματικά 

λανθασμένο. Από τη στιγμή δηλαδή που το χαρτοφυλάκιο της 

αγοράς απαιτεί όλα τα περιουσιακά στοιχεία μέσα σε αυτό και όχι 

μόνο τις μετοχές, και κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο να δημιουργηθεί 

στην πραγματικότητα, δεν έχουμε καλή προσέγγιση της αγοράς και 

κατά συνέπεια το μοντέλο ξεκινάει με λάθος βάση. Με βάση αυτήν 

την κριτική μάλιστα, έχουν δημιουργηθεί κάποια άλλα μοντέλα που 

έχουν ως στόχο να καλύψουν τον τομέα της διερεύνησης της σχέσης 

κινδύνου-απόδοσης, το κυριότερο από τα οποία είναι το μοντέλο 

Arbitrage Pricing Theory (APT) το οποίο στην αρχική του μορφή 

είναι σχεδόν παρόμοιο με το CAPM, με τη διαφορά ότι το APT 

υποθέτει ότι οι αποδόσεις των χρεωγράφων δημιουργούνται από 

έναν αριθμό παραγόντων της αγοράς και της βιομηχανίας, ότι η 

συσχέτιση μεταξύ δύο χρεωγράφων λαμβάνει χώρα μόνο όταν αυτά
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επηρεάζονται από τον ίδιο παράγοντα, και επιπλέον λαμβάνει 

υπόψιν του πολλά είδη συστηματικού κινδύνου.

Η εμπειρική σπουδαιότητα κι άλλων παραγόντων πέρα από το 

συντελεστή βήτα της αγοράς αναγνωρίστηκε μεν αρχικά από τους 

Roll (1977) και Ross (1976), ωστόσο η θεωρητική τους υπόθεση δεν 

μπόρεσε να συλλάβει όλες τις παραμέτρους της διαστρωματικής 

μεταβλητότητας των αναμενόμενων αποδόσεων, ιδιαίτερα αυτές 

που είχαν να κάνουν με το μέγεθος της εταιρείας. Τη δεκαετία του 

80 οι Huberman, Kandel, Karolyi (1987) αναγνωρίζοντας ότι οι 

εταιρείες ίδιου μεγέθους τείνουν να κινούνται με τους ίδιους 

ρυθμούς-όσον αφορά τις αποδόσεις-, πρότειναν κάποιους 

παράγοντες μεγέθους που χρησιμοποιήθηκαν για την εξήγηση της 

αντιπροσωπευτικής μεταβλητότητας των αναμενόμενων 

αποδόσεων. Το μοντέλο αυτό ακολουθήθηκε από τους Grinblatt, 

Titman (1988,1989,1994) οι οποίοι πρότειναν ένα μοντέλο οκτώ 

παραγόντων που περιελάμβανε μαζί με τους παράγοντες μεγέθους 

και στοιχεία όπως μερίσματα μετοχών, και ιστορικές αποδόσεις.

Ένα περισσότερο επιστημονικά αποδεκτό μοντέλο 

παρουσιάστηκε τη δεκαετία του 1990 από τους Fama, French (1996) 

όπου οι ερευνητές πρότειναν ένα πολύ απλούστερο μοντέλο που 

περιελάμβανε μόνο τρεις παράγοντες : την αγορά, ένα παράγοντα 

μεγέθους που παρήγαγαν από το συνδυασμό της μακροπρόθεσμης 

θέσης ενός μικρού χαρτοφυλακίου και της βραχυπρόθεσμης θέσης 

ενός μεγάλου χαρτοφυλακίου, και έναν παράγοντα που 

δημιουργήθηκε από το συνδυασμό ενός χαρτοφυλακίου μετοχών 

μεγάλης αξίας (υψηλός λόγος λογιστικής προς αγοραστικής αξίας) 

με ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών χαμηλής αξίας.

Ωστόσο τα μοντέλα αυτά παρότι εξηγούν ίσως καλύτερα την 

συμπεριφορά της σχέσης κινδύνου-απόδοσης σε σχέση με το αρχικό
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μοντέλο CAPM, είναι αρκετά πιο πολύπλοκα από αυτό σύμφωνα με 

την έρευνα 28 και ίσως αυτός να είναι ο λόγος για τον οποίο το 

CAPM χρησιμοποιείται ακόμη σε τόσο ευρεία βάση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΧΡΗΣΗ TOY CAPM ΑΠΟ ΤΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μοντέλα όπως το CAPM βοηθούν τους διευθυντές των 

επιχειρήσεων προσφέροντάς τους ένα πρακτικό τρόπο για να 

μάθουν να εξηγούν το πως οι επενδυτές εκτιμούν την 

επικινδυνότητα των πιθανών επενδυτικών ευκαιριών. Αυτό βοηθάει 

τους managers να χρησιμοποιήσουν τους πόρους τους περισσότερο 

αποδοτικά.

