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Πρόλογος 

 

 Ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον υπάρχει στον τοµέα του προσδιορισµού της δοµής 

που χαρακτηρίζει τον κίνδυνο µιας χρηµατοοικονοµικής αγοράς ή ενός 

χρηµατοοικονοµικού προϊόντος, όπως προδίδει η έντονη ερευνητική δραστηριότητα που 

έχει ως αντικείµενο την εµπειρική διερεύνηση του συστηµατικού κινδύνου της αγοράς 

µετοχών µέσω δυναµικών υποδειγµάτων. Συγκεκριµένα, τόσο το θέµα του χρονικά 

µεταβαλλόµενου συστηµατικού κινδύνου, όπως εκφράζεται από το συντελεστή β, όσο και 

το θέµα της “neglected” µη γραµµικότητας έχουν απασχολήσει εντόνως τους οικονοµικούς 

ερευνητές, καθώς µεγάλο µέρος της βιβλιογραφίας έχει αφιερωθεί στη µελέτη και την 

εµπειρική διερεύνηση των δυο αυτών θεµάτων. Στη βιβλιογραφία υπάρχει πληθώρα 

υποδειγµάτων και οικονοµετρικών προσεγγίσεων που αποσκοπούν στην εκτίµηση της 

διαχρονικής µεταβολής του β, ενώ παράλληλα υπάρχουν ποικίλες ερευνητικές 

προσπάθειες προσέγγισης των πολύπλοκων δυναµικών, που συνήθως χαρακτηρίζουν τα 

χρηµατοοικονοµικά συστήµατα, µέσα από µη γραµµικά υποδείγµατα. 

 Αντικείµενο µελέτης και της παρούσας εργασίας αποτελεί ο συνδυασµός των δύο 

αυτών πολυπρόσεκτων θεµάτων της βιβλιογραφίας, δηλαδή το θέµα της διαχρονικής 

µεταβολής του συντελεστή κινδύνου β, µε την εφαρµογή δυναµικών µη γραµµικών 

υποδειγµάτων, τα οποία συλλαµβάνουν την έννοια της δυναµικότητας και της 

πολυπλοκότητας των χρηµατοοικονοµικών συστηµάτων. Αναλυτικότερα, η προσέγγιση 

της παρούσας εργασίας περιλαµβάνει την εκτίµηση δύο δυναµικών υποδειγµάτων 

GARCH, εκ των οποίων το ένα εισάγει µη γραµµικότητα και στην εξίσωση του υπό 

συνθήκη µέσου, ενώ αµφότερα εξετάζουν µε τρόπο µη γραµµικό την εξίσωση της 

διακύµανσης. Τα υποδείγµατα τα οποία εφαρµόζονται σε τραπεζικές µετοχές της 

ελληνικής αγοράς, και κατόπιν της εκτίµησης τους συγκρίνονται ως προς την 

αποτελεσµατικότητά τους, είναι το διµεταβλητό υπόδειγµα BEKK-GARCH(1,1) και το 

διµεταβλητό υπόδειγµα noisy Mackey-Glass BEKK-GARCH(1,1). Βασικό πλεονέκτηµα 

της µεθοδολογίας που ακολουθείται είναι η ικανότητά της να προσδιορίσει την πολύπλοκη 

δοµή της  συνδιακύµανσης των µεταβλητών µε την αγορά, δηλαδή να διερευνήσει 

ενδογενώς την πολυπλοκότητα της αγοράς. 



 Τα αποτελέσµατα της εν λόγω οικονοµετρικής προσέγγισης συµφωνούν µε την 

πλειοψηφία της βιβλιογραφίας, αφού επιβεβαιώνουν την διαχρονική µεταβολή του β. 

Επιπλέον, από την ανάλυση προκύπτει η υπεροχή του υποδείγµατος MG-BEKK 

GARCH(1,1) έναντι του BEKK GARCH(1,1), γεγονός που επιβεβαιώνει άλλο ένα 

ιδιαίτερα σηµαντικό ερευνητικό εύρηµα, δηλαδή την ενδογενή πολυπλοκότητα που 

χαρακτηρίζει την αγορά και η οποία οφείλεται στην ετερογένεια που υπάρχει στις 

προσδοκίες των επενδυτών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Εισαγωγή 

 

 Κάθε επενδυτής αντιµετωπίζει τις δύο όψεις του ίδιου νοµίσµατος. Η µία είναι η 

απόδοση της επένδυσης που πραγµατοποιεί, δηλαδή η ανταµοιβή για την ανάληψη της 

επένδυσης, και η άλλη είναι ο κίνδυνος που αναλαµβάνει, δηλαδή η αβεβαιότητα για την 

πραγµατοποίηση των αναµενόµενων αποδόσεων. Τα δύο αυτά «συστατικά» είναι τα πιο 

σηµαντικά σε ένα χρηµατοοικονοµικό σύστηµα, καθώς λαµβάνονται υπόψη σε όλες τις 

επενδυτικές αποφάσεις. Όπως είναι προφανές κάθε ορθολογικός επενδυτής προσδοκά όσο 

µεγαλύτερες αποδόσεις µπορεί να πετύχει αναλαµβάνοντας όσο µικρότερο κίνδυνο 

γίνεται. Ο κίνδυνος λοιπόν αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα θέµατα της βιβλιογραφίας 

και έχουν προταθεί διάφορες µέθοδοι τόσο για να περιγραφεί όσο και για να αποτιµηθεί. Η 

Σύγχρονη Θεωρία Χαρτοφυλακίου του Harry Markowitz προτείνει µέσα από το 

Υπόδειγµα Αποτίµησης Κεφαλαιουχικών Στοιχείων- CAPM τον συντελεστή κινδύνου β 

για να περιγράψει τον κίνδυνο και ειδικότερα τον µη διαφοροποιήσιµο κίνδυνο, τον οποίο 

αντιµετωπίζουν όλοι οι επενδυτές ανεξαιρέτως. Σύµφωνα µε τη θεωρία όλοι οι επενδυτές 

θεωρείται ότι είναι πανοµοιότυποι και έχουν ορθολογικές προσδοκίες. Αυτό συνεπάγεται 

ότι σε µια αποτελεσµατική αγορά οι επενδυτές αποτιµούν µε τρόπο πλήρη και άµεσο την 

πληροφορία που τους παρέχεται και έτσι οι τιµές των περιουσιακών στοιχείων 

αντικατοπτρίζουν ανά πάσα στιγµή τις θεµελιώδεις τιµές και δεν παρατηρείται απόκλιση 

από αυτές. Στην περίπτωση αυτή, η αγορά διέπεται από απλές γραµµικές σχέσεις και ο 

συντελεστής κινδύνου β είναι σταθερός και δεν µεταβάλλεται διαχρονικά.  

Το γενικό ερώτηµα που τίθεται είναι το κατά πόσο τα παραπάνω είναι µια ρεαλιστική 

περιγραφή της πραγµατικότητας. Σε πρακτικό επίπεδο τα ερωτήµατα τα οποία ζητούν 

απάντηση είναι εάν ο συντελεστής κινδύνου β είναι σταθερός ή µεταβάλλεται διαχρονικά 

και εάν η αγορά διέπεται από απλούς γραµµικούς νόµους ή χαρακτηρίζεται από 

πολυπλοκότητα και περιγράφεται από δυναµικές µη γραµµικές σχέσεις. Για να 

απαντηθούν τα ερωτήµατα αυτά πρέπει αρχικά να δοθεί απάντηση και στο ερώτηµα εάν οι 

επενδυτές είναι οµοιόµορφοι και έχουν ορθολογικές προσδοκίες για τις µελλοντικές τιµές 

των περιουσιακών στοιχείων ή εάν υπάρχει ετερογένεια στις προσδοκίες αυτές και τι αυτή 

συνεπάγεται στην σταθερότητα της αγοράς. 



 Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µια αναλυτική αναφορά στη θεωρία χαρτοφυλακίου µε 

στόχο να αναπτυχθεί πλήρως το θεωρητικό υπόβαθρο της σύγχρονης θεωρίας 

χαρτοφυλακίου και να εξηγηθεί το πώς και υπό ποιες προϋποθέσεις φτάσαµε σε αυτό το 

τόσο σηµαντικό µέτρο του συστηµατικού κινδύνου που ονοµάζεται συντελεστής κινδύνου 

β. Στη συνέχεια παρατίθεται µια περίληψη των πιο χαρακτηριστικών άρθρων της 

τελευταίας δεκαετίας που µελετούν το πρόβληµα του χρονικά µεταβαλλόµενου 

συντελεστή κινδύνου β, ούτως ώστε να παρουσιαστεί το εν λόγω θέµα πολυπλεύρως και 

µέσα από την επιστηµονική σκοπιά λοιπών ερευνητών. Εν συνεχεία, στο δεύτερο 

κεφάλαιο µελετάται οικονοµετρικά το θέµα του χρονικά µεταβαλλόµενου συντελεστή 

κινδύνου β και το θέµα της ενδογενούς πολυπλοκότητας και των µη γραµµικών δυναµικών 

που χαρακτηρίζουν ένα χρηµατοοικονοµικό σύστηµα. Συγκεκριµένα αναζητείται η πηγή 

της πολυπλοκότητας αυτής και γίνεται η προσπάθεια να υποδειγµατοποιηθεί µέσα από δύο 

µη γραµµικά δυναµικά υποδείγµατα. 

 

 

Κεφάλαιο Α 

 

Α.1 Βασική Θεωρία 

Αρχικά ορίζονται οι έννοιες της απόδοσης και του κινδύνου καθώς και οι µέθοδοι µε 

τις οποίες µπορούν να αποτιµηθούν. Αντικειµενικός στόχος κάθε επενδυτή είναι να 

µεγιστοποιήσει την αναµενόµενη απόδοση της επένδυσής που πραγµατοποιεί υπό 

κάποιους περιορισµούς µε πρωταρχικό τον κίνδυνο. Η απόδοση είναι το κίνητρο αλλά και  

η ανταµοιβή για την ανάληψη του κινδύνου της εκάστοτε επένδυσης και γι αυτό το λόγο 

είναι πολύ κρίσιµη για κάθε επενδυτή. Η µέτρηση των ιστορικών (ex-post) αποδόσεων 

είναι αναγκαία τόσο για να αποτιµήσει το πόσο καλά τα πήγε όσο και για να εκτιµήσει τις 

µελλοντικές (ex-ante) αποδόσεις.  

Τα δύο βασικά συστατικά της (συνολικής) απόδοσης (total return) είναι οι 

περιοδικές αποδόσεις (Yield) και η υπεραξία/απώλεια κεφαλαίου (Capital Gain/Loss). Οι 

περιοδικές αποδόσεις υπολογίζονται από το λόγω των ταµειακών ροών, οι οποίες µπορεί 

να προέρχονται είτε από µερίσµατα είτε από επιτόκια, προς την τιµή αγοράς µιας µετοχής 

ενώ η υπεραξία/απώλεια κεφαλαίου υπολογίζεται από τη µεταβολή στην τιµή µιας µετοχής 



κατά την πάροδο µιας χρονικής περιόδου. Πιο συγκεκριµένα στην περίπτωση µακράς 

θέσης (long position) είναι η διαφορά µεταξύ της τιµής αγοράς και της τιµής πώλησης, 

ενώ στην περίπτωση βραχείας θέσης (short position) είναι η διαφορά µεταξύ της τιµής 

πώλησης και της προσυµφωνηµένης τιµής στην οποία η βραχεία θέση έχει κλείσει. Σε 

κάθε περίπτωση κέρδη ή απώλειες µπορούν να συµβούν. Αν συνδυαστούν λοιπόν τα δύο 

συστατικά της συνολικής απόδοσης  ισχύει: 

 

 /  TR έ ό ί ώ ίεριοδικ ς ποδ σεις περαξ α π λεια εϕαλα ου= Π Α +Υ Α Κ  

 

Όπου οι περιοδικές αποδόσεις µπορεί να είναι µηδέν ή θετικές ενώ η µεταβολή στην τιµή 

να είναι µηδέν, θετική ή αρνητική (υπεραξία και απώλεια κεφαλαίου αντίστοιχα). 

Κάθε επενδυτική απόφαση συνεπάγεται µιαν ανταλλαγή µεταξύ της απόδοσης και 

του κινδύνου, ή θα µπορούσε πιο παραστατικά να ειπωθεί ότι η απόδοση και ο κίνδυνος 

είναι οι αντίθετες πλευρές του ίδιου νοµίσµατος. Οι επενδυτές πρέπει να υπολογίζουν πολύ 

σοβαρά τον κίνδυνο που αναλαµβάνουν και να είναι έτοιµοι να αντιµετωπίσουν και τις 

συνέπειες που αυτός συνεπάγεται. Ως κίνδυνος µπορεί να οριστεί η διαφορά µεταξύ του 

πραγµατικού αποτελέσµατος µιας επένδυσης από το αναµενόµενο/προσδοκώµενο. 

Σύµφωνα µε αυτό τον ορισµό όσο περισσότερα είναι τα πιθανά αποτελέσµατα µιας 

επένδυσης (ή όσο περισσότερο ευµετάβλητο είναι το αποτέλεσµα της) τόσο υψηλότερος 

είναι ο κίνδυνος που ενέχεται. 

Οι επενδυτές θα είναι πρόθυµοι να αγοράσουν ένα χρεόγραφο εάν η αναµενόµενη 

του απόδοση είναι επαρκής για να αντισταθµίσει τον κίνδυνο και θα πρέπει να γνωρίζουν 

ότι οι προσδοκίες τους µπορεί και να µην ικανοποιηθούν. Στην πραγµατικότητα οι 

πραγµατικές αποδόσεις των µετοχών παρουσιάζουν σηµαντική µεταβλητότητα – µερικές 

φορές είναι µεγαλύτερες από τις αναµενόµενες και µερικές είναι µικρότερες ακόµα και 

αρνητικές. Αν και µπορεί κατά µέσο όρο µακροχρόνια οι επενδυτές να λαµβάνουν τις 

αναµενόµενες αποδόσεις, συχνά αποτυγχάνουν να το πετύχουν σε βραχυχρόνιο ορίζοντα. 

Οι πηγές του κινδύνου µπορεί να είναι αρκετές. Οι πιο συνήθεις παρουσιάζονται 

συνοπτικά:  

Κίνδυνος Επιτοκίου (Interest Rate Risk): Η µεταβλητότητα στις αποδόσεις ενός 

χρεογράφου η οποία είναι αποτέλεσµα µεταβολής στο επίπεδο του επιτοκίου ονοµάζεται 



κίνδυνος επιτοκίου. Τέτοιες µεταβολές επιδρούν γενικά αντίστροφα στις τιµές των 

χρεογράφων. Αν και ο κίνδυνος επιτοκίου επιδρά πιο άµεσα στις οµολογίες από ότι στις 

µετοχές πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη πάντοτε από τους επενδυτές. 

Κίνδυνος Αγοράς (Market Risk): Η µεταβλητότητα στις αποδόσεις η οποία είναι 

αποτέλεσµα διακυµάνσεων της αγοράς ονοµάζεται κίνδυνος αγοράς. Αν και όλα τα 

χρεόγραφα είναι εκτεθειµένα στον συγκεκριµένο κίνδυνο αγοράς επίδραση εµφανίζεται 

στις µετοχές. Ο κίνδυνος αγοράς περιλαµβάνει µια ευρεία γκάµα εξωγενών παραγόντων 

στα χρεόγραφα όπως είναι οικονοµικές υφέσεις, οι πόλεµοι, οι διαρθρωτικές αλλαγές στην 

οικονοµία ή αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες. 

Κίνδυνος Πληθωρισµού (Inflation Risk): Ένας παράγοντας που επιδρά σε όλα τα 

χρεόγραφα είναι ο κίνδυνος αγοραστικής δύναµης. Με αβεβαιότητα στον πληθωρισµό οι 

πραγµατικές (προσαρµοσµένες) αποδόσεις ενέχουν κίνδυνο ακόµα και αν οι ονοµαστικές 

αποδόσεις είναι ασφαλείς (πχ. κρατικό οµόλογο). Αυτός ο κίνδυνος σχετίζεται µε τα 

επιτόκια αφού τα επιτόκια συνήθως αυξάνονται καθώς ο πληθωρισµός αυξάνεται, διότι οι 

δανειστές απαιτούν πρόσθετα ασφάλιστρα για να αντισταθµίσουν τη χαµένη αγοραστική 

δύναµη. 

Επιχειρηµατικός Κίνδυνος (Business Risk): Επιχειρηµατικός κίνδυνος ονοµάζεται ο 

κίνδυνος που ενέχεται σε συγκεκριµένους κλάδους της αγοράς (πχ. τραπεζικό, 

κατασκευαστικό, τηλεπικοινωνίες) ή βιοµηχανίες (πχ. ενέργεια, πετρέλαιο). 

Χρηµατοοικονοµικός Κίνδυνος (Financial Risk): Ο χρηµατοοικονοµικός κίνδυνος 

σχετίζεται µε τη χρήση του δανειακού κεφαλαίου των εταιριών. Όσο µεγαλύτερο είναι το 

µερίδιο του κεφαλαίου που χρηµατοδοτείται από δάνεια τόσο µεγαλύτερη είναι η 

µεταβλητότητα στις αποδόσεις (µε όλα τα άλλα σταθερά). Ο χρηµατοοικονοµικός 

κίνδυνος εµπεριέχει την έννοια της χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης. 

Κίνδυνος Ρευστότητας (Liquidity Risk): Κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που 

σχετίζεται πιο συγκεκριµένα µε τη δευτερογενή αγορά χρεογράφων. Μια επένδυση η 

οποία µπορεί να πουληθεί ή να αγοραστεί γρήγορα και χωρίς σηµαντική µείωση τιµής 

θεωρείται ότι παρουσιάζει ρευστότητα. Όσο µεγαλύτερη είναι η αβεβαιότητα για το χρόνο 

συναλλαγής ή τη µείωση της τιµής που απαιτείται τόσο µεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος 

ρευστότητας. 



Κίνδυνος Συναλλαγµατικής Ισοτιµίας (Exchange Rate Risk): Ο κίνδυνος αυτός 

αντιµετωπίζεται από τους επενδυτές που επενδύουν στις παγκόσµιες αγορές και σχετίζεται 

µε την αβεβαιότητα στις αποδόσεις µετά την µετατροπή των ξένων κερδών σε εγχώριο 

νόµισµα. Μπορεί να οριστεί ως η µεταβλητότητα στις αποδόσεις των χρεογράφων εξαιτίας 

διακυµάνσεων της συναλλαγµατικής ισοτιµίας και πολλές φορές αναφέρεται ως 

συναλλαγµατικός κίνδυνος. 

Κίνδυνος Χώρας (Country Risk): Ο κίνδυνος χώρας ο οποίος αναφέρεται και ως πολιτικός 

κίνδυνος, είναι και αυτός πολύ σηµαντικός για τους επενδυτές που επενδύουν στις 

παγκόσµιες αγορές. Οι τελευταίοι πρέπει να λαµβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη τους την 

πολιτική και άρα οικονοµική σταθερότητα και βιωσιµότητα µιας ξένης αγοράς. 