Στις σύγχρονες βιομηχανικές οικονομίες οι managers δεν 

γνωρίζουν πολύ καλά ποιες είναι οι προσδοκίες των μετόχων από 

αυτούς. Ιδιοκτησία και διοίκηση συνήθως δε συμβαδίζουν και οι 

managers προσλαμβάνονται για να δράσουν προς το συμφέρον των 

μετόχων.

Οι μέτοχοι συνήθως στέλνουν μηνύματα στους managers μέσω 

της αγοράς μετοχών: αν οι αποφάσεις των managers δεν αρέσουν 

στους μετόχους τότε αυτοί αντιδρούν πουλώντας τις μετοχές τους με 

συνέπεια να πέφτει η αξία της επιχείρησης. Οι αντιπρόσωποι των 

μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο ζητούν τότε από τη διοίκηση να 

πάρει διορθωτικά μέτρα. Με αυτόν τον τρόπο οι τιμές των μετοχών 

δρουν σαν ένας εσωτερικός μηχανισμός προστασίας των μετόχων.

Ωστόσο η διοίκηση δεν μπορεί να ξέρει εκ των προτέρων ποια 

προγράμματα και κεφαλαιακές δαπάνες τυγχάνουν της έγκρισης των 

μετόχων και έχουν ως αποτέλεσμα την άνοδο των τιμών των 

μετοχών. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο κεφαλαιακός προϋπολογισμός 

παίζει μεγάλο ρόλο στη θεωρία και την πρακτική της 

χρηματοοικονομικής. Η θεωρία υιοθετεί έναν απλό κανόνα που
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πρέπει να ακολουθήσει η διοίκηση όταν παίρνει αποφάσεις 

κεφαλαιακών δαπανών: τη μεγιστοποίηση της αξίας της

επιχείρησης. Αυτός ο κανόνας είναι η βάση για τη θεωρητική 

παρότρυνση των διοικήσεων για επενδύσεις μόνο σε προγράμματα 

που παρουσιάζουν θετική καθαρά παρούσα αξία.

Στην πράξη ωστόσο το να ακολουθήσει κανείς αυτόν τον 

κανόνα δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο. Προϋποθέτει μεταξύ άλλων την 

εκτίμηση της καθαράς παρούσας αξίας κάθε προγράμματος προς 

αξιολόγηση. Σημαντικό ρόλο στη διαδικασία αυτή παίζει το 

κόστος με το οποίο η εταιρεία χρηματοδοτεί κεφαλαιακές δαπάνες ή 

αλλιώς το κόστος κεφαλαίου, το οποίο είναι η αναμενόμενη 

απόδοση που οι επενδυτές απαιτούν ώστε να επενδύσουν σε ένα 

πρόγραμμα. Το κόστος κεφαλαίου εξαρτάται από το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα καθώς και το βαθμό επικινδυνότητας που αυτό διαθέτει. 

Ετσι για να αξιολογήσει κάποιος αποτελεσματικά τα προγράμματα 

πρέπει να κατανοήσει το πως οι επενδυτές αντιλαμβάνονται τον 

κίνδυνο και τι προσδιορίζει το πόσο μεγάλο πριμ κινδύνου θα 

ζητήσουν.

Τα μοντέλα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων παρέχουν μια 

μέθοδο προσδιορισμού της επικινδυνότητας των χρηματοροών ενός 

προγράμματος. Το μοντέλο αυτό επιπλέον παρέχει μια εκτίμηση της 

σχέσης μεταξύ της επικινδυνότητας και του κόστους κεφαλαίου (ή 

του πριμ κινδύνου για επένδυση στο πρόγραμμα).

Σύμφωνα με το CAPM, το μόνο σχετικό μέγεθος μέτρησης του 

κινδύνου ενός προγράμματος είναι μια μεταβλητή μοναδική γι’ αυτό 

το μοντέλο, γνωστή ως συντελεστής βήτα του προγράμματος. Στο 

CAPM το κόστος κεφαλαίου είναι μία γραμμική συνάρτηση του 

ρυθμού απόδοσης ενός ακίνδυνου προγράμματος και του 

συντελεστή βήτα του προγράμματος. Έτσι ένας
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χρηματοοικονομικός διευθυντής που έχει μια εκτίμηση του 

συντελεστή βήτα του πιθανού προγράμματος μπορεί 

χρησιμοποιώντας το CAPM να εκτιμήσει το κόστος κεφαλαίου του 

προγράμματος. Αν μάλιστα ο συντελεστής βήτα του προγράμματος 

είναι περίπου ο ίδιος με το συντελεστή βήτα της εταιρείας τότε ο 

ρυθμός προεξόφλισης του προγράμματος είναι ίσος με την 

αναμενόμενη απόδοση των μετοχών. Ακόμα όμως κι αν δεν 

γνωρίζει επακριβώς το συντελεστή βήτα του συγκεκριμένου 

προγράμματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατ’ εκτίμηση ο μέσος 

όρος των συντελεστών βήτα παρόμοιων προγραμμάτων.

Αν το CAPM εκτιμήσει κατάλληλα τη συμπεριφορά των 

επενδυτών τότε τα ιστορικά στοιχεία θα πρέπει να αποκαλύψουν μία 

θετική γραμμική σχέση ανάμεσα στην αναμενόμενη απόδοση των 

αξιογράφων και των συντελεστών βήτα αυτών. Επιπλέον, καμμία 

άλλη μονάδα μέτρησης του κινδύνου δεν θα πρέπει να είναι σε θέση 

να εξηγήσει τις διαφορές των αναμενόμενων αποδόσεων που δεν 

εξηγούνται από τους συντελεστές βήτα του CAPM.

Όσον αφορά την πλευρά των μετόχων ή των επενδυτών τώρα, 

η βασική συνέπεια του μοντέλου CAPM σε συνδυασμό με το στόχο 

της μεγιστοποίησης της περιουσίας του μετόχου κάποιας εταιρείας 

είναι ότι η απαιτούμενη απόδοση πρέπει να τροποποιηθεί για το μη 

διαφοροποιούμενο κίνδυνο από την πλευρά του επενδυτή.

Μια από τις υποθέσεις του CAPM είναι ότι οι επενδυτές παίρνουν 

συνήθως αποφάσεις για μια απλή περίοδο και μετά τη λήξη αυτής 

της περιόδου επανασυνθέτουν το χαρτοφυλάκιό τους. Ο ακριβής 

χρονικός ορίζοντας στον οποίο συμβαίνει αυτό δεν είναι γνωστός, 

ωστόσο συνήθως η περίοδος αυτή είναι συνήθως ο ένας μήνας. Οι 

κεφαλαιακές επενδύσεις από την άλλη προσφέρουν αποδόσεις μετά 

από αρκετά ευρύ χρονικό ορίζοντα, κάποιων χρόνων στις
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περισσότερες περιπτώσεις, και δεν είναι εμπορεύσιμες τουλάχιστον 

για κάποιο ποσό κοντά στην αρχική επένδυση. Αρκετές έρευνες που 

έχουν γίνει έχουν δείξει ότι η απαιτούμενη απόδοση που 

υπολογίζεται με τη χρήση του CAPM μιας περιόδου, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τον μακροπρόθεσμο κεφαλαιακό 

προϋπολογισμό αρκεί η χωρίς κίνδυνο απόδοση, η τιμή αγοράς του 

κινδύνου (δηλαδή η αύξηση της αναμενόμενης απόδοσης ανά 

μονάδα αύξησης του κινδύνου) και ο συστηματικός κίνδυνος της 

κεφαλαιακής επένδυσης να παραμένουν σταθερά για όλη τη 

διάρκεια ζωής της κεφαλαιακής επένδυσης. Αυτές οι υποθέσεις 

είναι συμβατές με τη συνήθη πρακτική των αποφάσεων 

κεφαλαιακού προϋπολογισμού, στον οποίο η ίδια αναμενόμενη 

απόδοση εφαρμόζεται για τις χρηματορροές όλων των μελλοντικών 

περιόδων καθώς ένας σταθερός ρυθμός προεξόφλισης 

χρησιμοποιείται στην πρακτική των επιχειρήσεων για τη χρήση της 

τεχνικής της καθαράς παρούσας αξίας. Δηλαδή οι απλοποιημένες 

υποθέσεις που χρησιμοποιεί το CAPM για τον κεφαλαιακό 

προϋπολογισμό ουσιαστικά εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις για 

το ρυθμό προεξόφλισης που απαιτούν από τα προγράμματα που 

εφαρμόζουν.