Είναι σηµαντικό για κάθε επενδυτή να µπορεί να αποτιµήσει τόσο την απόδοση της 

επένδυσης που πραγµατοποιεί όσο και τον κίνδυνο που αυτή ενέχει. Η αποτίµηση λοιπόν 

της συνολικής απόδοσης (total return) (σε µια χρονική περίοδο ή από διαφορετικά 

χρεόγραφα) µπορεί να γίνει από τον τύπο: 
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είναι δεκαδικός (ή ποσοστιαίος) αριθµός που σχετίζει όλη την καταβολή µετρητών που 

έλαβε ο επενδυτής κατά την πάροδο της χρονικής περιόδου, µε την τιµή αγοράς και το 

αποτέλεσµα µπορεί να είναι µηδέν, θετικό ή και αρνητικό. Αντίστοιχα ο κίνδυνος 

σχετίζεται µε τη διασπορά των πιθανών αποτελεσµάτων. ∆ιασπορά σηµαίνει 

µεταβλητότητα και ο κίνδυνος θεωρείται ότι αυξάνεται αναλογικά µε τη µεταβλητότητα, 

κάτι το οποίο είναι συνεπές µε τον ορισµό που δόθηκε στον κίνδυνο ως διαφορά του 

πραγµατικού αποτελέσµατος από το αναµενόµενο. Αν η απόδοση ενός χρεογράφου δεν 

παρουσιάζει µεταβλητότητα τότε δεν ενέχει κίνδυνο. Ο κίνδυνος λοιπόν των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων µπορεί να υπολογιστεί µε µια µέτρηση της 

διασποράς ή µεταβλητότητας των αποδόσεων η οποία ονοµάζεται ∆ιακύµανση (Variance, 

σ
2). Ένας ισοδύναµος υπολογισµός του κινδύνου µπορεί να γίνει και µε την τετραγωνική 

ρίζα της διακύµανσης, την Τυπική Απόκλιση (Standard Deviation, σ), η οποία µετρά την 

απόκλιση κάθε παρατήρησης – απόδοσης από τον αριθµητικό µέσο των παρατηρήσεων ή 



πιο πρακτικά την απόκλιση των αποτελεσµάτων από το αναµενόµενο. Η τυπική απόκλιση 

είναι ένα µέτρο του συνολικού κινδύνου ενός περιουσιακού στοιχείου ή χαρτοφυλακίου, 

περιγράφει την συνολική µεταβλητότητα στην απόδοση του περιουσιακού στοιχείου ή 

χαρτοφυλακίου ανεξάρτητα από την αιτία που την προκαλεί και µπορεί να υπολογιστεί 

από τον τύπο της διακύµανσης: 
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Όπου: 

σ
2 είναι η διακύµανση 

Χ είναι οι τιµές των παρατηρήσεων 

X  είναι ο µέσος όρος των παρατηρήσεων 

n είναι το πλήθος των παρατηρήσεων  

 

 Για να αναλάβει αυξηµένο κίνδυνο ένας επενδυτής προσδοκά να ανταµειφθεί µε µια 

πρόσθετη απόδοση η οποία ονοµάζεται ασφάλιστρο κινδύνου. Στην περίπτωση που το 

χρεόγραφο αυτό είναι µια µετοχή, ως ασφάλιστρο κινδύνου ορίζεται η διαφορά µεταξύ 

των αποδόσεων της µετοχής από το Επιτόκιο Μηδενικού Κινδύνου (Risk Free rate). Το 

ασφάλιστρο κινδύνου µετοχής µετρά την πρόσθετη αποζηµίωση που απαιτεί ο επενδυτής 

για την ανάληψη κινδύνου και διαχωρίζεται στο ιστορικό ασφάλιστρο κινδύνου (για µία 

ορισµένη χρονική περίοδο) και το αναµενόµενο (expected) ασφάλιστρο κινδύνου, µια 

άγνωστη ποσότητα που αναφέρεται στο µέλλον. 

 

Α.2 Θεωρία Χαρτοφυλακίου 

 Οι ιστορικές αποδόσεις είναι σηµαντικές για έναν επενδυτή διότι εκτός του ότι 

περιγράφουν το πόσο καλά τα πήγε η επένδυσή του τον βοηθούν επίσης στο να σχηµατίσει 

προσδοκίες για το µέλλον. Οι µελλοντικές αποδόσεις ονοµάζονται αναµενόµενες 

αποδόσεις και µπορεί να πραγµατοποιηθούν µπορεί και όχι. 

 Με τον όρο Αναµενόµενη Τιµή ( Expected Value) ορίζεται ο σταθµικός µέσος όλων 

των πιθανών αποτελεσµάτων όπου κάθε πιθανό αποτέλεσµα σταθµίζεται από πιθανότητα 



να συµβεί. Κατά αναλογία η Αναµενόµενη Απόδοση (Expected Return) για κάθε 

χρεόγραφο υπολογίζεται από τον τύπο: 
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Όπου: 

Ε(R) είναι η αναµενόµενη απόδοση του χρεογράφου 

Ri είναι η i-οστή πιθανή απόδοση 

Pri είναι η πιθανότητα πραγµατοποίησης της i-οστής απόδοσης 

m είναι το πλήθος των πιθανών αποδόσεων  

 

Όπως αναφέρθηκε και στα παραπάνω, για να υπολογιστεί ο συνολικός κίνδυνος που 

σχετίζεται µε την αναµενόµενη απόδοση χρησιµοποιείται η διακύµανση ή η τυπική 

απόκλιση, τα οποία είναι µέτρα της απόκλισης της απόδοσης από τον αριθµητικό µέσο 

των αποδόσεων. Όσο µεγαλύτερη είναι η απόκλιση τόσο µεγαλύτερη είναι η διακύµανση 

και η τυπική απόκλιση και άρα και ο κίνδυνος που ενέχει το χρεόγραφο. Για να 

υπολογιστεί η διακύµανση ή η τυπική απόκλιση δεδοµένης µιας κατανοµής πιθανοτήτων, 

πρέπει αρχικά να υπολογιστεί η αναµενόµενη απόδοση µε τη βοήθεια του προηγούµενου 

τύπου και έπειτα να χρησιµοποιηθούν οι τύποι:  
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Η τυπική απόκλιση είναι απλά ένας σταθµικός µέσος των αποκλίσεων από την 

αναµενόµενη τιµή και παρέχει πληροφορία του πόσο µπορεί να απέχει η πραγµατική τιµή 

από την αναµενόµενη, είτε πάνω είτε κάτω από αυτήν. Αν και οι ιστορικές τυπικές 

αποκλίσεις πολλές φορές χρησιµοποιούνται ως εκτιµήσεις των µελλοντικών (ex-ante) 

αποδόσεων, οι επενδυτές θα πρέπει να έχουν πάντα υπόψη τους ότι το παρελθόν δεν 

µπορεί να «προεκταθεί» στο µέλλον χωρίς µετασχηµατισµούς και παρότι υπολογίζονται 

εύκολα, µπορεί να υποπέσουν σε σφάλµατα αν τις χρησιµοποιήσουν ως εκτιµήσεις για το 

µέλλον. Ένα σηµαντικό σηµείο είναι το εξής. Οι τυπικές αποκλίσεις για ένα καλά 



διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο-ορίζεται στη συνέχεια-είναι σταθερές στο χρόνο και άρα 

οι ιστορικές τιµές τους µπορεί να αποτελέσουν αξιόπιστες εκτιµήσεις για το µέλλον. Όταν 

γίνεται αναφορά όµως σε µεµονωµένα χρεόγραφα, οι ιστορικές τυπικές αποκλίσεις δεν 

αποτελούν καθόλου αξιόπιστες εκτιµήσεις του µέλλοντος. 

 Το 1950 ο Harry Markowitz, ο οποίος θεωρείται ο πατέρας της Σύγχρονης Θεωρίας 

Χαρτοφυλακίου (Modern Portfolio Theory) (η οποία από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται 

ως ΜΡΤ), ανέπτυξε τις βασικές αρχές στις οποίες υπόκειται η θεωρία αυτή. Το άρθρο του 

δηµοσιεύτηκε το 1952 και µετρώντας πάνω από 50 χρόνια έχει γίνει αποδεκτό από την 

χρηµατοοικονοµική κοινότητα. Η βασική κληρονοµιά της MPT είναι ότι παρέχει ένα 

πλαίσιο για τη συστηµατική επιλογή χαρτοφυλακίου, βασισµένου µόνο στις αναµενόµενες 

αποδόσεις και τον κίνδυνο. Ο Markowitz ήταν ο πρώτος που ανέπτυξε την έννοια της 

διαφοροποίησης (diversification) χαρτοφυλακίου µε επίσηµο τρόπο, έδειξε δηλαδή το 

γιατί και το πώς η διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου µειώνει τον κίνδυνο που αναλαµβάνει 

ένας επενδυτής, αλλά και µια µέθοδο µέτρησης του κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου και 

εξήγαγε την αναµενόµενη απόδοση και τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου βασιζόµενος στην 

σχέση Συνδιακύµανσης (Covariance).  

Τα ποσοστά της συνολικής αξίας του χαρτοφυλακίου που επενδύονται σε κάθε 

περιουσιακό στοιχείο του χαρτοφυλακίου ονοµάζονται βάρη (weights) του χαρτοφυλακίου 

και συµβολίζονται µε w. Όπως είναι λογικό ισχύει: 
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Όπως είπαµε προηγουµένως η αναµενόµενη απόδοση του χαρτοφυλακίου υπολογίζεται ως 

ο σταθµικός µέσος των αναµενόµενων αποδόσεων των χρεογράφων άρα: 
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Όπου: 

Ε(Rp) είναι η αναµενόµενη απόδοση του χαρτοφυλακίου 

wi είναι το βάρος του i-οστού χρεογράφου στο χαρτοφυλάκιο 

Ε(Ri) είναι η αναµενόµενη απόδοση του i-οστού χρεογράφου 

n είναι το πλήθος των διαφορετικών χρεογράφων του χαρτοφυλακίου 

    

 Αντίστοιχα ο κίνδυνος του χαρτοφυλακίου υπολογίζεται από τη διακύµανση (ή την 

τυπική απόκλιση) των αποδόσεων του, ακριβώς όπως ένα µεµονωµένο χρεόγραφο και 

συνήθως ορίζεται σε όρους τυπικής απόκλισης. Ένα πολύ σηµαντικό σηµείο είναι το εξής: 

Αν και η αναµενόµενη απόδοση του χαρτοφυλακίου είναι ο σταθµικός µέσος των 

αναµενόµενων αποδόσεων των χρεογράφων, ο κίνδυνος του χαρτοφυλακίου δεν είναι ο 

σταθµικός µέσος των κινδύνων των χρεογράφων του χαρτοφυλακίου δηλαδή ισχύουν οι 

παρακάτω σχέσεις: 
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Επειδή η τελευταία έκφραση δεν είναι εξίσωση, οι επενδυτές µπορούν να µειώσουν τον 

κίνδυνο του χαρτοφυλακίου κάτω από το επίπεδο που θα ήταν αν ήταν σταθµικός µέσος 

των κινδύνων των χρεογράφων του χαρτοφυλακίου. Στην πραγµατικότητα µάλιστα ο 

κίνδυνος του χαρτοφυλακίου είναι πάντα µικρότερος από το σταθµικό µέσο των κινδύνων 

των χρεογράφων του χαρτοφυλακίου. 

Πώς είναι δυνατό να επιτευχθεί αυτή η µείωση του κινδύνου; Αρχικά 

πραγµατοποιείται η υπόθεση ότι όλες οι πηγές κινδύνου σε ένα χαρτοφυλάκιο χρεογράφων 

είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους. Όσο προστίθενται χρεόγραφα στο χαρτοφυλάκιο η έκθεση 

κάθε χρεογράφου σε κάθε πηγή κινδύνου γίνεται µικρότερη. Σύµφωνα µε το Νόµο των 

Μεγάλων Αριθµών (Law of Large Numbers), όσο µεγαλύτερο γίνεται το µέγεθος του 

δείγµατος, τόσο πιθανότερο είναι ο µέσος του να πλησιάζει την αναµενόµενη τιµή του 

πληθυσµού. Η µείωση κινδύνου στην περίπτωση ανεξάρτητων πηγών κινδύνου µπορεί να 

παραλληλιστεί µε την Αρχή της Εξασφάλισης (Insurance Principle), που πήρε το όνοµα 



της από την ιδέα ότι µια ασφαλιστική εταιρία µειώνει τον κίνδυνο που αντιµετωπίζει 

έχοντας διαφορετικές πολιτικές για τις ανεξάρτητες πηγές κινδύνου. Γίνεται λοιπόν η 

υπόθεση ότι οι αποδόσεις των χρεογράφων είναι στατιστικά ανεξάρτητες. Στην περίπτωση 

αυτή η τυπική απόκλιση του χαρτοφυλακίου δίνεται από τον τύπο: 

p 1/2
 
n

ισσ =
 

Όπως φαίνεται στο διάγραµµα 1, ο κίνδυνος του χαρτοφυλακίου µειώνεται γρήγορα καθώς 

προστίθενται χρεόγραφα στο χαρτοφυλάκιο. (∆εν µας αφορά το τι χρεόγραφα 

προστίθενται, εφόσον θεωρούνται οµοιόµορφα, αλλά µόνο ο αριθµός τους) 
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∆ιάγραµµα 1. Τυπική απόκλιση και αριθµός χρεογράφων χαρτοφυλακίου 

 
 

Στο σηµείο αυτό εισάγεται η έννοια της ∆ιαφοροποίησης (Diversification) η οποία 

αποτελεί το κλειδί της διαχείρισης κινδύνου του χαρτοφυλακίου, καθώς επιτρέπει στους 

επενδυτές να µειώσουν δραστικά τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου τους χωρίς να επιδρούν 

στην απόδοσή του. Ως Τυχαία διαφοροποίηση (Random/Naive Diversification) ονοµάζεται 

η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου χωρίς να λαµβάνονται υπόψη άλλα χαρακτηριστικά 

δηλαδή ο επενδυτής επιλέγει απλά τον αριθµό των χρεογράφων στο χαρτοφυλάκιό του, ο 



οποίος πρέπει να είναι µεγάλος. Ένα από τα µακροβιότερα δόγµατα της θεωρίας 

χαρτοφυλακίου είναι ότι µόνο ένα µέρος του συνολικού κινδύνου του χαρτοφυλακίου 

µπορεί να εξαλειφθεί µέσω της διαφοροποίησης, το οποίο ονοµάζεται Μη-Συστηµατικός 

Κίνδυνος (Νon-Systematic/Idiosyncratic/Company-Specific Risk), ενώ το υπόλοιπο µέρος 

του συνολικού κινδύνου το οποίο ονοµάζεται Συστηµατικός Κίνδυνος (Systematic/Market 

Risk) δεν µπορεί να διαφοροποιηθεί. Έτσι στόχος των επενδυτών είναι η µεγιστοποίηση 

των κερδών, διαφοροποιώντας το χαρτοφυλάκιο τους κατά βιοµηχανίες ή κατά κλάδους, 

στην προσπάθεια να εξουδετερωθεί ο µη-συστηµατικός κίνδυνο. Πρέπει να σηµειωθεί ότι 

το κέρδος από τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου δεν συνεχίζεται αναλογικά όσο 

προστίθενται χρεόγραφα και παρότι ο κίνδυνος µπορεί να µειώνεται, η οριακή του µείωση 

γίνεται ολοένα και πιο µικρή. 

Συνεχίζοντας λοιπόν την παραπάνω ανάλυσή, για να αφαιρεθεί το σύµβολο της 

ανισότητας από την εξίσωση του κινδύνου χαρτοφυλακίου και να αναπτυχθεί µια εξίσωση 

υπολογισµού του κινδύνου χαρτοφυλακίου µέσω της διακύµανσης (ή της τυπικής 

απόκλισης), πρέπει να ληφθούν υπόψη δύο παράγοντες. Πρώτον ο σταθµισµένος κίνδυνος 

του κάθε χρεογράφου και δεύτερον η σταθµισµένη συνδιακύµανση µεταξύ των 

αποδόσεων των χρεογράφων. Η συνδιακύµανση είναι ένα απόλυτο µέτρο της συν-κίνησης 

(co-movements) µεταξύ των αποδόσεων των χρεογράφων και χρησιµοποιείται στον 

υπολογισµό του κινδύνου του χαρτοφυλακίου. Χρειάζεται η πραγµατική συνδιακύµανση 

µεταξύ των χρεογράφων σε ένα χαρτοφυλάκιο ώστε να υπολογιστεί η διακύµανση και η 

τυπική απόκλιση του. Για να επεξηγηθεί το πώς οι αποδόσεις των χρεογράφων κινούνται 

µαζί χρησιµοποιείται επίσης ο συντελεστής συσχέτισης. 

 Ο συντελεστής συσχέτισης ρij είναι ένα στατιστικό µέγεθος της σχετικής συν-

κίνησης µεταξύ των αποδόσεων των χρεογράφων το οποίο µετρά την έκταση στην οποία 

οι αποδόσεις µεταξύ δύο χρεογράφων σχετίζονται, όµως δηλώνει µόνο σχέση και όχι 

αιτιότητα. Παίρνει τιµές από -1 (τέλεια αρνητική συσχέτιση) έως 1 (τέλεια θετική 

συσχέτιση) και όταν ισούται µε 0 υπάρχει µηδενική συσχέτιση. Στην περίπτωση της 

τέλειας θετικής συσχέτισης ο κίνδυνος του χαρτοφυλακίου υπολογίζεται από το σταθµικό 

µέσο των κινδύνων των χρεογράφων, όταν υπάρχει µηδενική συσχέτιση ο κίνδυνος του 

χαρτοφυλακίου µειώνεται (και για µεγάλο αριθµό χρεογράφων µπορεί να πετύχουµε 

δραµατική µείωση) και όταν υπάρχει τέλεια αρνητική συσχέτιση ο κίνδυνος του 



χαρτοφυλακίου µηδενίζεται. Στην ιδανική περίπτωση οι επενδυτές αναζητούν χρεόγραφα 

µε αρνητική συσχέτιση ή µικρή θετική, ώστε να µειώσουν τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου 

τους. 

 Όπως αναφέρεται και πιο πάνω µε τον όρο συνδιακύµανση ορίζεται η έκταση στην 

οποία δύο τυχαίες µεταβλητές συν-κινούνται στο χρόνο. Είναι ένα απόλυτο µέτρο του 

βαθµού συσχέτισης µεταξύ των αποδόσεων δύο χρεογράφων και χρησιµοποιείται στον 

υπολογισµό του κινδύνου του χαρτοφυλακίου. Όπως η συσχέτιση έτσι και η 

συνδιακύµανση µπορεί να είναι θετική (οι αποδόσεις δύο χρεογράφων κινούνται προς την 

ίδια κατεύθυνση), µηδενική (οι αποδόσεις δύο χρεογράφων είναι ανεξάρτητες µεταξύ 

τους) ή αρνητική (οι αποδόσεις δύο χρεογράφων κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση) 

και υπολογίζεται από τον τύπο: 
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Όπου: 

σΑΒ είναι η συνδιακύµανση µεταξύ των χρεογράφων Α και Β 

RA είναι η πιθανή απόδοση του χρεογράφου Α (αντίστοιχα για το χρεόγραφο Β) 

Ε(RA) είναι η αναµενόµενη απόδοση του χρεογράφου Α (αντίστοιχα για το χρεόγραφο Β) 

m είναι το πλήθος των πιθανών αποδόσεων των χρεογράφων  

 

Η συνδιακύµανση και η συσχέτιση συνδέονται µεταξύ τους µέσω της σχέσης: 

AB
AB

A B

σ
ρ

σ σ
=

 

Στην περίπτωση λοιπόν ενός χαρτοφυλακίου µε δύο χρεόγραφα ο κίνδυνος υπολογίζεται 

από τον τύπο: 

2 2 1/2
1 2 1 2 1,2 1 2[ 2( )( ) ]p w w w wσ ρ σ σ= + +

 

ενώ στην περίπτωση ενός χαρτοφυλακίου µε n χρεόγραφα ο τύπος υπολογισµού 

διαµορφώνεται ως εξής: 

2 2 2

1 1 1

,
N n n
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Γιατί η συνδιακύµανση είναι τόσο σηµαντική για τον κίνδυνο ενός χαρτοφυλακίου; 

Όταν προστίθεται ένα νέο χρεόγραφο σε ένα υπάρχον χαρτοφυλάκιο δύο επιδράσεις 

λαµβάνουν χώρα. Πρώτον ο κίνδυνος του χρεογράφου (όπως υπολογίζεται από την 

διακύµανση) προστίθεται στον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου και δεύτερον η 

συνδιακύµανση του νέου χρεογράφου µε κάθε άλλο χρεόγραφο του χαρτοφυλακίου επίσης 

προστίθεται. Έτσι όσο ο αριθµός των χρεογράφων σε ένα χαρτοφυλάκιο αυξάνεται, η 

σηµασία του κινδύνου κάθε χρεογράφου ξεχωριστά µειώνεται ενώ η σηµασία της 

συνδιακύµανσης µεταξύ τους αυξάνεται. 