Μια επιπλέον χρήση του μοντέλου CAPM είναι η βοήθεια 

που παρέχει στον υπολογισμό του σταθμισμένου κόστους 

κεφαλαίου, καθώς οι αναμενόμενες αποδόσεις των πιστωτών είναι 

εύκολα αναγνωρίσιμες ενώ η εκτίμηση των απαιτούμενων 

αποδόσεων για τους κοινούς μετόχους βασίζεται τις περισσότερες 

περιπτώσεις στο CAPM.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, ένας μεγάλος αριθμός ερευνών 

έχουν εξετάσει εμπειρικά την απόδοση του στατικού μοντέλου 

CAPM όσον αφορά την ικανότητά του να εξηγήσει την 

διαστρωματική μεταβλητότητα των μέσων αποδόσεων. Τα 

αποτελέσματα αυτών των ερευνών υποστηρίζουν την άποψη ότι 

είναι δυνατό να κατασκευαστεί ένα σετ χαρτοφυλακίων τέτοιο ώστε 

το στατικό μοντέλο CAPM να μην μπορεί να εξηγήσει την 

διαστρωματική μεταβλητότητα των μέσων αποδόσεων ανάμεσα σε 

αυτά τα χαρτοφυλάκια. Πιο συγκεκριμένα, τα χαρτοφυλάκια που 

περιέχουν μετοχές εταιρειών μικρής κεφαλαιοποίησης φαίνεται να 

κερδίζουν μεγαλύτερες αποδόσεις κατά μέσο όρο, σε σχέση με 

αυτές που προβλέπει το μοντέλο.

Παρά την έλλειψη ισχυρής εμπειρικής υποστήριξης, το 

CAPM είναι ακόμα το προτειμόμενο μοντέλο στους 

επιχειρηματικούς κύκλους αλλά και στις πανεπιστημιακές 

παραδόσεις. Ίσως το μοντέλο εφαρμόζεται ακόμα για λόγους που 

έχουν να κάνουν με την ευκολία της χρήσης του, ακόμα και με 

δεκτή κάποια απόκλιση από τα πραγματικά αποτελέσματα, με την 

έλλειψη εμπειρικής υποστήριξης σε άλλα μοντέλα περισσότερο 

πολύπλοκα, ή ακόμα και με την ύπαρξη έντονης αμφισβήτισης σε 

σχέση με την οικονομική σπουδαιότητα ή όχι των εμπειρικών 

αποδείξεων εναντίον του μοντέλου.

Στην μεγάλη έρευνα των Fama-French (1992) αλλά και σε 

αρκετές άλλες έρευνες, παρουσιάζονται στοιχεία που δείχνουν ότι η 

ανικανότητα του στατικού μοντέλου CAPM να εξηγήσει την 

διαστρωματική μεταβλητότητα των μέσων αποδόσεων έχει
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σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις. Χρησιμοποιώντας μέσες 

αποδόσεις από ένα μεγάλο όγκο δεδομένων εξετάζουν τη στατική 

μορφή του μοντέλου και αποφαίνονται ότι η σχέση ανάμεσα στο 

συντελεστή βήτα και την απόδοση δεν είναι θετική και γραμμική 

όπως υποστηρίζει το μοντέλο. Όπως υποστηρίζουν οι Fama-French 

(1992) η σπουδαιότητα του size-effect και η απουσία κάποιας 

σχέσης ανάμεσα στο συντελεστή βήτα και τη μέση απόδοση είναι 

τόσο αντίθετα με το μοντέλο CAPM ώστε να τρίζουν τα θεμέλια 

όλου του χρηματοοικονομικού οικοδομήματος που χτίστηκε πάνω 

σε αυτές τις θεωρίες.

Ωστόσο αυτό το συμπέρασμα είναι μάλλον αρκετά πρώιμο 

και όχι τόσο σωστά ή τουλάχιστον πλήρως αποδεκτά τεκμηριωμένο. 

To CAPM εξάγεται με την εξέταση της συμπεριφοράς των 

επενδυτών σε ένα υποθετικό μοντέλο οικονομίας το οποίο 

εξετάζεται για μια μεμονωμένη περίοδο. Ωστόσο στην 

πραγματικότητα οι επενδυτές σκέφτονται και προγραμματίζουν για 

ερκετά ευρύ χρονικό ορίζοντα. Έτσι, κατά την εμπειρική εξέταση 

του μοντέλου CAPM, και χρησιμοποιώντας πραγματικά και όχι 

υποθετικά δεδομένα, είναι απαραίτητο να γίνουν κάποιες βασικές 

και κυρίως ρεαλιστικές υποθέσεις. Για παράδειγμα, μια από τις πιο 

κοινά διατυπωμένες υποθέσεις είναι ότι οι συντελεστές βήτα των 

περιουσιακών στοιχείων παραμένουν σταθεροί στο χρόνο. Αυτό 

ωστόσο δεν είναι τόσο ρεαλιστική υπόθεση καθώς ο σχετικός 

κίνδυνος των χρηματοροών μιας εταιρείας είναι πιθανό να διαφέρει 

ακόμη και κατά τη διάρκεια ενός κύκλου λειτουργίας. Για 

παράδειγμα, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου κρίσης, ο βαθμός 

χρηματοοικονομικής μόχλευσης μπορεί να οδηγήσει το σχετικό 

κίνδυνο μεταξύ των εταιρειών σε μεγάλες διαφορές και με αυτόν 

τον τρόπο σε μεγάλες διαφορές τους συντελεστές βήτα αυτών.
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Επιπλέον, στο βαθμό κατά τον οποίο κατά τη διάρκεια ενός 

κύκλου λειτουργίας επιφέρουν μεγάλες αλλαγές κάποιες εξελίξεις 

στο χώρο της τεχνολογίας ή κάποιες αλλαγές στις συνήθειες των 

καταναλωτών (πχ διατροφικές συνήθειες), τότε το σχετικό μερίδιο 

των διαφορετικών τομέων της οικονομίας διαφέρει, με αποτέλεσμα 

να υπάρχουν ανακατατάξεις και στους συντελεστές βήτα των 

εταιρειών.

Βάση των παραπάνω, οι συντελεστές βήτα και οι 

αναμενόμενες αποδόσεις εξαρτώνται σε γενικές γραμμές από τη 

φύση της διαθέσιμης πληροφορίας σε κάποιο χρονικό σημείο και 

διαφέρουν με το χρόνο. Με αυτήν την έννοια μπορεί να υποτεθεί ότι 

το μοντέλο ισχύει με την παραδοσιακή του μορφή σε κάθε χρονικό 

σημείο, με τη γνώση όμως όλων των πληροφοριών που ισχύουν 

εκείνη τη χρονική στιγμή. Έτσι είναι απαραίτητο το μοντέλο να 

ακολουθήσει τη λογική της δυναμικής (με την έννοια των συνεχών 

αλλαγών) κατάστασης που επικρατεί και να προσαρμοστεί με 

κάποιες ρεαλιστικές υποθέσεις όπως για παράδειγμα με την 

υπόθεση ότι η αναμενόμενη απόδοση και ο κίνδυνος αλλάζουν με το 

χρόνο και η αλλαγή αυτή οφείλεται στις διαθέσιμες εκείνο τον 

καιρό πληροφορίες. Εξάλλου η ανάγκη της χρονικής μεταβολής των 

συντελεστών βήτα φαίνεται και από την επιτυχία εμπορικών 

εταιρειών (πχ.ΒΑΚΈΑ) οι οποίες παρέχουν εκτιμήσεις συντελεστών 

βήτα βασιζόμενες σε χρονοσειριακά μοντέλα.

Ετσι, οι νεώτερες εμπειρικές έρευνες φαίνεται ότι λαμβάνουν 

υπόψιν τους τη μεταβολή του συντελεστή βήτα με το χρόνο καθώς 

και με άλλα μεγέθη που μεταβάλλονται στην επιχείρηση όπως το 

ανθρώπινο κεφάλαιο, και δείχνουν να έχουν καλά αποτελέσματα 

όσον αφορά την εμπειρική υποστήριξη αυτού του δυναμικού πλέον 

μοντέλου CAPM.
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Έτσι λοιπόν παρά την ακαδημαϊκή αντιλογία γύρω από το 

CAPM, φαίνεται ότι το μοντέλο αυτό είναι ακόμα χρήσιμο και 

βοηθάει τις επιχειρήσεις στη λήψη αποφάσεων κεφαλαιουχικού 

προϋπολογισμού (Capital budgeting). Τα δεδομένα φαίνεται να 

υποστηρίζουν ότι αυτοί που χρησιμοποιούν το CAPM στις 

αποφάσεις τους, λαμβάνουν αρκετά αξιόπιστη πληροφορία. 