 

Α.3 Επιλογή Χαρτοφυλακίου 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται το πώς γίνεται η δηµιουργία χαρτοφυλακίου 

σύµφωνα µε τις θεµελιώδεις αρχές της θεωρίας του Markowitz. Για την επιλογή του 

άριστου χαρτοφυλακίου χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων σύµφωνα µε την 

ανάλυση του Markowitz, οι επενδυτές θα πρέπει πρώτα να προσδιορίσουν τους βέλτιστους 

συνδυασµούς απόδοσης-κινδύνου από ένα σύνολο επικίνδυνων περιουσιακών στοιχείων 

χρησιµοποιώντας την ανάλυση αποτελεσµατικού συνόρου του Markowitz και έπειτα να 

επιλέξουν το άριστο χαρτοφυλάκιο από αυτά που απαρτίζουν το αποτελεσµατικό σύνορο 

βασιζόµενοι στις προτιµήσεις τους. 

 Η θεωρία χαρτοφυλακίου είναι κανονιστική, δηλαδή προτείνει στους επενδυτές τι 

πρέπει να κάνουν ώστε να διαφοροποιήσουν άριστα το χαρτοφυλάκιό τους και βασίζεται 

σε ένα σύνολο υποθέσεων. Η πρώτη υπόθεση είναι  ότι υπάρχει µια επενδυτική περίοδος 

(πχ ένας χρόνος) η δεύτερη ότι υπάρχει ρευστότητα (δεν υπάρχουν κόστη συναλλαγών) 

και η Τρίτη ότι οι προτιµήσεις των επενδυτών βασίζονται µόνο στην αναµενόµενη 

απόδοση και τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου (όπως αυτός ορίζεται από τη διακύµανση ή 

την τυπική απόκλιση). 

 Τα σύνολο των εφικτών χαρτοφυλακίων είναι το σύνολο των χαρτοφυλακίων που 

µπορούν να δηµιουργηθούν από n χρεόγραφα. Ωστόσο οι επενδυτές που αποστρέφονται 

τον κίνδυνο θα προτιµήσουν µόνο τα χαρτοφυλάκια µε το µικρότερο δυνατό κίνδυνο για 

δεδοµένη απόδοση. Όλα τα υπόλοιπα χαρτοφυλάκια από το εφικτό σύνολο είναι 

χειρότερα. 



 Ως Αποτελεσµατικό Χαρτοφυλάκιο (Efficient Portfolio) ο Markowitz ορίζει εκείνο 

που ενέχει το µικρότερο κίνδυνο για δεδοµένη αναµενόµενη απόδοση, ή τη µεγαλύτερη 

αναµενόµενη απόδοση για δεδοµένο επίπεδο κινδύνου. Οι ορθολογικοί επενδυτές θα 

αναζητήσουν τέτοια χαρτοφυλάκια διότι είναι βέλτιστα στις δύο διαστάσεις που είναι πιο 

σηµαντικές για εκείνους, την αναµενόµενη απόδοση και τον κίνδυνο. Χρησιµοποιώντας 

λοιπόν τις αναµενόµενες αποδόσεις, τις διακυµάνσεις και τις συνδιακυµάνσεις µπορούν να 

υπολογιστούν τα χαρτοφυλάκια µε τη µικρότερη διακύµανση-κίνδυνο, για δεδοµένη 

αναµενόµενη απόδοση. Το σύνολο των χαρτοφυλακίων ελάχιστης-διακύµανσης (minimum 

variance) αποτελούν το Σύνορο Ελάχιστης ∆ιακύµανσης (Minimum Variance Frontier). 

Στο διάγραµµα 2 το σηµείο Α είναι το χαρτοφυλάκιο µε την ολικώς ελάχιστη διακύµανση. 

Επίσης το ανώτερο τµήµα ΑB προτιµάται από το τµήµα ΑΓ διότι εξασφαλίζει υψηλότερη 

απόδοση για τον ίδιο κίνδυνο.  

  

∆ιάγραµµα 2. Το αποτελεσµατικό σύνορο 

 

Ως Αποτελεσµατικό Σύνορο (Efficient frontier) ορίζεται το τµήµα του συνόρου ελάχιστης 

διακύµανσης που αποτελείται από χαρτοφυλάκια που δηµιουργούνται σύµφωνα µε το 

υπόδειγµα του Markowitz και προσφέρουν τους καλύτερους συνδυασµούς απόδοσης-

κινδύνου που είναι διαθέσιµοι στους επενδυτές. Στο διάγραµµα 3 φαίνονται οι περιοχές µε 

τους συνδυασµούς απόδοσης και κινδύνου. Για παράδειγµα ένας επενδυτής που 

πρωταρχικά ενδιαφέρεται για τον κίνδυνο που αναλαµβάνει θα επιλέξει ένα χαρτοφυλάκιο 

που βρίσκεται στα δύο αριστερά τµήµατα του σχήµατος ενώ ένας επενδυτής που 

Γ 

E( RΡ ) (%) 

Α 

Β 

σp 



ενδιαφέρεται για υψηλές αποδόσεις ανεξάρτητα από τον κίνδυνο που αναλαµβάνει θα 

επιλέξει ένα χαρτοφυλάκιο που βρίσκεται στα δύο επάνω τµήµατα του σχήµατος. 

 

 

∆ιάγραµµα 3. Συνδυασµοί Απόδοσης-Κινδύνου 

Η λύση λοιπόν του υποδείγµατος του Markowitz περιστρέφεται γύρω από τα βάρη ή τα 

ποσοστά των επενδύσεων του χαρτοφυλακίου σε κάθε χρεόγραφο. ∆ηλαδή οι 

αναµενόµενες αποδόσεις, οι διακυµάνσεις και οι σχέσεις συσχέτισης των χρεογράφων 

είναι οι ανεξάρτητες µεταβλητές του υποδείγµατος τις οποίες επιλέγει ο επενδυτής και τα 

βάρη η µεταβλητή που χειρίζεται για να λύσει το πρόβληµα. 

Αφού πλέον σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Markowitz έχει δηµιουργηθεί το σύνορο 

των αποτελεσµατικών χαρτοφυλακίων, οι επενδυτές πρέπει να επιλέξουν το κατάλληλο 

χαρτοφυλάκιο για εκείνους. Το υπόδειγµα του Markowitz δεν υποδεικνύει ένα άριστο 

χαρτοφυλάκιο αλλά ένα σύνολο από αυτά. Για την επιλογή του συνδυασµού 

αναµενόµενης απόδοσης-κινδύνου που ικανοποιεί έναν επενδυτή χρησιµοποιούνται οι 

λεγόµενες Καµπύλες Αδιαφορίας (Indifference Curves). Οι καµπύλες αυτές για έναν 

επενδυτή που αποστρέφεται τον κίνδυνο, περιγράφουν τις προτιµήσεις του ως προς τον 

κίνδυνο και την απόδοση µε άλλα λόγια κάθε καµπύλη αδιαφορίας αντικατοπτρίζει 

συνδυασµούς απόδοσης-κινδύνου που ικανοποιούν το ίδιο έναν επενδυτή. Κάποια βασικά 

χαρακτηριστικά που αναφέρονται στις καµπύλες αδιαφορίας είναι ότι δεν µπορούν να 

τέµνονται, ο αριθµός τους είναι άπειρος για κάθε επενδυτή, έχουν ανοδική κλίση (για 

επενδυτές που αποστρέφονται τον κίνδυνο) και η καµπυλότητα τους εξαρτάται από τις 

προτιµήσεις ως προς τον κίνδυνο. Επίσης υψηλότερες καµπύλες αδιαφορίας είναι 
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προτιµότερες από χαµηλότερες καµπύλες αδιαφορίας, όσο µεγαλύτερη είναι η κλίση τους 

τόσο µεγαλύτερη είναι η αποστροφή του επενδυτή στον κίνδυνο και τέλος όσο 

περισσότερο απέχουν από τον οριζόντιο άξονα τόσο µεγαλύτερη είναι η χρησιµότητα του 

επενδυτή. Η µορφή που έχουν οι καµπύλες αδιαφορίας για έναν επενδυτή ο οποίος 

αποστρέφεται τον κίνδυνο φαίνεται στο διάγραµµα 4. 

 

 
∆ιάγραµµα 4. Καµπύλες αδιαφορίας 

 

Το άριστο χαρτοφυλάκιο για έναν τέτοιο επενδυτή προκύπτει όπως απεικονίζεται 

στο διάγραµµα 5 από το σηµείο στο οποίο εφάπτονται το σύνορο των αποτελεσµατικών 

χαρτοφυλακίων και η καµπύλη αδιαφορίας του. Το χαρτοφυλάκιο αυτό µεγιστοποιεί τη 

χρησιµότητα του διότι οι καµπύλες αδιαφορίας αντικατοπτρίζουν τις επενδυτικές του 

προτιµήσεις και το αποτελεσµατικό σύνορο τα πιθανά χαρτοφυλάκια. 

    



 
∆ιάγραµµα 5. Το άριστο χαρτοφυλάκιο 

 
Ανακεφαλαιώνοντας, ορισµένα βασικά συµπεράσµατα για το υπόδειγµα του 

Markowitz είναι τα εξής: 

1. Η θεωρία χαρτοφυλακίου του Markowitz είναι δυ-παραµετρική διότι οι επενδυτές 

κάνουν τις επιλογές τους µε βάση δύο παραµέτρους, την αναµενόµενη απόδοση και τον 

κίνδυνο. 

2. Η ανάλυση του Markowitz δηµιουργεί ένα σύνολο αποτελεσµατικών χαρτοφυλακίων 

τα οποία είναι εξίσου «καλά». 

3. Το υπόδειγµα του Markowitz δεν υποθέτει ότι υπάρχει δυνατότητα δανεισµού από 

τους επενδυτές και άρα µόχλευση 

4. Στην πράξη διαφορετικοί επενδυτές ή διαχειριστές χαρτοφυλακίου θα εκτιµήσουν 

διαφορετικά δεδοµένα για το υπόδειγµα του Markowitz µε αποτέλεσµα να παραχθούν 

διαφορετικά αποτελεσµατικά σύνορα 

5. Το υπόδειγµα του Markowitz παραµένει «δυσκίνητο» εξαιτίας των µεγάλων Μητρών 

∆ιακύµανσης-Συνδιακύµανσης που χρειάζεται να υπολογιστούν. 

  

Εκτός από το υπόδειγµα του Markowitz υπάρχουν και εναλλακτικά υποδείγµατα 

υπολογισµού του αποτελεσµατικού συνόρου. Το Υπόδειγµα Απλού ∆είκτη (Single Index 

Model) (από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως SIM) είναι ένα υπόδειγµα που συσχετίζει 

τις αποδόσεις του κάθε χρεογράφου µε τις αποδόσεις το δείκτη της αγοράς και δίνεται από 

τον τύπο: 



i i i M iR a R eβ= + +
 

 

Όπου: 

Ri είναι η απόδοση του i-οστού χρεογράφου 

RM είναι η απόδοση του γενικού δείκτη της αγοράς 

ai είναι το µέρος της απόδοσης του i-οστού χρεογράφου που είναι ανεξάρτητο από την 

αγορά 

βi είναι ένα µέτρο της αναµενόµενης µεταβολής στην εξαρτηµένη µεταβλητή Ri για µια 

µεταβολή της ανεξάρτητης µεταβλητής RM 

ei είναι το τυχαίο σφάλµα καταλοίπων 

 

Το SIM χωρίζει την απόδοση ενός χρεογράφου σε δύο συστατικά. Ένα µοναδικό 

(σταθερό) µέρος, το αi και ένα µέρος που σχετίζεται µε την αγορά, το βiRΜ. Το µοναδικό 

µέρος αφορά µόνο την συγκεκριµένη εταιρία (company specific) και όχι τις εταιρίες 

γενικά (πχ µια πυρκαγιά, µια ευρεσιτεχνία, ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα), ενώ το µέρος 

που σχετίζεται µε την αγορά αφορά όλες (ή τις περισσότερες) τις εταιρίες. Ο όρος 

σφάλµατος (error term) είναι η διαφορά µεταξύ του αριστερού µέλους (απόδοση 

χρεογράφου) και του δεξιού µέλους της εξίσωσης και ο όρος β (beta) είναι πολύ 

σηµαντικός καθώς µετρά την ευαισθησία µιας µετοχής στις διακυµάνσεις του δείκτη της 

αγοράς. Για να χρησιµοποιηθεί το SIM χρειάζονται εκτιµήσεις του β για κάθε µετοχή οι 

οποίες µπορεί να γίνουν µε παλινδρόµηση χρονοσειρών ενώ τα RΜ και ei θεωρούνται 

τυχαίες µεταβλητές ανεξάρτητες µεταξύ τους. 

 Το SIM υποθέτει ότι τα χρεόγραφα σχετίζονται µόνο µέσω της κοινής τους 

αντίδρασης στην απόδοση της αγοράς. Αυτή είναι µια κρίσιµη υπόθεση του υποδείγµατος, 

διότι συνεπάγεται ότι οι µετοχές συνδιακυµαίνονται µόνο εξαιτίας της κοινής τους 

συσχέτισης µε το δείκτη της αγοράς. Στο συγκεκριµένο υπόδειγµα λοιπόν όλες οι 

συνδιακυµάνσεις εξαρτώνται µόνο από τον κίνδυνο της αγοράς. Έτσι η συνδιακύµανση 

µεταξύ δύο χρεογράφων µπορεί να γραφεί ως: 

 

2
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Ενώ δηλαδή στο υπόδειγµα του Markowitz χρειάζεται να υπολογιστούν όλες οι 

συνδιακυµάνσεις στην Μήτρα ∆ιακυµάνσεων-Συνδιακυµάνσεων, το SIM χωρίζει τον 

κίνδυνο του συγκεκριµένου χρεογράφου σε δύο συστατικά όπως κάνει και µε την 

απόδοση. Αυτό απλοποιεί την συνδιακύµανση και τον υπολογισµό του συνολικού 

κινδύνου του χρεογράφου και του χαρτοφυλακίου. Ο συνολικός κίνδυνος του χρεογράφου 

(όπως υπολογίζεται από τη διακύµανση του) αποτελείται από δύο συστατικά, τον κίνδυνο 

της αγοράς (market risk) και τον κίνδυνο της συγκεκριµένης εταιρίας (company-specific 

risk). 

 

2 2 2 2[ ]i i M eiσ β σ σ= +
 

 

Ο κίνδυνος αγοράς αντιπροσωπεύει το τµήµα της διακύµανσης του χρεογράφου που δεν 

µπορεί να διαφοροποιηθεί. Το τµήµα αυτό εµφανίζεται όταν το χρεόγραφο αντιδρά στις 

διακυµάνσεις του δείκτη της αγοράς. Το δεύτερο τµήµα της διακύµανσης εµφανίζεται 

λόγω της απόκλισης από τη γραµµική σχέση µεταξύ απόδοσης χρεογράφου και απόδοσης 

αγοράς. Τα παραπάνω ισχύουν και για χαρτοφυλάκια δηλαδή ισχύει: 

 

2 2 2 2[ ]p p M epσ β σ σ= +
 

 

Όπως είδαµε µε τη χρήση του SIM απλοποιείται πολύ ο υπολογισµός της διακύµανσης του 

χαρτοφυλακίου και άρα ο υπολογισµός του αποτελεσµατικού συνόρου. Παρόλα αυτά το 

υπόδειγµα αυτό κάνει µια κρίσιµη υπόθεση για την ανεξαρτησία των καταλοίπων των 

χρεογράφων η οποία επηρεάζει την ακρίβεια των εκτιµήσεων των διακυµάνσεων. 

Γενίκευση του SIM είναι το Υπόδειγµα Πολλαπλών ∆εικτών (Multi Index Model-MIM) 

το οποίο έχει τη µορφή: 

 

( )i i i M i iE R a b R c NF e= + + +
 

 



Όπου ο όρος NF αντιπροσωπεύει παράγοντες εκτός αγοράς (Non Market Factor). Ένα 

τέτοιο υπόδειγµα αναµένεται να τα πηγαίνει καλύτερα από το SIM γιατί χρησιµοποιεί 

περισσότερη πληροφορία. Στην πραγµατικότητα το MIM κυµαίνεται µεταξύ της µεθόδου 

∆ιακυµάνσεων-Συνδιακυµάνσεων και του SIM. 

Ποιος είναι ο αντίκτυπος της διαφοροποίησης στον κίνδυνο; Η ανάλυση του 

Markowitz δείχνει ότι η τυπική απόκλιση ενός χαρτοφυλακίου είναι µικρότερη από το 

σταθµικό µέσο των τυπικών αποκλίσεων των χρεογράφων που αποτελούν το 

χαρτοφυλάκιο και άρα η διαφοροποίηση γενικά µειώνει τον κίνδυνο ενός χαρτοφυλακίου 

(όσο αυξάνεται ο αριθµός των χρεογράφων τόσο µειώνεται ο κίνδυνος). Στην 

πραγµατικότητα σχεδόν το µισό του µέσου κινδύνου των µετοχών µπορεί να εξαλειφθεί σε 

ένα καλά διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο. Ο κίνδυνος του χαρτοφυλακίου γενικά 

µειώνεται όσο προστίθενται µετοχές γιατί εξαλείφουµε τον µη-συστηµατικό 

(διαφοροποιήσιµο) κίνδυνο ο οποίος σχετίζεται µε κάθε συγκεκριµένη εταιρία (company-

specific risk). Το πόσο θα µειωθεί ο κίνδυνος εξαρτάται από το βαθµό συσχέτισης µεταξύ 

των µετοχών ενώ σαν γενικός κανόνας ισχύει ότι η συσχέτιση µεταξύ µετοχών είναι θετική 

και µικρότερη της µονάδας. Προσθέτοντας περισσότερες µετοχές µειώνεται ο κίνδυνος 

αρχικά, αλλά όσες µετοχές και να προστεθούν δεν είναι δυνατό να εξαλειφθεί 

ολοκληρωτικά. 

 Στην προσπάθεια να δοθεί ένας ορισµός στα δύο είδη κινδύνου θα µπορούσε να 

ειπωθεί ότι η µεταβλητότητα στις αποδόσεις ενός χρεογράφου που σχετίζεται µε τις 

διακυµάνσεις της αγοράς ή της οικονοµίας συνολικά ονοµάζεται συστηµατικός κίνδυνος 

(µη-διαφοροποιήσιµος) ή κίνδυνος αγοράς (market risk) και πρακτικά όλα τα χρεόγραφα 

(οµολογίες, µετοχές) ενέχουν αυτόν τον κίνδυνο διότι  συµπεριλαµβάνει τον κίνδυνο 

επιτοκίων, πιθανή οικονοµική ύφεση, πληθωρισµό κ.α. Οι περισσότερες µετοχές 

αντιδρούν αρνητικά σε τέτοιου είδους παράγοντες. Μετά την εξάλειψη λοιπόν του µη-

συστηµατικού κινδύνου, αυτό που µένει είναι ο συστηµατικός κίνδυνος ο οποίος δεν είναι 

δυνατό να εξαλειφθεί µέσω της διαφοροποίησης. 

 Μια µελέτη των Evans και Archer το 1968 απαντά στο ερώτηµα πόσα χρεόγραφα 

χρειάζονται για να έχουµε ένα καλά διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο. Η ανάλυση τους 

έδειξε ότι 20 µετοχές είναι αρκετές και µια µελέτη τους το 1980 έδειξε ότι αν αυξήσουµε 

σε 30 τις µετοχές η µείωση της τυπικής απόκλισης του χαρτοφυλακίου είναι πολύ µικρή. Η 



άποψη αυτή έχει αναθεωρηθεί και σύµφωνα µε µια µελέτη των Cambell, Lettau, Malkiel 

και Xu µεταξύ 1962 και 1997 η συνολική µεταβλητότητα της αγοράς δεν άλλαξε αλλά η 

µεταβλητότητα συγκεκριµένων µετοχών αυξήθηκε δραµατικά. Η µελέτη αυτή προτείνει 

ότι οι επενδυτές χρειάζονται περισσότερες µετοχές (τουλάχιστον 50 µε 60 από 

διαφορετικούς κλάδους) για να έχουν καλά διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο στο σηµερινό 

οικονοµικό περιβάλλον. 
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Α.4 Υποδείγµατα Αποτίµησης Περιουσιακών Στοιχείων 

 Η θεωρία κεφαλαιαγοράς (capital market theory) είναι µια θετική θεωρία η οποία 

µάλλον κάνει υποθέσεις για το πώς συµπεριφέρονται οι επενδυτές παρά προτείνει το πώς 

θα πρέπει να συµπεριφέρονται, όπως στην περίπτωση της MPT. Το εξειδικευµένο 

υπόδειγµα ισορροπίας της θεωρίας αυτής ονοµάζεται Υπόδειγµα Αποτίµησης 

Περιουσιακών Στοιχείων (Capital Asset Pricing Model) το οποίο για συντοµία από εδώ 

και στο εξής θα αναφέρεται ως CAPM. Το CAPM επιτρέπει τον υπολογισµό του σχετικού 

κινδύνου ενός συγκεκριµένου χρεογράφου αλλά και την εκτίµηση µιας σχέσης µεταξύ του 

κινδύνου και της αναµενόµενης απόδοσης της επένδυσης και είναι ελκυστικό ως 

υπόδειγµα ισορροπίας εξαιτίας της απλοϊκότητας και των συµπερασµάτων του. Ως 



αποτέλεσµα διαφόρων κριτικών που ασκήθηκαν στο συγκεκριµένο υπόδειγµα στο 

πέρασµα του χρόνου, εναλλακτικά υποδείγµατα αποτίµησης έχουν προταθεί µε πιο γνωστό 

το Arbitrage Pricing Theory (APT) που επιτρέπει πολλαπλές πηγές κινδύνου. 

 Η θεωρία κεφαλαιαγοράς βασίζεται την θεωρία χαρτοφυλακίου του Markowitz. 

Κάθε επενδυτής θεωρείται ότι διαφοροποιεί το χαρτοφυλάκιό του σύµφωνα µε το 

υπόδειγµα του Markowitz επιλέγοντας ένα σηµείο πάνω στο αποτελεσµατικό σύνορο, 

σύµφωνα µε τις προτιµήσεις του ως προς την αναµενόµενη απόδοση και τον κίνδυνο. 

Εξαιτίας της πολυπλοκότητας της πραγµατικότητας γίνονται κάποιες υποθέσεις ακόµα 

ώστε να θεωρούνται όλοι οι επενδυτές οµογενείς. 

Οι υποθέσεις αυτές είναι: 

1. Όλοι οι επενδυτές µπορούν να δανείσουν και να δανειστούν στο επιτόκιο µηδενικού 

κινδύνου (Risk-Free Rate), το οποίο από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως RF. 

2. Όλοι οι επενδυτές έχουν πανοµοιότυπες κατανοµές πιθανοτήτων για της µελλοντικές 

αποδόσεις, έχουν οµογενείς προσδοκίες σε σχέση µε τις αναµενόµενες αποδόσεις, τη 

διακύµανσή τους και τις συσχετίσεις. Έτσι µε δεδοµένες τις τιµές των χρεογράφων και το 

επιτόκιο µηδενικού κινδύνου όλοι οι επενδυτές έχουν την ίδια πληροφόρηση ώστε να 

υπολογίσουν το αποτελεσµατικό σύνορο. 

3. Όλοι οι επενδυτές έχουν τον ίδιο επενδυτικό ορίζοντα µιας περιόδου. 

4. ∆εν υπάρχουν κόστη συναλλαγών. 

5. ∆εν υπάρχουν φόροι εισοδήµατος. 

6. ∆εν υπάρχει πληθωρισµός. 

7. Υπάρχουν πολλοί επενδυτές και κανένας µεµονωµένος επενδυτής δεν µπορεί να 

επηρεάσει την τιµή µιας µετοχής µέσα από τις συναλλαγές του. Οι επενδυτές είναι 

αποδέκτες τιµών (price-takers), 

8. Οι κεφαλαιαγορές βρίσκονται σε ισορροπία. 

Μπορεί οι υποθέσεις αυτές να µοιάζουν µη-ρεαλιστικές αλλά το σηµαντικό είναι το πόσο 

καλά προβλέπει ή περιγράφει την πραγµατικότητα η θεωρία και όχι ο ρεαλισµός των 

υποθέσεων που κάνει. Οι περισσότερες από αυτές τις υποθέσεις µπορούν να 

«χαλαρώσουν» χωρίς σηµαντική επίδραση στο υπόδειγµα και τα συµπεράσµατά του, 

δηλαδή το CAPM είναι ανθεκτικό (robust). 



 Η πρώτη υπόθεση του CAPM είναι ότι οι επενδυτές µπορούν να δανείζουν και να 

δανείζονται στο RF. Η εισαγωγή του χρεογράφου µηδενικού κινδύνου είναι πολύ 

σηµαντική στη εξέλιξη της θεωρίας χαρτοφυλακίου και της θεωρίας κεφαλαιαγοράς. Οι 

επενδυτές µπορούν πλέον να επενδύσουν ένα µέρος του πλούτου τους στο συγκεκριµένο 

χρεόγραφο και το υπόλοιπο σε ένα επικίνδυνο χαρτοφυλάκιο του αποτελεσµατικού 

συνόρου της θεωρίας του Markowitz. Αυτό επιτρέπει τη θεωρία χαρτοφυλακίου του 

Markowitz να επεκταθεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε να αλλάζει το αποτελεσµατικό σύνορο το 

οποίο οδηγεί σε µια θεωρία αποτίµησης µε αβεβαιότητα. Ως χρεόγραφο µηδενικού 

κινδύνου µπορεί να οριστεί ένα χρεόγραφο µε σίγουρη αναµενόµενη απόδοση και 

διακύµανση ίση µε το µηδέν. Αφού η διακύµανσή του είναι ίση µε το µηδέν η 

αναµενόµενη του απόδοση θα ισούται µε την ονοµαστική. Επίσης η συσχέτιση του 

χρεογράφου µηδενικού κινδύνου µε οποιοδήποτε άλλο επικίνδυνο χρεόγραφο ισούται µε 

το µηδέν. 

 Έστω το αποτελεσµατικό σύνορο ενός επενδυτή που φαίνεται στο διάγραµµα 7. Το 

τόξο ΑΒ απεικονίζει το αποτελεσµατικό σύνολο χαρτοφυλακίων από επικίνδυνα 

περιουσιακά στοιχεία. Εισάγεται το περιουσιακό στοιχείο µηδενικού κινδύνου µε απόδοση 

RF και διακύµανση ίση µε µηδέν. Οι επενδυτές µπορούν πλέον να συνδυάσουν το 

περιουσιακό στοιχείο µηδενικού κινδύνου µε ένα χαρτοφυλάκιο από το αποτελεσµατικό 

σύνορο και πλέον υπάρχουν συνδυασµοί απόδοσης-κινδύνου που δεν υπήρχαν 

προηγουµένως. Το χαρτοφυλάκιο RF-V είναι προτιµότερο από το RF-X και κάθε 

χαρτοφυλάκιο που είναι υψηλότερος συνδυασµός RF και αποτελεσµατικού συνόρου 

προτιµάται από κάθε άλλο. Η διαδικασία αυτή µπορεί να συνεχιστεί µέχρι η γραµµή που 

ξεκινά από το σηµείο RF να εφάπτεται στο αποτελεσµατικό σύνορο δηλαδή στο σηµείο 

M. Το χαρτοφυλάκιο λοιπόν RF-M είναι το προτιµότερο από όλα τα πιθανά χαρτοφυλάκια 

(RF-αποτελεσµατικό σύνορο) και περικλείει το ανώτερο χαρτοφυλάκιο δανεισµού 

(lending portfolio) µε βάση το αποτελεσµατικό σύνορο του Markowitz. Ο δανεισµός 

αναφέρεται στην αγορά του περιουσιακού στοιχείου µηδενικού κινδύνου διότι κάνοντας 

µια τέτοια αγορά ουσιαστικά ο επενδυτής δανείζει χρήµατα στον εκδότη του χρεογράφου. 

Αν επεκταθεί η ανάλυση δίνοντας τη δυνατότητα δανεισµού στον επενδυτή και όχι του 

περιορισµού στο δικό του πλούτο τεχνικά του δίνεται η δυνατότητα να πετύχει 

υψηλότερες αναµενόµενες αποδόσεις αναλαµβάνοντας παράλληλα µεγαλύτερο κίνδυνο. 



Στην ουσία επεκτείνεται το χαρτοφυλάκιο πέρα από το εφαπτόµενο σηµείο Μ (γραµµή 

RF-M-L στο σχήµα). 
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Το CAPM είναι ένα υπόδειγµα ισορροπίας το οποίο περιγράφει δύο σηµαντικές 

σχέσεις. Πρώτον η γραµµή αγοράς κεφαλαίου (capital market line-CML) περιγράφει τη 

σχέση ισορροπίας µεταξύ της αναµενόµενης απόδοσης και του κινδύνου για τα 

αποτελεσµατικά χαρτοφυλάκια και δεύτερον η γραµµή αγοράς χρεογράφων (security 

market line-SML) περιγράφει τη σχέση ισορροπίας µεταξύ της αναµενόµενης απόδοσης 

και του συστηµατικού κινδύνου, η οποία εφαρµόζεται τόσο σε µεµονωµένα χρεόγραφα 

όσο και σε χαρτοφυλάκια. 

 Είναι πλέον γνωστό ότι το χαρτοφυλάκιο M είναι το καλύτερο χαρτοφυλάκιο που 

µπορεί να έχει ένας επενδυτής (που δεν µοχλεύει) και όλοι οι επενδυτές κρατούν 

χαρτοφυλάκια που τοποθετούνται κάπου πάνω στην ευθεία RF-M ανάλογα µε τις 

προτιµήσεις τους για δανεισµό ή όχι (οι οποίες αντιπροσωπεύουν και τις προτιµήσεις τους 

για το συνδυασµό απόδοσης-κινδύνου). Μέχρι τώρα έχει δειχθεί ότι: 

1. Ένας επενδυτής που αποστρέφεται τον κίνδυνο, κάνει τις επενδυτικές του επιλογές 

σύµφωνα µε τη θεωρία του Markowitz και επιλέγει αποτελεσµατικά χαρτοφυλάκια. 

2. Οι επενδυτές µπορούν να δανείζουν ή να δανείζονται στο επιτόκιο µηδενικού 

κινδύνου. 

3. Κάθε επενδυτής πρέπει να δηµιουργεί το άριστο χαρτοφυλάκιο του σύµφωνα µε τις 

προτιµήσεις του για τη σχέση απόδοσης-κινδύνου. Οι συντηρητικοί επενδυτές δανείζουν 

και οι επιθετικοί δανείζονται. 
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4. Όλοι οι επενδυτές µπορούν να δηµιουργήσουν ένα άριστο χαρτοφυλάκιο 

συνδυάζοντας ένα αποτελεσµατικό χαρτοφυλάκιο µε το περιουσιακό στοιχείο χωρίς 

κίνδυνο. 

Στο διάγραµµα 8 η γραµµή που ξεκινά από το περιουσιακό στοιχείο χωρίς κίνδυνο 

και εφάπτεται στο αποτελεσµατικό σύνορο (RF-M-L) συχνά αναφέρεται ως γραµµή της 

αγοράς κεφαλαίου (capital market line-CML) και απεικονίζει τις συνθήκες ισορροπίας οι 

οποίες επικρατούν στην αγορά για την ύπαρξη αποτελεσµατικών χαρτοφυλακίων, 

δηµιουργηµένων από άριστα χαρτοφυλάκια και το περιουσιακό στοιχείο µηδενικού 

κινδύνου. Όλοι οι συνδυασµοί µεταξύ του RF και του χαρτοφυλακίου Μ βρίσκονται πάνω 

στην γραµµή CML και στην κατάσταση ισορροπίας, όλοι οι επενδυτές θα κρατούν ένα 

χαρτοφυλάκιο που θα ανήκει σε αυτή τη γραµµή. Οι επενδυτές που θέλουν να επενδύσουν 

σε επικίνδυνα χρεόγραφα πρέπει αντισταθµίσουν τον πρόσθετο κίνδυνο µε ένα 

ασφάλιστρο κινδύνου. Η κάθετη απόσταση µεταξύ της απόδοσης µηδενικού κινδύνου και 

του σηµείου Ε(Rm) στην γραµµή αγοράς κεφαλαίου είναι η υπερβάλλουσα απόδοση για 

την ανάληψη κινδύνου και η οριζόντια απόσταση ο κίνδυνος που αναλαµβάνεται, σΜ. Έτσι 

η ποσότητα (Ε(RM)-RF)/ σΜ είναι η κλίση της γραµµής αγοράς κεφαλαίου και 

αντικατοπτρίζει την σχέση ανταλλαγής αναµενόµενης απόδοσης-κινδύνου για 

αποτελεσµατικά χαρτοφυλάκια ή µε άλλα λόγια, εκφράζει την αγοραία τιµή κινδύνου ενός 

αποτελεσµατικού χαρτοφυλακίου ή την αγοραία τιµή ισορροπίας του κινδύνου και µετρά 

την πρόσθετη απόδοση που η αγορά απαιτεί για ποσοστιαία αύξηση του κινδύνου του 

χαρτοφυλακίου.    
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Η εξίσωση της γραµµής αγοράς κεφαλαίου είναι η εξής: 
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Όπου: 

Ε(Rp) είναι η αναµενόµενη απόδοση του αποτελεσµατικού χαρτοφυλακίου 

RF είναι η απόδοση του χρεογράφου µηδενικού κινδύνου 

Ε(RΜ) είναι η αναµενόµενη απόδοση του χαρτοφυλακίου της αγοράς 

σΜ είναι η τυπική απόκλιση των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου της αγοράς 

σp είναι η τυπική απόκλιση του αποτελεσµατικού χαρτοφυλακίου 

 

Αξιοσηµείωτα είναι τα εξής: 

1. Μόνο αποτελεσµατικά χαρτοφυλάκια, αποτελούµενα από το χρεόγραφο µηδενικού 

κινδύνου και το χαρτοφυλάκιο Μ ανήκουν στην CML. 

2. Ως υπόδειγµα ισορροπίας η CML πρέπει να έχει αύξουσα κλίση διότι η τιµή του 

κινδύνου πρέπει να είναι θετική. Περισσότερος κίνδυνος συνεπάγεται περισσότερη 

απόδοση. 

3. Ιστορικά για συγκεκριµένες περιόδους (ένα-δύο χρόνια) η CML µπορεί να είναι 

καθοδική. Η απόδοση του χρεογράφου RF υπερβαίνει την απόδοση του χαρτοφυλακίου 

της αγοράς. Αυτό δεν ακυρώνει την ισχύ της CML αλλά δείχνει ότι στην πραγµατικότητα 

οι αποδόσεις µπορεί να διαφέρουν από τις αναµενόµενες και οι προσδοκίες των επενδυτών 

να µην πραγµατοποιηθούν. ∆ηλαδή η CML είναι ex-ante ανοδική αλλά µπορεί ex-post να 

είναι καθοδική. 

4. Η CML µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να καθορίσουµε τις άριστες αναµενόµενες 

αποδόσεις για διαφορετικά επίπεδα κινδύνου χαρτοφυλακίου. 

Το χαρτοφυλάκιο της αγοράς Μ (market portfolio) βρίσκεται στο σηµείο όπου εφάπτεται η 

ευθεία που ξεκινά από το σηµείο RF µε το αποτελεσµατικό σύνορο και είναι το άριστο 

χαρτοφυλάκιο. Σε αυτό το χαρτοφυλάκιο κάθε χρεόγραφο είναι σε ποσοστό ίσο µε το λόγο 

της αγοραίας αξίας του µπρος την αγοραία αξία όλων των επικίνδυνων χρεογράφων. 



Θεωρητικά όλοι οι επενδυτές έχουν το ίδιο επικίνδυνο χαρτοφυλάκιο διότι έχει γίνει η 

υπόθεση ότι το επιλέγουν σύµφωνα µε την ανάλυση του Markowitz µε δεδοµένα τα ίδια 

χρεόγραφα, τις ίδιες αναµενόµενες αποδόσεις και συνδιακυµάνσεις και ίδιο επενδυτικό 

ορίζοντα. Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι αν και οι επενδυτές παίρνουν διαφορετική 

θέση στην ευθεία CML, όλοι επενδύουν στο χαρτοφυλάκιο Μ. Το CAPM ορίζει το 

χαρτοφυλάκιο Μ ως το άριστο επικίνδυνο χαρτοφυλάκιο. Σε ισορροπία όλα τα επικίνδυνα 

χρεόγραφα πρέπει να περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο Μ γιατί όλοι οι επενδυτές 

κρατούν το ίδιο χαρτοφυλάκιο. Αν το άριστο χαρτοφυλάκιο δεν περιέχει ένα χρεόγραφο η 

τιµή του θα µειωθεί δραµατικά µέχρι να γίνει ελκυστικό, οι επενδυτές να προβούν σε 

αγορά του και να συµπεριληφθεί τελικά στο χαρτοφυλάκιο Μ. Το χαρτοφυλάκιο Μ είναι 

πλήρως διαφοροποιηµένο και ενέχει µόνο το συστηµατικό κίνδυνο ο οποίος όπως έχουµε 

πει δεν µπορεί να εξαλειφθεί. 

Το θεώρηµα του διαχωρισµού (separation theorem) ορίζει ότι η απόφαση για το ποιο 

χαρτοφυλάκιο επικίνδυνων χρεογράφων θα κρατά ο επενδυτής διαχωρίζεται από την 

απόφαση για το πώς θα διαθέσει τα επενδυτικά του κεφάλαια µεταξύ του χρεογράφου RF 

και των επικίνδυνων χρεογράφων. Η επενδυτική απόφαση, η οποία είναι τεχνικής φύσης, 

είναι ανεξάρτητη από τον επενδυτή και χωρίζεται από την χρηµατοοικονοµική απόφαση, η 

οποία εξαρτάται από τις προτιµήσεις του. 