Βεβαίως η θετική γραμμική σχέση ανάμεσα στην αναμενόμενη 

απόδοση και το συντελεστή βήτα φαίνεται να μην είναι τόσο ισχυρή 

όταν εξετάζεται μικρή χρονική περίοδος. Ωστόσο η χρήση 

μακροχρόνιων στοιχείων φαίνεται να δίνει αξιόπιστες προβλέψεις. 

Αν μάλιστα συμπεριλάβουμε στο συμβατικό μοντέλο και κάποιες 

άλλες παραμέτρους όπως χρονικά μεταβαλλόμενους συντελεστές 

βήτα, ή κάποια εκτίμηση για τη συνεισφορά του ανθρώπινου 

κεφαλαίου, το διευρυμένο CAPM φαίνεται ικανοποιεί ακόμα 

καλύτερα τις προσδοκίες αυτών που το χρησιμοποιούν.

Εν αναμονή επομένως νεώτερων ερευνών φαίνεται πως το 

CAPM παραμένει ένα πολύ χρήσιμο μοντέλο για την πρόβλεψη των 

αναμενόμενων αποδόσεων και του κόστους κεφαλαίου μελλοντικών 

προγραμμάτων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας 1 : Ιστορικά στοιχεία Μέσων Αποδόσεων Μεταβλητότητας για την

περίοδο 1926-1991

Περίοδος Μετοχές Ομολογίες USA

S&P 500 Μικρές Εταιρείες Ομολογίες Λογαριασμοί Πληθωρισμός

Ετήσιος Ρυθμός Απόδοσης

1926-91 11,94% 16,05% 4,94% 3,64% 3,11%
1926-75 10,89 14,71 3,14 2,3 2,29%
1976-80 14,17 35,55 2,27 7,51 8,85%
1981-91 15,71 13,27 14,14 7,98 4,25%

Μεταβλητ.

1926-91 20,22% 31,02% 7,62% 0,94% 2,01%
1926-75 21,46 33,59 5,38 0,61 2,15%
1976-80 14,48 25,87 11,16 0,82 1,14%
1981-91 16,31 18,25 12,41 0,75 0,97%
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Πίνακας 2 : Μέσοι συντελεστές βήτα για την περίοδο 1926-1991

Περίοδος Μετοχές Ομολογίες USA

S&P 500 Μικρές Εταιρείες Ομολογίες Λογαριασμοί

Μέσοι Συντελεστές βήτα

1926-91 1,03 1,39 0,07 0
1926-75 1,03 1,44 0,03 0
1976-80 0,94 1,46 0,22 0
1981-91 1,01 0,99 0,31 0
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Πίνακας 3 : Αποτελέσματα Εμπειρικού τεστ CAPM. Banz (1981)
Περίοδος γΟ-Rf 1(γ0- Rf) βΟ Yl-((Rm-RI) t(y 1 -((Rm-Rf) βΐ Υ2 t(y2) β2

1936-75 0.0045 2.76 0.45 -0.00092 -1.00 0.75 -0.00052 -2.92 0.01

1936-55 0.00377 1.66 0.43 -0.00060 -0.8 0.8 -0.00043 -2.12 0.01

1956-75 0.00531 2.22 0.46 -0.00138 -0.82 0.73 -0.00062 -2.09 0.01

1936-45 0.00121 0.3 0.63 -0.00098 -0.77 0.82 -0.00075 -2.32 -0.01

1946-55 0.00650 2.89 0.03 -0.00021 -0.26 0.75 -0.00015 -0.65 0.06

1956-65 0.00494 2.02 0.34 -0.00098 -0.56 0.96 -0.00039 -1.27 -0.01

1966-75 0.00596 1.43 0.49 -0.00232 -0.8 0.69 -0.00080 -1.55 0.01
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Διάγραμμα 1 : Γραμμή κεφαλαιαγοράς (CML)
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Διάγραμμα 2 : Γραμμή αγοράς χρεωγράφων (SML)
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Τεστ του CAPM από τους 
Black Jensen Scholes

Διάγραμμα 3 : Μέσες μηνιαίες εκατοστιαίες αποδόσεις σε

συνάρτηση με το συντελεστή βήτα για δέκα χαρτοφυλάκια και το 

χαρτοφυλάκιο της αγοράς (1931-1965)
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