Η γραµµή CML απεικονίζει τη σχέση ανταλλαγής µεταξύ αναµενόµενης απόδοσης 

και κινδύνου σε ισορροπία στη χρηµατοοικονοµική αγορά, όµως αφορά αποτελεσµατικά 

χαρτοφυλάκια και δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να εκτιµήσει τη σχέση ισορροπίας 

στην περίπτωση ενός µεµονωµένου χρεογράφου. Τι γίνεται λοιπόν στην περίπτωση 

µεµονωµένου χρεογράφου ή µη αποτελεσµατικού χαρτοφυλακίου; 

Οι επενδυτές αναµένουν ένα ασφάλιστρο κινδύνου για την ανάληψη κινδύνου. Όσο 

µεγαλύτερος ο κίνδυνος που αναλαµβάνουν τόσο µεγαλύτερο το ασφάλιστρο που ζητούν. 

∆ιαφορετικές µετοχές συνεισφέρουν µε διαφορετικό τρόπο στον κίνδυνο ενός καλά 

διαφοροποιηµένου χαρτοφυλακίου ο οποίος ενδιαφέρει τους επενδυτές. Γνωρίζουµε ότι οι 

επενδυτές θα κρατούν ένα διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο µε σκοπό να µειώσουν τον 

κίνδυνό του έτσι όταν ένας επενδυτής προσθέτει ένα χρεόγραφο στο χαρτοφυλάκιό του, 

αυτό που έχει σηµασία είναι η συνδιακύµανση του χρεογράφου µε τα υπόλοιπα χρεόγραφα 

του χαρτοφυλακίου ή µε άλλα λόγια η συνδιακύµανση µε το χαρτοφυλάκιο της αγοράς 



(market portfolio) το οποίο κρατούν όλοι οι επενδυτές  για τους λόγους που αναφέραµε 

προηγουµένως. 

Το σηµαντικότερο συµπέρασµα του CAPM είναι ότι ο σχετικός κίνδυνος κάθε 

χρεογράφου είναι η ποσότητα κινδύνου την οποία συνεισφέρει το συγκεκριµένο 

χρεόγραφο σε ένα καλά διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο. Μπορεί πλέον να συσχετιστεί η 

αναµενόµενη απόδοση ενός χρεογράφου µε την συνδιακύµανση του µε το χαρτοφυλάκιο 

της αγοράς σύµφωνα µε τον τύπο: 
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Όπου: 

Ε(Ri) είναι η αναµενόµενη απόδοση του αποτελεσµατικού χαρτοφυλακίου 

RF είναι η απόδοση του χρεογράφου µηδενικού κινδύνου 

Ε(RΜ) είναι η αναµενόµενη απόδοση του χαρτοφυλακίου της αγοράς 

σΜ είναι η τυπική απόκλιση των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου της αγοράς 

Covi,M είναι η συνδιακύµανση του χρεογράφου µε την αγορά 

 

 Ο σχετικός λοιπόν κίνδυνος κάθε χρεογράφου είναι η συνδιακύµανση του µε το 

χαρτοφυλάκιο της αγοράς. Παρόλα αυτά είναι πιο βολικό να χρησιµοποιείται ένα 

τυποποιηµένο µέτρο του συστηµατικού κινδύνου. Το β (beta) λοιπόν είναι ένα µέτρο του 

σχετικού κινδύνου ενός χρεογράφου ως προς το χαρτοφυλάκιο της αγοράς και συνδέει την 

συνδιακύµανση του χρεογράφου µε το χαρτοφυλάκιο της αγοράς και την διακύµανση του 

χαρτοφυλακίου της αγοράς σύµφωνα µε το τύπο:  

 

2
i i,MCOV /β σΜ=

 

 

Αν οι αποδόσεις του χρεογράφου διακυµαίνονται περισσότερο από τις αποδόσεις του 

χαρτοφυλακίου της αγοράς, παρουσιάζουν υψηλότερη µεταβλητότητα (volatility) από την 

αγορά. Χρεόγραφα µε διαφορετικά β (διαφορετικές κλίσεις) έχουν διαφορετική 

ευαισθησία στις αποδόσεις της αγοράς. Το χαρτοφυλάκιο της αγοράς έχει β ίσο µε τη 

µονάδα, πιο επικίνδυνα χρεόγραφα έχουν β µεγαλύτερο της µονάδας και λιγότερο 



επικίνδυνα χρεόγραφα έχουν β µικρότερο της µονάδας. Το β είναι βολικό ως µέτρο 

σχετικού κινδύνου και µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε συγκριτική ανάλυση 

διαφορετικών µετοχών. Επειδή η διακύµανση της αγοράς είναι σταθερή και κοινή για 

όλους η ταξινόµηση µετοχών βάσει του β τους είναι ίδια µε την ταξινόµηση τους βάσει 

του απόλυτου συστηµατικού τους κινδύνου. 

Η γραµµή αγοράς χρεογράφων (security market line) η οποία από εδώ και στο εξής 

θα αναφέρεται ως γραµµή SML είναι η γραφική απεικόνιση του CAPM. Αντικατοπτρίζει 

το πώς σχετίζονται ο κίνδυνος και η απαιτούµενη απόδοση ενός χρεογράφου. Η 

απαιτούµενη απόδοση είναι στον κάθετο άξονα και το β στον οριζόντιο ενώ η κλίση της 

γραµµής είναι η διαφορά µεταξύ της απαιτούµενης απόδοσης της αγοράς και της 

απόδοσης RF. 

 

   

  

∆ιάγραµµα 9. Η γραµµή SML 

 

Το CAPM σχετίζει την αναµενόµενη απόδοση κάθε χρεογράφου ή χαρτοφυλακίου, µε το 

µέτρο του σχετικού κινδύνου β και ορίζει ότι η αναµενόµενη απόδοση ενός χρεογράφου 

είναι συνάρτηση των δύο συνιστωσών της απαιτούµενης απόδοσης, της απόδοσης RF και 

του ασφαλίστρου κινδύνου. 
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Η απαιτούµενη απόδοση είναι η ελάχιστη αναµενόµενη απόδοση η οποία είναι αναγκαία 

ώστε να προβεί σε αγορά ο επενδυτής. Η παραπάνω σχέση παρέχει µια σαφή µέτρηση του 

ασφαλίστρου κινδύνου. Είναι το γινόµενο του β του χρεογράφου µε το ασφάλιστρο 

κινδύνου της αγοράς (market risk premium) το οποίο ορίζεται ως η διαφορά µεταξύ της 

αναµενόµενης απόδοσης του χαρτοφυλακίου της αγοράς και της απόδοσης RF. 

Για να εφαρµόσει ένας επενδυτής την SML χρειάζεται εκτιµήσεις της απόδοσης του 

χρεογράφου RF, της αναµενόµενης απόδοσης της αγοράς και του β κάθε χρεογράφου. Ως 

απόδοση του χρεογράφου RF µπορεί να χρησιµοποιηθεί η απόδοση των κρατικών 10-ετών 

οµολόγων. Η εκτίµηση της απόδοσης της αγοράς είναι πιο δύσκολή γιατί η αναµενόµενη 

απόδοση του δείκτη της αγοράς δεν παρατηρείται. Επίσης υπάρχουν αρκετοί δείκτες της 

αγοράς που µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Εκτιµήσεις της απόδοσης της αγοράς µπορούν 

να εξαχθούν από ιστορικές παρατηρήσεις των αποδόσεων της. Τέλος είναι απαραίτητο να 

γίνουν εκτιµήσεις του β το οποίο είναι συγκεκριµένο για κάθε χρεόγραφο σε αντίθεση µε 

τα προηγούµενα δύο τα οποία είναι κοινά για όλα τα χρεόγραφα και συνδέει τις 

προσδοκίες των επενδυτών για τις αποδόσεις των µετοχών και της αγοράς. Το β είναι ο 

µόνος ανά εταιρία (company specific) παράγοντας στο CAPM και έτσι ο κίνδυνος του 

χρεογράφου είναι η µόνη πρόβλεψη που πρέπει να γίνει από το CAPM. 

 Μια λιγότερο περιοριστική µορφή του υποδείγµατος SIM είναι γνωστή σαν 

υπόδειγµα της αγοράς (market model) το οποίο είναι πανοµοιότυπο µε το SIM αλλά η 

υπόθεση ασυσχέτιστων όρων σφάλµατος για διαφορετικά χρεόγραφα δεν γίνεται. Το 

υπόδειγµα της αγοράς συσχετίζει την απόδοση κάθε µετοχής µε την απόδοση της αγοράς 

µέσω µιας γραµµικής σχέσης µε σταθερό όρο και κλίση. Η εξίσωση του υποδείγµατος 

είναι η εξής: 

    i i i M iR a R eβ= + +
 

Όπου: 

Ri είναι η απόδοση του i-οστού χρεογράφου 

RΜ είναι η απόδοση του γενικού δείκτη της αγοράς 

αi είναι ο σταθερός όρος 

βi είναι η κλίση 

ei είναι το τυχαίο σφάλµα καταλοίπων 



 

και παράγει εκτιµήσεις των αποδόσεων για κάθε µετοχή. Για την εκτίµηση του 

υποδείγµατος (δηλαδή των αi και βi) οι συνολικές αποδόσεις της µετοχής i µπορούν να 

παλινδροµηθούν στις αντίστοιχες αποδόσεις του δείκτη της αγοράς. Αν σχεδιαστούν οι 

συνολικές αποδόσεις της µετοχής ως προς τις αντίστοιχες της αγοράς παράγεται η 

χαρακτηριστική γραµµή (characteristic line) η οποία συχνά υπολογίζεται µε τις 

υπερβάλλουσες αποδόσεις. Οι υπερβάλλουσες αποδόσεις υπολογίζονται αφαιρώντας την 

απόδοση RF αµφότερα από τις αποδόσεις της µετοχής και της αγοράς. Στην µορφή των 

υπερβαλλουσών αποδόσεων ισχύει η ανάλυση που έγινε προηγουµένως. Το α είναι ο 

σταθερός όρος της χαρακτηριστικής εξίσωσης στον κάθετο άξονα, θεωρητικά πρέπει να 

είναι µηδέν για κάθε µετοχή και µετρά την υπερβάλλουσα απόδοση της µετοχής όταν η 

υπερβάλλουσα απόδοση της αγοράς είναι µηδέν. Ο όρος β παραµένει η κλίση της 

χαρακτηριστικής γραµµής και µετρά την ευαισθησία των υπερβάλλουσων αποδόσεων της 

µετοχής στις αντίστοιχες της αγοράς. Η διακύµανση του όρου σφάλµατος µετρά τη 

µεταβλητότητα των υπερβάλλουσων αποδόσεων της µετοχής που δεν συνδέονται µε τις 

διακυµάνσεις των υπερβάλλουσων αποδόσεων της αγοράς και η διαφοροποίηση µπορεί να 

µειώσει αυτή τη µεταβλητότητα. 

Είτε χρησιµοποιηθεί το υπόδειγµα SIM είτε το υπόδειγµα της αγοράς, τα β µπορούν να 

εκτιµηθούν µε παλινδρόµηση. Ωστόσο τα αi και βi που παρατηρούνται µε αυτή τη µέθοδο 

είναι εκτιµήσεις των πραγµατικών παραµέτρων και υπόκεινται σε σφάλµατα. 

Αξιοσηµείωτα είναι τα εξής: 

1. Γίνεται εκτίµηση των µελλοντικών β για ένα χρεόγραφο τα οποία µπορεί να διαφέρουν 

από τα ιστορικά β. 

2. Θεωρητικά η ανεξάρτητη µεταβλητή RM εκφράζει το σύνολο των εµπορεύσιµων 

χρεογράφων της οικονοµίας. Αυτό συχνά προσεγγίζεται µε ένα δείκτη της αγοράς 

µετοχών, ο οποίος µε τη σειρά του αποτελεί προσέγγιση των αποδόσεων όλων των 

µετοχών. 

3. Η χαρακτηριστική γραµµή µπορεί να υπολογιστεί για διαφορετικά πλήθη 

παρατηρήσεων και διαφορετικές χρονικές περιόδους. ∆εν υπάρχει σωστός αριθµός 

παρατηρήσεων η χρονική περίοδος που απαιτείται για την εκτίµηση του β, µε αποτέλεσµα 

οι εκτιµήσεις του να ποικίλλουν. 



4. Οι εκτιµήσεις α και β της παλινδρόµησης από την χαρακτηριστική γραµµή είναι απλά 

εκτιµήσεις των πραγµατικών α και β και υπόκεινται σε σφάλµατα. 

5. Αν τα θεµελιώδη (fundamental) στοιχεία (κέρδη, χρηµατορροές) µιας εταιρίας 

µεταβληθούν το β θα µεταβληθεί και δεν είναι αυστηρά στάσιµο στο χρόνο. 

Ο Blume (1975) συγκρίνοντας µια µη επικαλυπτόµενη 7-ετή περίοδο ενός χαρτοφυλακίου 

µε 1,2,4,7,10 και 21 µετοχών παρατήρησε τα εξής. Πρώτον οι εκτιµήσεις των β για 

µεµονωµένες µετοχές είναι µη σταθερές και περιέχουν λίγη πληροφόρηση για τα 

µελλοντικά β και δεύτερον οι εκτιµήσεις των β για µεγάλα χαρτοφυλάκια είναι σταθερές 

και περιέχουν µεγάλη πληροφόρηση για τα µελλοντικά β. Στην πραγµατικότητα ένα 

µεγάλο χαρτοφυλάκιο (50 µετοχών) εµφανίζει σταθερότητα κατά µέσο όρο διότι αν τα β 

ορισµένων µετοχών αυξηθούν σε µια συγκεκριµένη περίοδο είναι πιθανό τα β άλλων 

µετοχών να µειωθούν την ίδια περίοδο και έτσι να επαλειφθούν µεταξύ τους. Επιπλέον τα 

σφάλµατα που προκύπτουν κατά την εκτίµηση των β τείνουν να ακυρωθούν σε ένα 

χαρτοφυλάκιο. Οι εκτιµήσεις των β χαρτοφυλακίων εµφανίζουν λιγότερη µεταβλητότητα 

στο χρόνο σε σχέση µε τις αντίστοιχες για µεµονωµένα χρεόγραφα. Οι ερευνητές έχουν 

καταλήξει στο συµπέρασµα ότι τα β για την περίοδο πρόβλεψης είναι κατά µέσο όρο πιο 

κοντά στο 1 από ότι τα β που εκτιµούνται από ιστορικά στοιχεία. Έτσι συνεπάγεται ότι 

µπορούν να βελτιωθούν οι εκτιµήσεις του β µετρώντας την προσαρµογή σε µια περίοδο 

και χρησιµοποιώντας την ως εκτίµηση της προσαρµογής την επόµενη περίοδο. Άλλες 

µέθοδοι επίσης έχουν προταθεί όπως η Bayesian µέθοδος εκτίµησης. 

 Τα συµπεράσµατα του CAPM είναι απόλυτα λογικά. Πρώτον η απόδοση και ο 

κίνδυνος σχετίζονται θετικά και δεύτερον ο σχετικός κίνδυνος για ένα χρεόγραφο είναι ένα 

µέτρο της επίδρασής του στον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου. Το ερώτηµα που τίθεται είναι 

το πόσο καλά δουλεύει η θεωρία. Εξάλλου οι υποθέσεις του CAPM είναι µη ρεαλιστικές. 

Για να ελέγξουµε την εγκυρότητα αυτής της (ή άλλης) θεωρίας πρέπει να εκτελέσουµε 

εµπειρικούς ελέγχους. Αν το CAPM είναι έγκυρο και η αγορά τείνει σε ισορροπία (οι 

πραγµατικές αποδόσεις των χρεογράφων κατά µέσο όρο ισούνται µε τις αναµενόµενες) 

εξισώσεις του παρακάτω τύπου µπορεί να εκτιµηθούν. 

 

    1 2i iR a aβ= +
 



Όπου: 

Ri είναι η µέση απόδοση του i-οστού χρεογράφου  

βi είναι το εκτιµηµένο β του i-οστού χρεογράφου 

 

Όταν γίνονται τέτοιες εκτιµήσεις ο όρος α1 πρέπει να προσεγγίζει τη µέση απόδοση RF και 

ο όρος α2 το µέσο ασφάλιστρο κινδύνου της αγοράς για την χρονική περίοδο που 

µελετάµε. 

 Υπάρχει εκτενής βιβλιογραφία που ελέγχει την ορθότητα του CAPM. Αν και είναι 

αδύνατο να συνοψιστεί όλη κοινά εµπειρικά συµπεράσµατα είναι τα εξής: 

1. Η γραµµή SML είναι γραµµική. Η σχέση ανταλλαγής µεταξύ αναµενόµενης 

(απαιτούµενης) απόδοσης και κινδύνου είναι αύξουσα και γραµµική. 

2. Ο σταθερός όρος α1 γενικά εκτιµάται υψηλότερος από το RF. 

3. Η κλίση του υποδείγµατος CAPM α2 γενικά εκτιµάται λιγότερο απότοµη από αυτή που 

προβλέπει η θεωρία. 

4. Αν και οι αποδείξεις είναι µεικτές δεν υπάρχουν πειστικά στοιχεία που να 

αποδεικνύουν ότι ο µη συστηµατικός κίνδυνος απαιτεί ασφάλιστρο. Με άλλα λόγια οι 

επενδυτές επιβραβεύονται µόνο για την ανάληψη συστηµατικού κινδύνου. 

Το βασικότερο πρόβληµα στον έλεγχο της ορθότητας του CAPM είναι ότι διατυπώνεται 

σε ex-ante βάση αλλά µπορεί να ελεγχθεί µόνο σε ex-post. ∆εν µπορεί παρά να υπάρχει 

αβεβαιότητα για τις προσδοκίες των επενδυτών. Εξάλλου δεν είναι παράξενο που πολλές 

φορές τα εµπειρικά αποτελέσµατα απέχουν από αυτό που προβλέπει η θεωρία (το 

εκπληκτικό είναι ότι επαληθεύουν τα βασικά της σηµεία). Το CAPM δεν έχει αποδειχθεί 

εµπειρικά και δεν πρόκειται να αποδειχθεί. Ο Roll (1977) κατέληξε στο συµπέρασµα ότι 

το CAPM δεν µπορεί να ελεγχθεί γιατί το χαρτοφυλάκιο της αγοράς είναι κάτι µη 

παρατηρήσιµο και ότι οι έλεγχοι του CAPM είναι ουσιαστικά έλεγχοι της 

αποτελεσµατικότητας µέσης διακύµανσης (mean-variance efficiency) του χαρτοφυλακίου 

της αγοράς. Παρόλα αυτά το CAPM παραµένει το πιο συχνά χρησιµοποιούµενο υπόδειγµα 

στην χρηµατοοικονοµική επιστήµη. 

 

A.5 Σύγχρονες προσεγγίσεις στο πρόβληµα του χρονικά µεταβαλλόµενου κινδύνου. 



Μεγάλο µέρος της σύγχρονης βιβλιογραφίας αναφέρεται πιο συγκεκριµένα στο 

πρόβληµα της διαχρονικής µεταβολής του κινδύνου. Κοινό σηµείο αναφοράς είναι η 

απόρριψη της υπόθεσης του CAPM ότι το β είναι σταθερό στο χρόνο. Το β 

χρησιµοποιείται για να εκτιµήσει την ευαισθησία µιας µετοχής στις διακυµάνσεις της 

συνολικής αγοράς, να αναδείξει κακές αποτιµήσεις µετοχών, να υπολογίσει το κόστος 

κεφαλαίου (cost of capital) και να αξιολογήσει τις επιδόσεις των διαχειριστών 

χαρτοφυλακίων. Υπάρχουν αρκετές µελέτες που να αµφισβητούν την εγκυρότητα του 

CAPM. Από τις πρώτες είναι η µελέτη των Fama και MacBeth το 1973 η οποία καταλήγει 

στο ότι το Sharpe-Lintner (SLC) CAPM παρέχει µια ακατάλληλη ερµηνεία της σχέσης 

απόδοσης και κινδύνου λόγω της έλλειψης στοιχείων που να υποστηρίζουν µια στατιστικά 

σηµαντική σχέση µεταξύ τους. Οι Pettengill, Sundaram και Mathur (PSM) το 1995 

ισχυρίζονται ότι η εγκυρότητα του CAPM δεν ελέγχεται απευθείας µε τη µεθοδολογία των 

Fama και MacBeth (1973). Επίσης ότι το SLC CAPM απαιτεί µια θετική σχέση µεταξύ 

του β και του αναµενόµενου κινδύνου. Για τον έλεγχο της σχέσης αυτής εµπειρικά 

χρησιµοποιούνται παρατηρήσιµες πραγµατικές αποδόσεις στη θέση των µη 

παρατηρήσιµων αναµενόµενων αποδόσεων. Οι PSM (1995) δείχνουν ότι η διαδικασία 

αυτή είναι µεροληπτική στο να εντοπίζει στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ του β και 

των αναµενόµενων αποδόσεων διότι η σχέση µεταξύ του β και των πραγµατικών 

αποδόσεων είναι conditional στις αποδόσεις της αγοράς. Έτσι σε ανοδικές αγορές οι 

µετοχές µε µεγάλο β πρέπει να ανταµειφθούν για την ανάληψη κινδύνου σε σχέση µε τις 

µετοχές µε µικρό β αλλά σε καθοδικές αγορές, οι µετοχές µε µεγάλο β έχουν χαµηλότερες 

αποδόσεις από ότι οι µετοχές µε χαµηλό β. Τα κλασσικά test είναι µεροληπτικά στο να 

βρούν σχέση µεταξύ του β και των αποδόσεων διότι οµαδοποιούν περιόδους ανοδικής-

καθοδικής αγοράς (όπου η σχέση µεταξύ του β και των αποδόσεων είναι θετική-

αρνητική). Για να λύσουν αυτό το πρόβληµα οι PSM (1995) προτείνουν το διαχωρισµό της 

αγοράς σε ανοδική και καθοδική βάση του πρόσηµου της πραγµατικής υπερβάλλουσας 

απόδοσης της αγοράς. Τα εµπειρικά τους αποτελέσµατα βρίσκουν σηµαντική θετική 

σχέση µεταξύ του β και της απόδοσης σε ανοδική αγορά και σηµαντική αρνητική σε 

καθοδική. Άλλη µια κριτική στη µεθοδολογία των Fama και MacBeth (1973) είναι ότι οι 

εκτιµήσεις OLS που πραγµατοποιούν υποθέτουν σταθερό β. Μελέτες όπως Harvey (1989), 

Ferson και Harvey (1991,1993) προτείνουν ότι ένα σταθερό β που εκτιµάται µέσω OLS 



δεν συλλαµβάνει τις δυναµικές του β. Οι Jagannathan και Wang (1996) και Lettau και 

Ludvigson (2001) δείχνουν ότι ένα conditional CAPM µε χρονικά µεταβαλλόµενο β 

υπερισχύει το unconditional CAPM µε σταθερό β. Στην πραγµατικότητα τα β των µετοχών 

µπορεί να µεταβάλλονται είτε λόγω λειτουργικών µεταβολών της εταιρίας εταιρίας, 

αλλαγών στο επιχειρηµατικό περιβάλλον το σχετικό µε την εταιρία ή λόγω 

µακροοικονοµικών παραγόντων όπως ο πληθωρισµός οι γενικές επιχειρηµατικές συνθήκες 

ή οι προσδοκίες για σχετικά µε τις επιχειρήσεις µελλοντικά γεγονότα. Υπάρχει πληθώρα 

µελετών –Fabozzi και Francis (1978), Sunder (1980), Bos και Newbold (1984), Collins et 

al. (1987), Schwert και Seguin (1990), Kim (1993) για την αµερικανική αγορά, Bos και 

Fetherstone (1992) για την κορεάτικη, Cheng (1997) για την αγορά του Hong Kong, Wells 

(1994) για τη Σουηδική, Chaveau και Maillet (1998) για τη γαλλική και τέλος Faff et al. 

(1992), Brooks et al. (1992,1994), Pope και Warrington (1996) και Brooks et al. (1998) για 

την αγορά της Αυστραλίας  που να αποδεικνύουν την µεταβλητότητα του β. Όλες αυτές οι 

µελέτες αναφέρουν σηµαντική µεταβλητότητα του β στο χρόνο. Επίσης οι Scott και 

Brown (1980) αναφέρουν ότι ο συνδυασµός σφαλµάτων µέτρησης,  ύπαρξης 

αυτοσυσχέτισης στα κατάλοιπα και φαινοµένων non-synchronous trading µπορεί να 

οδηγήσει σε µη σταθερές εκτιµήσεις των β. Οι Κon και Jen (1978) ισχυρίζονται ότι οι 

µετοχές συµπεριφέρονται διαφορετικά σε ανοδικές-καθοδικές (bull-bear) αγορές. Οι 

Bhardwaj και Brooks (1993) αναφέρουν ότι οι εταιρίες χαµηλής κεφαλαιοποίησης 

υπεραποδίδουν σε σχέση µε της υψηλής κεφαλαιοποίησης σε ανοδικές αγορές, ότι οι  

ανοδικές αγορές διαρκούν περισσότερο από τις καθοδικές και ότι υπάρχουν µεγάλες 

αποκλίσεις στα β των εταιριών χαµηλής κεφαλαιοποίησης. Πολλές σύγχρονες µελέτες –

Fama και French (1992), Davis (1994), He και Ng (1994) δεν βρίσκουν στατιστικά 

σηµαντική γραµµική σχέση µεταξύ του β και των πραγµατικών αποδόσεων. Παρόλα αυτά 

οι Clare, Priestly και Thomas (1996) αναφέρουν ότι η απόρριψη του CAPM µπορεί να 

οφείλεται στον µη υπολογισµό πιθανών συσχετίσεων των ιδιοσυγκρατικών όρων. Μια από 

τις πιο δηµοφιλείς µεθοδολογίες που χρησιµοποιούνται για να ξεπεραστεί το πρόβληµα 

των χρονικά µεταβαλλόµενων ροπών πρώτης και δεύτερης τάξης τις οποίες το CAPM µη 

ρεαλιστικά θεωρεί σταθερές αλλά και των ασυσχέτιστων καταλοίπων είναι το υπόδειγµα 

ARCH – Bollerslev, Engle και Wooldrigde (1988), Bollerslev, Chou και Kroner (1992), 

Gallant, Rossi και Tauchen (1992), Engle και Rodrigues (1989), Giovannini και Jorion 



(1989), Thomas και Wickens (1993), Clare et al. (1997). O Roll το 1977 δηλώνει ότι  το 

CAPM δεν µπορεί να ελεγχθεί διότι η σύνθεση του πραγµατικού χαρτοφυλακίου της 

αγοράς είναι άγνωστη και βασίζεται σε όρους προσδοκιών ενώ ελέγχεται σε πραγµατικούς 

όρους (αποδόσεις). Αυτή η προσέγγιση µεροληπτεί ενάντια στο να βρεθεί σχετική σχέση 

µεταξύ β και πραγµατικών αποδόσεων. 

Είναι εύλογο ότι δεν µπορεί να συµπεριληφθεί ολόκληρη η βιβλιογραφία σε µια 

διπλωµατική εργασία γι’ αυτό το λόγο παρατίθεται µια συνοπτική αναφορά σε ορισµένα 

από τα πιο χαρακτηριστικά άρθρα της τελευταίας δεκαετίας.  

Στο άρθρο τους Conditional risk-return relationship in a time varying beta model το 

2006 οι P. Huang και J.Hueng ελέγχουν την ασύµµετρη σχέση κινδύνου απόδοσης σε ένα 

χρονικά µεταβαλλόµενου β CAPM. Χρησιµοποιούν ηµερήσια δεδοµένα της περιόδου 

11/1987- 12/2003 από την αµερικανική αγορά (S&P 500) και ένα υπόδειγµα Adaptive 

Least Squares µε θεµελιώσεις Kalman (ALSKF) όπως προτείνεται από τον McCulloch 

(2006). Ισχυρίζονται ότι το ALSKF υπόδειγµα εκτιµά καλύτερα τους χρονικά 

µεταβαλλόµενους συντελεστές και παρέχει ένα καλύτερο proxy των διαχρονικών 

προσδοκιών των επενδυτών συµπεριλαµβάνοντας την διαδικασία «εκµάθησης» τους. 

Βρίσκουν θετική σχέση κινδύνου απόδοσης σε ανοδικές αγορές και αρνητική σε 

καθοδικές, γεγονός που επαληθεύει τον ισχυρισµό των Pettengil et al. οι οποίοι 

χρησιµοποιούν ένα υπόδειγµα σταθερού β. Παρόλα αυτά το συγκεκριµένο υπόδειγµα 

υπερισχύει του υποδείγµατος σταθερού β γιατί εξαλείφει τις ανερµήνευτες αποδόσεις και 

βελτιώνει την ακρίβεια της εκτιµηµένης τιµής κινδύνου. 

Στο άρθρο τους Time-varying betas of German stock return  το 2009 οι Ebner και 

Neumann χρησιµοποιούν µηνιαία δεδοµένα της περιόδου 1/1988-10/2002 για την αγορά 

της Γερµανίας και επιτρέπουν τους συντελεστές του υποδείγµατος να µεταβάλλονται στο 

χρόνο. Στηρίζονται στα υποδείγµατα Flexible Least Squares (FLS), Random Walk Model 

(RWM) και Moving Window Least Squares (MWLS). Βρίσκουν ισχυρά στοιχεία που να 

αποδεικνύουν την µεταβλητότητα του β στο χρόνο και καταλήγουν στο ότι χρονικά 

µεταβαλλόµενες εκτιµήσεις του market model κάνουν καλύτερο fit στα δεδοµένα από ότι 

οι χρονικά αµετάβλητες. Επίσης έχοντας ως µέτρο σύγκρισης τα Mean Absolute Error 

(ΜΑΕ) και Mean Square error (MSE) καταλήγουν στην ανωτερότητα του FLS 

υποδείγµατος έναντι των άλλων το οποίο και εντοπίζει σηµαντική µεταβλητότητα του β 



τόσο σε βραχυχρόνιο όσο και σε µακροχρόνιο επίπεδο και αποδίδουν την ανικανότητα της 

OLS εκτίµησης να συλλάβει τις δυναµικές του β στα διαστήµατα εµπιστοσύνης της. Έτσι 

τα αποτελέσµατα τους αποτελούν ισχυρή ένδειξη για την µη εγκυρότητα του time-

invariant υποδείγµατος OLS. 

Στο άρθρο τους Time-varying betas and cross-sectional return-risk relation: 

evidence from the UK το 2004 οι Fraser, Hamelink, Hoesli και MacGregor χρησιµοποιούν 

µηνιαία δεδοµένα της περιόδου 2/1975-12/1996 από τη Βρετανική αγορά και υποθέτουν 

ότι ο πίνακας διακυµάνσεων συνδιακυµάνσεων (Var-Cov matrix) µπορεί να µεταβάλλεται 

στο χρόνο σύµφωνα µε µια ARCH διαδικασία. Συγκρίνουν την cross-sectional σχέση 

απόδοσης κινδύνου που παρατηρείται µε µια unconditional εξειδίκευση των β των 

χρεογράφων, µε αυτή που παρατηρείται όταν τα εκτιµηµένα β των χρεογράφων 

προκύπτουν από ένα ARCH υπόδειγµα. Συγκεκριµένα εκτιµούν το Qualitative Threshold 

ARCH (QTARCH) των Gourieroux και Monfort (1992) και ένα Multivariate GARCH-M 

και τα συγκρίνουν µε το κλασσικό unconditional υπόδειγµα των Fama και MacBeth 

(1973). Επίσης µελετάνε την προσέγγιση των PSM (1995) η οποία επιτρέπει αρνητική 

cross-sectional σχέση σε περιόδους καθοδικής αγοράς. Τα αποτελέσµατά τους προτείνουν 

ότι οι προβλέψεις του QTARCH υποδείγµατος  εµφανίζουν µεγαλύτερη µεταβλητότητα 

από ότι οι προβλέψεις του GARCH-M υποδείγµατος, ότι το β δεν µεταβάλλεται πολύ, ότι 

η επίδραση του κραχ του 1987 φαίνεται να διαρκεί αρκετά µε το υπόδειγµα GARCH-M 

αλλά όχι µε το υπόδειγµα QTARCH και τέλος ότι το CAPM στέκει καλύτερα σε 

καθοδικές αγορές παρά σε ανοδικές και ως εκ τούτου το β είναι πιο κατάλληλο µέτρο 

κινδύνου σε αγορές bear. 

Στο άρθρο τους Time-varying beta risk of Pan-European industry portfolios: a 

comparison of alternative modelling techniques το 2005, οι Mergner και Bulla εξετάζουν 

την χρονικά µεταβαλλόµενη συµπεριφορά του συστηµατικού κινδύνου για 18 

πανευρωπαϊκούς κλάδους. Χρησιµοποιούν εβδοµαδιαία δεδοµένα της περιόδου 12/1987-

2/2005 και αρκετές διαφορετικές µεθόδους εκτίµησης. Ένα bivariate t-GARCH(1,1) 

υπόδειγµα, δύο µεθόδους βασισµένες στο Kalman filter, ένα bivariate stochastic volatility 

υπόδειγµα εκτιµηµένο µέσω της αποτελεσµατικής Monte Carlo Likelihood τεχνικής και 

δύο Markov switching υποδείγµατα. Από τη σύγκριση µεταξύ των ex-ante προβλέψεων 

του κάθε υποδείγµατος καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι το καταλληλότερο υπόδειγµα για 



την περιγραφή και την πρόβλεψη της χρονικά µεταβαλλόµενης συµπεριφοράς που 

παρουσιάζουν οι συγκεκριµένοι κλάδοι είναι ένα Random Walk σε συνδυασµό µε  Kalman 

filter υπόδειγµα. 

Στο άρθρο του Size, time varying beta, and conditional heteroskedasticity in UK 

stock returns το 1999 ο Reyes εξετάζει τη σχέση µεταξύ του µεγέθους κεφαλαιοποίησης 

της εταιρίας (firm size-market capitalization) και των χρονικά µεταβαλλόµενων β των 

βρετανικών µετοχών. Χρησιµοποιεί µηνιαία δεδοµένα της περιόδου 1/1969-12/1995 και 

επεκτείνει την µεθοδολογία των Schwert και Seguin (SS) (1990) υποδειγµατοποιώντας 

ρητά την conditional ετεροσκεδαστικότητα στα κατάλοιπα του market model. 

Συγκεκριµένα υποδειγµατοποιεί την αποµένουσα  ετεροσκεδαστικότητα των καταλοίπων 

µε υπόδειγµα GARCH(1,1), την µεταβλητότητα της αγοράς µε υπόδειγµα MA(1)-

GARCH(1,1) και χρησιµοποιεί τον δείκτη Europe, Australia and Far East Stock Index 

(EAFE) ως proxy του χαρτοφυλακίου αγοράς. Βρίσκει ότι λαµβάνοντας υπόψη πιθανά 

GARCH φαινόµενα στο υπόδειγµα SS παίρνουµε εκτιµήσεις του β που διαφέρουν από 

αυτές που παίρνουµε εάν τα φαινόµενα αυτά παραβλεφθούν και παραβλέποντας τη 

χρονικά µεταβαλλόµενη συνιστώσα των β υποεκτιµούµε το συστηµατικό κίνδυνο των 

εταιριών χαµηλής κεφαλαιοποίησης και υπερεκτιµούµε αυτόν των εταιριών υψηλής 

κεφαλαιοποίησης. 

Στο άρθρο του Time-varying parameter models with endogenous regressors το 2005 

ο Kim ασχολείται µε το πρόβληµα της ενδογένειας σε χρονικά µεταβαλλόµενα 

υποδείγµατα. Ισχυρίζεται ότι µε ενδογενείς µεταβλητές παλινδρόµησης το φίλτρο Kalman 

καταλήγει σε λανθασµένα συµπεράσµατα του υποδείγµατος. Προτείνει τη µεθοδολογία 

Heckman type MLE δύο βηµάτων, η οποία διορθώνει το πρόβληµα ενδογένειας και δίνει 

συνεπείς εκτιµήσεις των υπέρ-παραµέτρων και σωστά συµπεράσµατα για τους χρονικά 

µεταβαλλόµενους συντελεστές. Kαταλήγει στο ότι αν η ενδογένεια παραβλέπεται, υπάρχει 

µετρήσιµη µεροληψία στις εκτιµήσεις, ενώ αν ληφθεί υπόψην το σφάλµα πρόβλεψης 

σχεδόν εξαλείφεται. 

Στο άρθρο του Time-varying beta and the Asian financial crisis: Evidence from 

Malaysian and Taiwanese firms το 2004 ο Choudry εξετάζει εµπειρικά την επίδραση της 

ασιατικής χρηµατοοικονοµικής κρίσης της περιόδου 1997-1998 στα χρονικά 

µεταβαλλόµενα β 10 εταιριών από τη Μαλαισία και την Ταιβάν. Χρησιµοποιεί ηµερήσια 



δεδοµένα της περιόδου 1/1990-12/2001 και ένα υπόδειγµα bivariate MA-GARCH (BEKK) 

για να εκτιµήσει τα χρονικά µεταβαλλόµενα β των εταιριών. Τα αποτελέσµατα της 

µελέτης του παρέχουν στοιχεία για την επίδραση της χρηµατοοικονοµικής κρίσης και την 

περίοδο που την ακολούθησε στα χρονικά µεταβαλλόµενα β των 20 συνολικά εταιριών (µε 

µεγαλύτερη επίδραση στις εταιρίες της Μαλαισίας) και είναι µεικτά. Καταγράφεται 

αύξηση του β σε ορισµένες περιπτώσεις και µείωση σε άλλες. 

Στο άρθρο του Time varying betas on China’s A and B Share indeces το 2005 ο 

Brooks υπολογίζει τα χρονικά µεταβαλλόµενα β των δεικτών για τις αγορές της Shanghai 

και του Shenzhen. Χρησιµοποιεί ηµερήσια δεδοµένα της περιόδου 1/1994-12/2001. 

Καταλήγει ότι σε αντίθεση µε τις ανεπτυγµένες αγορές οι συσχετίσεις µεταξύ των 

κινεζικών δεικτών και του παγκόσµιου δείκτη υπολογίζονται πολύ χαµηλές. Το ίδιο ισχύει 

και για τα β σε σχέση µε τον παγκόσµιο δείκτη. Η δοµή (pattern) της χρονικής µεταβολής 

συµπίπτει µε διάφορες ρυθµιστικές µεταβολές των κινεζικών αγορών στη διάρκεια του 

χρόνου. Τα υποδείγµατα που εκτιµά είναι αρχικά ένα GARCH(1,1), έπειτα ένα bivariate 

M-GARCH(1,1) του Bollerslev (1990) για την εκτίµηση των χρονικά µεταβαλλόµενων β 

και κάνει σύγκριση µε τα β της εκτίµησης OLS. Παρατηρεί ότι ο µέσος όρος των χρονικά 

µεταβαλλόµενων β είναι παρόµοιος µε τα β του OLS υποδείγµατος, και γραφικά 

παρατηρεί ακµές των β (spikes) που συµπίπτουν χρονικά µε τις ρυθµιστικές µεταβολές. 

Στο άρθρο τους Time-varying betas help in asset pricing: The Threshold CAPM το 

2003 οι Akdeniz, Altay-Salih και Caner χρησιµοποιούν µηνιαία δεδοµένα της περιόδου 

1/1927-1/1988 της αµερικανικής αγοράς και πραγµατοποιούν έλεγχο sup-LM, του Hansen 

(1996) για ύπαρξη µη γραµµικότητας στη σχέση µεταξύ των αποδόσεων του κλάδου και 

των αποδόσεων της αγοράς. Έπειτα εκτιµούν µια νέα µορφή του conditional CAPM, το 

Threshold CAPM (T-CAPM) το οποίο είναι µη γραµµικό. To T-CAPM συλλαµβάνει 

αργές µεταβολές του β και του επιτρέπει να αντιδρά σε διακυµάνσεις του επιχειρηµατικού 

κύκλου (business cycle). Ο κίνδυνος της αγοράς υποδειγµατοποιείται σαν συνάρτηση 

υποκείµενων οικονοµικών µεταβλητών των µεταβλητών threshold και το T-CAPM θεωρεί 

τα β σταθερά για δεδοµένα κβάντα της µεταβλητής threshold. Τα αποτελέσµατα στα οποία 

καταλήγουν οι συγγραφείς είναι η ύπαρξη σηµαντικής µη γραµµικής σχέσης µεταξύ των 

αποδόσεων των κλάδων και των αποδόσεων της αγοράς, ότι το T-CAPM αποτελεί καλή 

προσέγγιση για αργά µεταβαλλόµενα και συνεχή β και ότι προκαλεί µικρότερα σφάλµατα 



αποτίµησης σε σχέση µε το unconditional CAPM, το conditional CAPM και το conditional 

APT. Επίσης ότι οι µεταβολές του κινδύνου-β στο χρόνο σχετίζονται µε µεταβολές στο 

οικονοµικό περιβάλλον, η δυναµική της χρονικής µεταβολής διαφέρει µεταξύ των κλάδων, 

και ότι εκτιµήσεις σταθερών β οδηγούν σε σοβαρά σφάλµατα αποτίµησης, τοποθέτησης 

σε χρεόγραφα, επιλογής χαρτοφυλακίου και αντιστάθµισης κινδύνου. 

Στο άρθρο τους Learning about beta: Time-varying factor loadings, expected 

returns, and the conditional CAPM το 2009 οι Adrian και Franzoni τροποποιούν το 

conditional CAPM ώστε να επιτρέπει µη παρατηρήσιµες µακροχρόνιες µεταβολές στον 

παράγοντα κινδύνου. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον οι επενδυτές ορθολογικά «εκπαιδεύονται» 

(learn) στο µακροχρόνιο επίπεδο του κινδύνου µέσω των παρατηρήσιµων πραγµατικών 

αποδόσεων. Χρησιµοποιούν τριµηνιαία δεδοµένα της περιόδου q3/1963-q4/2004 της 

αµερικανικής  αγοράς και υποδειγµατοποιούν τα conditional β µε χρήση Kalman filter. 

Λόγω της εστίασης σε χαµηλής συχνότητας µεταβολές του β η προσέγγισή τους 

υπερβαίνει αρκετή από την κριτική που ασκείται στο conditional CAPM. Υποθέτουν ότι 

τα β µεταβάλλονται στο χρόνο ακολουθώντας µια mean reverting διαδικασία. Τέλος 

δηµιουργούν χαρτοφυλάκια ταξινοµηµένα κατά µέγεθος κεφαλαιοποίησης (size) και Β/Μ 

στα οποία πραγµατοποιούν ελέγχους εξειδίκευσης. Το learning-augmented conditional 

CAPM υπόδειγµα που εκτιµούν περνά αυτούς τους ελέγχους. Τα αποτελέσµατα στα οποία 

καταλήγουν είναι ότι το β µεταβάλλεται µε χαµηλή συχνότητα και σε µεγάλο χρονικό 

ορίζοντα και η µεταβολές του στο χρόνο επηρεάζουν τις προσδοκίες των επενδυτών 

αναφορικά µε τον κίνδυνο. Έτσι τα ιστορικά στοιχεία των αποδόσεων είναι χρήσιµα στον 

καθορισµό της απαιτούµενης απόδοσης και στη µείωση των σφαλµάτων αποτίµησης. 

Στο άρθρο τους A model for time varying betas το 2007 οι Adcock, Cortez, Armada 

και Silva εφιστούν την προσοχή τους στο γεγονός ότι κάτω από τις τυπικές υποθέσεις τα 

υποδείγµατα χρονικά µεταβαλλόµενου β δεν µπορούν να συλλάβουν τις δυναµικές του β. 

Χρησιµοποιούν µηνιαία δεδοµένα ευρωπαϊκών οµολόγων της περιόδου 2/1994-12/2000 

και ένα multivariate normal υπόδειγµα ως υπόδειγµα για την κοινή κατανοµή (joint 

distribution ) των αποδόσεων της αγοράς και των προκαθορισµένων ερµηνευτικών 

µεταβλητών και δείχνουν το πώς συλλαµβάνονται η λοξότητα και η ασυµµετρία 

(skewness, kurtosis) στην unconditional κατανοµή των αποδόσεων των χρεογράφων. 

Επίσης δείχνουν ότι τέτοια υποδείγµατα είναι ικανά να συλλάβουν δυναµικές των α και β 



και να συνυπολογίσουν και άλλα χαρακτηριστικά των χρονολογικών σειρών των 

αποδόσεων. ∆ηλώνουν ότι ένα σωστά εξειδικευµένο υπόδειγµα θα καταλήξει σε 

εκτιµηµένα κατάλοιπα τα οποία ικανοποιούν τους τυπικούς διαγνωστικούς ελέγχους σε 

µια παλινδρόµηση. Πιο συγκεκριµένα εκτιµούν µια πληθώρα υποδειγµάτων όπως 

υπόδειγµα Single Index Model (SIM), υπόδειγµα Multi Index Model (MIM), conditional 

SIM (CSIM), conditional MIM (CMIM), Alpha conditional SIM (ACSIM), Alpha 

conditional MIM (ACMIM), Original  Treynor Mazuy υπόδειγµα (1966), Ferson Schadt 

conditional timing υπόδειγµα (1996), Extended Timing υπόδειγµα µε χρονικά 

µεταβαλλόµενα α. Καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι οι προκαθορισµένες ερµηνευτικές 

µεταβλητές έχουν τη δυνατότητα να καθορίσουν τις ιδιότητες των χρονοσειρών των 

αποδόσεων εµπεριέχοντας την ετερογένεια στη διακύµανση. 

Στο άρθρο τους Measuring and modelling systemistic risk in factor pricing models 

using high-frequency data το 2002 οι Bollerslev και Zhang επιδεικνύουν το πώς δεδοµένα 

υψηλής συχνότητας (high frequency data) µπορούν να χρησιµοποιηθούν για πιο 

αποτελεσµατική µέτρηση και υποδειγµατοποίηση του συστηµατικού κινδύνου. 

Χρησιµοποιούν στοιχεία intraday 5min interval της περιόδου 1/1993-12/1999 της 

αµερικανικής αγοράς και τα υπόδειγµα 3 Factor Model των Fama και French (1993) 

(3FM), AR(1) για να λάβουν υπόψη τους φαινόµενα nonsynchronous trading, ARMA(1,1) 

και την τεχνική  rolling regression. Καταλήγουν στα εξής συµπεράσµατα. Οι πραγµατικές 

παράµετροι µεταβάλλονται στο χρόνο και φαίνονται υποκείµενες συστηµατικές δοµές σε 

µικρα χρονικά διαστήµατα και για τις 3 παραµέτρους του υποδείγµατος 3FM. Ένα απλό 

AR(1) υπόδειγµα µειώνει το σφάλµα µέτρησης και δίνει ακριβείς προβλέψεις και 

σηµαντικά χαµηλότερα σφάλµατα σε σχέση µε τις rolling regression based εκτιµήσεις. 

∆ιαπιστώνουν ανωτερότητα των high frequency δεδοµένων σε σχέση µε την µηνιαία 

rolling regression based εκτίµηση συγκρίνοντας τόσο το απόλυτο σφάλµα αποτίµησης 

(absolute pricing errors) όσο και το pseudo R2. Τέλος λαµβάνουν καλύτερες προβλέψεις 

και δηλώνουν ότι οι intraday τιµές των συναλλαγών µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

αποτελεσµατικά στη µέτρηση και την υποδειγµατοποίηση των πραγµατικών παραµέτρων, 

ειδικά σε αποτελεσµατικά ex-post mean variance χαρτοφυλάκια. 

Στο άρθρο τους Modelling non-linear comovements between time series το 2008 οι 

Kystsou και Vorlow χρησιµοποιούν ένα νέο δυναµικό υπόδειγµα το οποίο συνδυάζει το 



bivariate noisy Mackey-Glass υπόδειγµα µε µια BEKK GARCH διαδικασία. Η εµπειρική 

τους µελέτη γίνεται για την αµερικανική αγορά και συγκεκριµένα εξετάζουν τη 

συµµεταβλητότητα του efective Federal Fund rate (FF) και του 3-month Treasury Bill 

(TB3M). Μια πιθανή εξήγηση για την συµεταβλητότητα µεταξύ του FF και του TB3M 

είναι είτε η επίδραση της νοµισµατικής πολιτικής στα επιτόκια καθαυτά είτε η αντίδραση 

των ρυθµιστών στα επιτόκια της αγοράς. Το διµεταβλητό noisy Mackey Glass υπόδειγµα 

αποκαλύπτει την παρουσία µονοµεταβλητής αλλά και πολυµεταβλητής µη γραµµικότητας. 

Εκτιµούν ένα υπόδειγµα χωρίς δοµή στην εξίσωση του µέσου BEKK GARCH και ένα µε 

δυναµικές Mackey Glass στο µέσο MG-BEKK GARCH. Το TB3M χρησιµοποιείται σαν 

proxy του επιτοκίου RF. Καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για 

ετεροσκεδαστικότητα και µη γραµµική συµπεριφορά στα FF και TB3M, το FF rate επιδρά 

θετικά στο TB3M rate µε έναν µη αναλογικό τρόπο λόγω ενδογενών µη γραµµικών 

ντετερµινιστικών δυναµικών και ότι το MG-BEKK GARCH υπόδειγµα δίνει µεγαλύτερο 

Log Likelihood και µικρότερo Schwarz Information Criteria, και οι kurtosis και skewness 

στα κανονικοποιηµένα κατάλοιπα έχουν µειωθεί. 

Στο άρθρο τους Is value riskier than growth το 2003 οι Petkova και Zhang µελετούν 

της χρονικά µεταβαλλόµενες δοµές (pattern) των µετοχών value και growth στη διάρκεια 

των επιχειρηµατικών κύκλων. Χρησιµοποιούν µηνιαία δεδοµένα της περιόδου 1/1927-

12/2001 του δείκτη NYSE και ένα υπόδειγµα conditional CAPM. ∆ηλώνουν ότι οι εκ των 

υστέρων (ex post) πραγµατικές υπερβάλλουσες αποδόσεις της αγοράς σχετίζονται σε 

µεγάλο βαθµό µε το µη αναµενόµενο κοµµάτι τους και λιγότερο µε το αναµενόµενο 

ασφάλιστρο της αγοράς, το οποίο καθορίζεται από τις διακυµάνσεις του επιχειρηµατικού 

κύκλου (business cycle) και άρα η χρήση των πραγµατικών υπερβάλλουσων αποδόσεων 

της αγοράς σαν µέτρο της οικονοµίας πάσχει από απαξίωση (attenuation), η οποία 

µεροληπτεί στις εκτιµήσεις της ευαισθησίας των χαρτοφυλακίων µετοχών value και 

growth προς το µηδέν. Έτσι ταξινοµούν τα υπό συνθήκη β µε βάση το θεωρητικά 

αποτιµηµένο αναµενόµενο ασφάλιστρο κινδύνου αντί για τις εκ των υστέρων (ex-post) 

πραγµατικές υπερβάλλουσες αποδόσεις. Το συµπέρασµα τους είναι ότι τα conditional β 

της αγοράς των µετοχών value συνδιακυµαίνονται θετικά µε το αναµενόµενο ασφάλιστρο 

της αγοράς και οι µετοχές value είναι πιο επικίνδυνες από τις µετοχές growth σε κακές 

περιόδους όταν το αναµενόµενο ασφάλιστρο κινδύνου είναι υψηλό. Tο αντίθετο ισχύει για 



τις µετοχές growth. Tα αποτελέσµατα τους στηρίζουν το υπόδειγµα 3 Factor Model των 

Fama και French (1993) και κρίνουν ότι οι παράµετροι του υποδείγµατος είναι καλύτερα 

proxies του υπό συνθήκη κινδύνου της αγοράς ή του µακροοικονοµικού κινδύνου από ότι 

unconditional παράµετροι. Τέλος δηλώνουν ότι το αναµενόµενο ασφάλιστρο της αγοράς 

και όχι η εκ των υστέρων (ex post) πραγµατική υπερβάλλουσα απόδοση της αγοράς, 

πρέπει να χρησιµοποιείται ως µέτρο της κατάστασης της οικονοµίας και του χρονικά 

µεταβαλλόµενου κινδύνου µιας επενδυτικής στρατηγικής και ότι τα β επιχειρήσεων µε 

διαφορετικά χαρακτηριστικά αντιδρούν διαφορετικά σε σοκ στις αποδόσεις της αγοράς 

δηλαδή ο βαθµός της ασυµµετρίας στη µεταβλητότητα ποικίλει µεταξύ των επιχειρήσεων. 

Στο άρθρο του Measuring systemic risk: a risk management approach το 2004 ο 

Lehar προτείνει µια νέα µεθοδολογία για την αποτίµηση και την παρακολούθηση του 

κινδύνου στο τραπεζικό σύστηµα. Χρησιµοποιεί µηνιαία δεδοµένα της περιόδου 1/1986-

12/2002 από την παγκόσµια αγορά τα οποία περιλαµβάνουν τόσο χρονολογικές σειρές 

τιµών µετοχών όσο και ισολογισµούς. Θεωρεί ότι παράµετροι κλειδιά είναι 1. η συσχέτιση 

(correlation) µεταξύ των τιµών των χρεογράφων των χαρτοφυλακίων τους, 2. η 

χρηµατοοικονοµική ευρωστία (financial soundness) διότι οι τράπεζες µε 

χρηµατοοικονοµική ευρωστία είναι ικανές να απορροφούν µεγαλύτερα σοκ µειώνοντας 

την πιθανότητα χρεοκοπίας και 3. η µεταβλητότητα (volatility) των τραπεζικών 

χρεογράφων. ∆ηλώνει ότι για τη µέτρηση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήµατος 

µπορούµε να δούµε την παρούσα τιµή ενός δικαιώµατος πώλησης (put option) και κάνει 

χρήση εργαλείων ValueAtRisk. Επίσης µετρά τη συσχέτιση µε ένα υπόδειγµα 

Exponentially Weighted Moving Average model EWMA, και τη χρηµατοοικονοµική 

ευρωστία µέσω του λόγου capitalization ratio=market value of assets/face value of debt. 

Καταλήγει στο συµπέρασµα ότι οι µέσες συσχετίσεις είναι θετικές και σταθερές στο χρόνο 

το µέσο capitalization σταθερό και η µέση µεταβλητότητα (volatility) αυξήθηκε γύρω στο 

1999-2000 για τις τράπεζες της Ε.Ε. και της Β. Αµερικής. 
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Κεφάλαιο Β 
 
Β.1 Θεωρητική Περιγραφή του Υποδείγµατος 
  
Εισαγωγικά 
 Στην προσπάθειά τους να περιγράψουν την αβεβαιότητα, οι οικονοµέτρες ανέπτυξαν 

ένα θεωρητικό πλαίσιο του οποίου το κεντρικό χαρακτηριστικό είναι ότι υποδειγµατοποιεί 

τις ροπές δεύτερης (ή µεγαλύτερης) τάξης. Ο Engle (1982) αναφέρει ότι οι µη 

παρατηρήσιµες ροπές δεύτερης τάξης µπορούν να υποδειγµατοποιηθούν από µια 

εξειδικευµένη συναρτησιακή µορφή της υπό συνθήκης διακύµανσης, η οποία 

υποδειγµατοποιεί τις ροπές πρώτης και δεύτερης τάξης από κοινού, προτείνοντας 

ουσιαστικά τα υποδείγµατα ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity). 

Υπάρχουν πολλές παραλλαγές των συναρτησιακών αυτών µορφών αλλά ο Engle (1982) 

προτείνει ότι η υπό συνθήκη διακύµανση εξαρτάται από το σύνολο πληροφόρησης κατά 

έναν αυτοπαλίνδροµο τρόπο. Αυτό το γραµµικό ARCH υπόδειγµα γενικεύτηκε από τον 

Bollerslev (1986) µε ένα τρόπο ανάλογο τις προέκτασης των υποδειγµάτων AR σε ARMA 

στις χρονολογικές σειρές, επιτρέποντας παρελθοντικές τιµές της υπό συνθήκη 

διακύµανσης να εµφανίζονται στην εξίσωση τις υπό συνθήκη διακύµανσης. Το 

αποτέλεσµα ήταν τα υποδείγµατα GARCH (Generalized ARCH). 

 Περαιτέρω επέκταση σε πολυµεταβλητά υποδείγµατα, η οποία είναι ανάλογη της 

επέκτασης από τα υποδείγµατα ARMA στα Vector ARMA εµφανίζεται συχνά στη 

βιβλιογραφία -Bollerslev, Engle και Wooldridge (1988), Engle και Rodrigues (1989), 

Engle, Granger και Kraft (1984), Kaminsky και Peruga (1990), Kroner και Claessens 

(1991), Kroner και Lastrapes (1993), McCurdy και Morgan (1991) και άλλοι. Τα 

πολυµεταβλητά υποδείγµατα ARCH (Multivariate ARCH) επιτρέπουν τις διακυµάνσεις 

και τις συνδιακυµάνσεις να εξαρτώνται από το σύνολο πληροφόρησης, κατά ένα Vector 

ARMA τρόπο, και είναι χρήσιµα σε πολυµεταβλητά χρηµατοοικονοµικά υποδείγµατα 

όπως το CAPM ή δυναµικά υποδείγµατα αντιστάθµισης (dynamic hedging models), τα 

οποία απαιτούν την υποδειγµατοποίηση τόσο των διακυµάνσεων όσο και των 

συνδιακυµάνσεων. 

 
 Μονοµεταβλητό GARCH (Univariate GARCH) 

Η παραµετροποίηση της υπό συνθήκη διακύµανσης που χρησιµοποιήθηκε από τον 

Engle (1982) για την υποδειγµατοποίηση των µη παρατηρήσιµων ροπών δεύτερης τάξης, 

επιτρέπει στην υπό συνθήκη διακύµανση να εξαρτάται από το σύνολο πληροφόρησης 
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κατά ένα αυτοπαλίνδροµο τρόπο. Συµβολίζοντας το σύνολο πληροφόρησης, το οποίο 

περιέχει παρελθοντικές τιµές των εt, ως Ιt-1 και σ
2
t  την υπό συνθήκη του Ιt-1 διακύµανση, το 

γραµµικό µονοµεταβλητό ARCH υπόδειγµα γράφεται: 

t tX µ ε= +
 
2

1| (0, )t t tI Nε σ− ∼  
2 2 2

0 1 1 .. .t t p t pa a aσ ε ε− −= + + +
 

 
Το υπόδειγµα αυτό ονοµάζεται ARCH(p) (τάξης p). 

 O Bollerslev (1986) γενίκευσε την ARCH διαδικασία επιτρέποντας τις 

παρελθοντικές τιµές της υπό συνθήκη διακύµανσης να εµφανίζονται στην εξίσωση της 

υπό συνθήκη διακύµανσης. Έτσι η εξίσωση της διακύµανσης γίνεται:  

2 2 2 2 2
0 1 1 1 1... ...t t q t q t p t pa a aσ ε ε β σ β σ− − − −= + + + + + +

 
 

Η διαδικασία αυτή ονοµάζεται GARCH(p,q). 

 
 Πολυµεταβλητό GARCH (Multivariate GARCH) 

Η επέκταση ενός µονοµεταβλητού υποδείγµατος GARCH σε ένα n-µεταβλητό 

γίνεται επιτρέποντας την µήτρα των υπό συνθήκη διακυµάνσεων συνδιακυµάνσεων (Var-

Cov matrix) να εξαρτάται από το σύνολο πληροφορίας. Συµβολίζοντας ως Ηt την υπό 

συνθήκη του συνόλου πληροφόρησης Ιt-1 µήτρα διακυµάνσεων συνδιακυµάνσεων, το 

πολυµεταβλητό GARCH υπόδειγµα γράφεται:  

 

, ,i t i i tY µ ε= +
 

, 1| (0, )i t t tN Hε −Ι ∼

 
 

Η παραµετροποίηση της Ηt ως συνάρτηση του συνόλου πληροφόρησης επιτρέπει κάθε 

στοιχείο της µήτρας να εξαρτάται από q-υστερήσεις των τετραγώνων και των σταυρωτών 

γινοµένων (cross products) των εt, από p-υστερήσεις των στοιχείων της  ίδιας της Ηt και 

από ένα διάνυσµα ασθενώς εξωγενών µεταβλητών διάστασης J x 1 όπως ορίζονται από 

τους Engle, Henry και Richard (1983), xt.  

Σηµαντικό σηµείο είναι το εξής: Για να έχει νόηµα η παραµετροποίηση της µήτρας 

Ηt απαιτείται να είναι θετικά ορισµένη για όλες τις τιµές των εt και xt του δείγµατος που 

µελετάµε. 
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BEKK-GARCH 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω ανάλυση η µήτρα Ηt µπορεί να έχει τη µορφή: 

  

' ' ' ' ' '
0 0 1 1

1 1 1 1 1

q pK K K

t k t t k ik t i t i ik ik t i ik
k k i k i

H C C C x x C B H Bε ε− − −
= = = = =

= + + Γ Γ +∑ ∑∑ ∑∑
 

 
όπου C0, Γik, Bik είναι µήτρες παραµέτρων διάστασης n x n µε την C0 κάτω τριγωνική, C1k 

είναι µήτρες παραµέτρων διάστασης J x n, xt είναι το διάνυσµα των εξωγενών µεταβλητών 

διάστασης J x 1 και εt το διάνυσµα των καταλοίπων. Η παραπάνω αναπαράσταση της 

µήτρας Ηt ονοµάζεται ΒΕΚΚ αναπαράσταση (ΒΕΚΚ representation). Με αυτή την 

αναπαράσταση η µήτρα Ηt θα είναι θετικά ορισµένη κάτω από πολύ ασθενείς 

περιορισµούς (conditions). 

 Για k=p=q=1 και χωρίς εξωγενείς µεταβλητές καταλήγουµε στο BEKK-

GARCH(1,1): 

 
' ' ' '
0 0 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1t t t tH C C B H Bε ε− − −= + Γ Γ +  

 
το οποίο στην περίπτωση δύο µεταβλητών (διµεταβλητό-bivariate GARCH) γράφεται:  

 
' ' '

11 11 11 12 11 12 11 12 11 12'
1 1 1

21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22

0 0
t t t t

c c
H H

c c c c

γ γ γ γ β β β β
ε ε

γ γ γ γ β β β β− − −

           
= + +           
             

 
' ' '2

11 11 11 12 11 12 11 12 11 121, 1 1, 1 2, 1
12

21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 222, 1 1, 1 2, 1

0 0 t t t
t t

t t t

c c
H H

c c c c

γ γ γ γ β β β βε ε ε

γ γ γ γ β β β βε ε ε
− − −

−
− − −

            
= + +                           

 

και έπειτα από τον πολλαπλασιασµό των µητρών παίρνει την παρακάτω (χωρίς 

περιορισµούς) µορφή: 

 
2 2 2 2 2 2 2

11, 11 11 1, 1 11 21 1, 1 2, 1 21 2, 1 11 11, 1 11 21 12, 1 21 22, 12 2t t t t t t t th c h h hγ ε γ γ ε ε γ ε β β β β− − − − − − −= + + + + + +
 

2 2
12, 11 21 11 12 1, 1 21 12 11 22 1, 1 2, 1 21 22 2, 1 11 12 11, 1

21 12 11 22 12, 1 21 22 22, 1

( )

( )
t t t t t t

t t

h c c h

h h

γ γ ε γ γ γ γ ε ε γ γ ε β β

β β β β β β
− − − − −

− −
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2 2 2 2 2 2 2 2
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 ∆ιµεταβλητό noisy Mackey-Glass (bivariate noisy MG) 

 Η γενική µορφή του διµεταβλητού noisy Mackey-Glass υποδείγµατος είναι η 

παρακάτω: 

  

1 2

1 2

1 2

11 11 1 12 12 11 1

(0,1)

t t
t t t tc c

t t

t

X Y
X a X a Y

X Y

N

τ τ

τ τ

δ δ ε

ε

− −
− −

− −
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1 2

1 2

1 2

21 21 1 22 22 11 1

(0,1)

t t
t t t tc c

t t

t

X Y
Y a X a Y u

X Y

u N

τ τ

τ τ

δ δ− −
− −

− −

= − + − +
+ +

∼

 
 

όπου α και δ είναι παράµετροι προς εκτίµηση, τ είναι η υστέρηση και c µια σταθερά. Το 

συγκεκριµένο υπόδειγµα διατηρεί τις δυναµικές ιδιότητες της µονοµεταβλητής εκδοχής 

του, η οποία αναπτύχθηκε από τους Kyrtsou και Terraza (2003) και µπορεί να 

συµπεριλάβει διαφόρων τύπων εξαρτήσεις (µη γραµµικές), απλώς αυξάνοντας τις 

παραµέτρους τ και c. Το βασικό πλεονέκτηµα του Mackey-Glass υποδείγµατος σε 

σύγκριση µε ένα απλό VAR υπόδειγµα, είναι ότι η µη γραµµικοί όροι του µπορούν να 

ανιχνεύσουν πιο πολύπλοκες δυναµικές σχέσεις εξάρτησης σε χρονολογικές σειρές.  Η 

ταυτοποίηση λοιπόν στατιστικά σηµαντικών όρων στο υπόδειγµα Mackey-Glass 

υποδηλώνει ότι οι σχέσεις αλληλεπίδρασης-αλληλεξάρτησης µεταξύ των µεταβλητών 

ακολουθούν ένα µη γραµµικό µηχανισµό. 

 
Β.2 Εµπειρική ∆ιάσταση Υποδείγµατος 

Η βασική χρηµατοοικονοµική θεωρία των αποτελεσµατικών αγορών υποθέτει ότι οι 

επενδυτές είναι πανοµοιότυποι µε ορθολογικές προσδοκίες για τις µελλοντικές τιµές των 

µετοχών, οι οποίες προεξοφλούν άµεσα όλη τη διαθέσιµη πληροφορία. Αυτό σηµαίνει ότι 

δεν υπάρχουν ευκαιρίες για υπερβάλλουσες αποδόσεις και τόσο ο όγκος συναλλαγών όσο 

και οι διακυµάνσεις των τιµών δεν συσχετίζονται σειριακά.  

Αν όλοι οι επενδυτές ήταν πανοµοιότυποι και ορθολογικοί σύµφωνα µε το 

υπόδειγµα αποτίµησης περιουσιακών στοιχείων του Lucas (1978) και κάτω από την 

πρόσθετη υπόθεση των iid µερισµάτων, οι δυναµικές αποτίµησης θα ήταν απλές: µια 

σταθερή τιµή ίση µε τη θεµελιώδη σε όλες τις ηµέρες. Στην αντίθεση περίπτωση µε 

ετερογενείς επενδυτές οι εξελικτικές δυναµικές µπορεί να οδηγήσουν σε συνεχείς 
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αποκλίσεις από τη θεµελιώδη τιµή και υψηλού βαθµού ακανόνιστες, χαοτικές 

διακυµάνσεις της τιµής ανάλογα µε τις στρατηγικές πρόβλεψης των επενδυτών.    

Στην πραγµατικότητα οι χρηµατοοικονοµικές αγορές είναι εµφανίζουν υψηλή 

πολυπλοκότητα όπως τεκµηριώνουν οι Kyrtsou και Terraza (2002) και η Kyrtsou et al. 

(2004) µεταξύ άλλων. Αυτή η πολυπλοκότητα µπορεί να αποδοθεί σε πολλούς παράγοντες 

όπως η αντίδραση των επενδυτών στην δηµόσια και ιδιωτική πληροφόρηση-Vega (2006), 

Daniel και Titman (2006), ή η επενδυτική συµπεριφορά-Hirshleifer et al. (2006) και 

Berhardt et al. (2006). Πολλές φορές η πληροφορία είναι ανεπαρκής, ενέχει «θόρυβο» ή 

έχει κόστος. Επιπρόσθετα η επενδυτές εµφανίζουν περιορισµένα ορθολογική συµπεριφορά 

(bounded rationality), το οποίο σηµαίνει ότι παρότι λαµβάνουν όλη τη διαθέσιµη 

πληροφορία δεν είναι ικανοί να την ερµηνεύσουν σωστά και οδηγούνται σε εσφαλµένες 

επενδυτικές αποφάσεις.  

Ο Lee et al. (2002) επισηµαίνει ότι ο σηµαντικός παράγοντας στις διακυµάνσεις των 

αγορών δεν είναι τα γεγονότα καθαυτά αλλά οι αντιδράσεις των επενδυτών σε αυτά. Το 

είδος της πολυπλοκότητας στη συµπεριφορά των επενδυτών καθορίζει τη φύση των 

υποκείµενων δυναµικών. Ο Kurz et al. (2003) αποδεικνύει ότι η διαφοροποίηση στις 

προσδοκίες των επενδυτών µπορεί να εξηγήσει γιατί υπάρχουν διαφορετικές ερµηνείες της 

ίδιας διαθέσιµης πληροφορίας. Οι Franke και Sethi (1998) αναφέρουν ότι πηγή της 

αστάθειας στις τιµές των µετοχών είναι οι διαγραµµατιστές (chartists-technical analysts) ή 

noise traders οι οποίοι µπορούν να οδηγήσουν τις τιµές µακριά από τις θεµελιώδεις. 

Σύµφωνα µε τους Shefrin και Statman (1994) οι noise traders στρεβλώνουν το mean 

variance αποτελεσµατικό σύνορο, ως εκ τούτου δηµιουργούν υπερβάλλουσες αποδόσεις 

αλλά και διαπράττουν σφάλµατα όταν νέα πληροφορία φτάνει στην αγορά. Σύµφωνα µε 

τους Yang και Satchell (2003) µια αγορά χωρίς διαγραµµατιστές θα έφτανε στη θεµελιώδη 

ισορροπία µε διακυµάνσεις µόνο εξαιτίας εξωγενών παραγόντων. Η παρουσία των 

διαγραµµατιστών οι οποίοι έχουν µη γραµµικές στρατηγικές προκαλεί διακυµάνσεις από 

τη θεµελιώδη ισορροπία οι οποίες επάγονται ενδογενώς λόγω του φαινοµένου της 

ανατροφοδότησης που αυτοί επιφέρουν.  

Ο Campel et al. (1997) υποστηρίζει ότι πολλές απόψεις της οικονοµικής 

συµπεριφοράς µπορεί να είναι µη γραµµικές. Εµπειρικά στοιχεία δείχνουν ότι οι 

προτιµήσεις των επενδυτών όσον αφορά τον κίνδυνο και τις αναµενόµενες αποδόσεις είναι 

µη γραµµικές. Οι αλληλεπιδράσεις διαφορετικών στρατηγικών δηλαδή η διαδικασία της 
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ενσωµάτωσης της πληροφορίας στις τιµές των χρεογράφων και οι δυναµικές στις 

διακυµάνσεις της ευρύτερης οικονοµίας είναι µη γραµµικές. 

Προγενέστερες εργασίες των Brock και Hommes (1998), Lux (1995,1998), Malliaris 

και Stein (1999), Gaunersdorfer(2000) και Chiarella et al. (2000) δείχνουν ότι τα 

διαθρωτικά µη γραµµικά χρηµατοοικονοµικά υποδείγµατα µπορούν να οδηγήσουν σε 

αστάθεια και χάος. Σε αυτά τα µη γραµµικά υποδείγµατα οι πολύπλοκες διακυµάνσεις στις 

τιµές των περιουσιακών στοιχείων οφείλονται στην αλληλεπίδραση µεταξύ 

σταθεροποιητικών δυνάµεων που τις οδηγούν στις θεµελιώδεις τιµές, όταν στην αγορά 

κυριαρχούν οι fundamentalists ή smart money επενδυτές και µη σταθεροποιητικών 

δυνάµεων που τις αποµακρύνουν από τις θεµελιώδεις τιµές, όταν στην αγορά κυριαρχούν 

οι chartists η noise επενδυτές. 

Μεγάλος αριθµός µελετών όπως Chiarella (1992), Day και Huang (1990), De 

Grauwe et al. (1993), Lux (1995), Sethi (1996), δείχνει ότι η ετερογένεια στις προσδοκίες 

των επενδυτών για τις µελλοντικές τιµές και µερισµατικές αποδόσεις µπορεί να οδηγήσει 

στην αστάθεια της αγοράς και σε πολύπλοκες δυναµικές όπως κύκλοι η χαοτικές 

διακυµάνσεις στις χρηµατοοικονοµικές αγορές. Σε αυτά τα µη γραµµικά υποδείγµατα οι 

διακυµάνσεις στις τιµές των περιουσιακών στοιχείων οφείλονται σε ενδογενή µηχανισµό 

που σχετίζει τα ποσοστά των fundamentalists και των chartists στην αγορά µε την 

απόκλιση της πραγµατικής τιµής από την θεµελιώδη. 

Η ιδέα ότι η ετεροσκεδαστικότητα ανακύπτει ενδογενώς σαν αποτέλεσµα των 

αλληλεπιδράσεων µεταξύ ετερογενών επενδυτών εµφανίζεται σε αρκετές εργασίες όπως 

των Alfrano et al. (2008), Chiarella et al. (2006), Hommes (2001,2002,2006), Kyrtsou και 

Terraza (2003), Kyrtsou (2005), Mizrach(2009), Ashley (2007) και άλλων.  

 
 BEKK-GARCH υπόδειγµα 

 Προσαρµόζοντας το ΒΕΚΚ-GARCH(1,1) υπόδειγµα στις ανάγκες της παρούσας 

µελέτης γίνεται: 

 

, ,i t i i tR µ ε= +
 

, 1| (0, )i t t tN Hε −Ι ∼

 
 

όπου Ri είναι οι τιµές των αποδόσεων των µετοχών και της αγοράς (του γενικού δείκτη) 

που µελετάται και για τη µήτρα Ηt ισχύουν τα παραπάνω. 
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 Αν και είναι δύσκολο να ερµηνευτούν επακριβώς όλοι οι όροι του υποδείγµατος 

BEKK GARCH(1,1), η ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών όρων γij συνεπάγεται ότι η 

µεταβλητότητα στις αποδόσεις της αγοράς επηρεάζει τη µεταβλητότητα στις αποδόσεις 

της µετοχής και αντίστροφα (cross-effects) και η ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών όρων βij 

συνεπάγεται ότι ένα πιθανό σοκ στην υπό συνθήκη διακύµανση των αποδόσεων της 

αγοράς, έχει επίδραση µε διάρκεια (persistence) στην υπό συνθήκη διακύµανση των 

αποδόσεων της µετοχής και αντίστροφα (cross-effects).  

 

 ∆ιµεταβλητό MG BEKK-GARCH υπόδειγµα 

 Αντίστοιχα το διµεταβλητό MG BEKK-GARCH(1,1) υπόδειγµα γίνεται 
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όπου R1 είναι οι τιµές των αποδόσεων της αγοράς (του γενικού δείκτη) και R2 είναι οι 

τιµές των αποδόσεων των µετοχών που µελετώνται και για τη µήτρα Ηt ισχύουν τα 

παραπάνω. Τα τ και c επιλέγονται σύµφωνα µε το καλύτερο Schwarz Information 

Criterion. 

 Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως η ταυτοποίηση στατιστικά σηµαντικών όρων 

Mackey Glass υποδηλώνει ότι ο µηχανισµός παραγωγής των αλληλεπιδράσεων-

αλληλεξαρτήσεων ακολουθεί ένα µη γραµµικό νόµο ανατροφοδότησης (feedback law). 

Πιο συγκεκριµένα όταν το άθροισµα α+(-δ) είναι θετικό αναµένεται να παρατηρηθεί 

επενδυτική συµπεριφορά θετικής ανατροφοδότησης (positive feedback), ενώ στην 

αντίθετη περίπτωση οι επενδυτές υιοθετούν συµπεριφορά αρνητικής ανατροφοδότησης 

(negative feedback).  

 Οι επενδυτές θετικής ανατροφοδότησης αγοράζουν µετά την άνοδο της τιµής της 

µετοχής και πουλάνε µετά την πτώση της, ενώ οι επενδυτές αρνητικής ανατροφοδότησης 

επιδεικνύουν την αντίθετη συµπεριφορά, υιοθετώντας µια στρατηγική «αγόρασε χαµηλά, 

πούλα ψηλά» (“buy low, sell high”). 
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 Ένα ακόµα στοιχείο που πρέπει να αναφερθεί είναι ότι µεγάλες τιµές στις 

υστερήσεις τ1 και τ2  υποδηλώνουν υψηλό βαθµό πολυπλοκότητας στις µη γραµµικές 

σχέσεις συσχέτισης. 

 

Β.3 ∆ιαφορά µε την υπάρχουσα βιβλιογραφία 

 Τόσο το θέµα του χρονικά µεταβαλλόµενου συντελεστή συστηµατικού κινδύνου β 

όσο και το θέµα της “neglected” µη γραµµικότητας αποτελούν αντικείµενο ευρείας 

µελέτης και ερευνητικού ενδιαφέροντος. Όπως φαίνεται και παραπάνω υπάρχει πληθώρα 

διαφορετικών υποδειγµάτων για την εκτίµηση του χρονικά µεταβαλλόµενου β και πολλές 

προσπάθειες να προσεγγιστούν οι πολύπλοκες δυναµικές των οικονοµικών και πιο 

συγκεκριµένα των χρηµατοοικονοµικών συστηµάτων µέσα από µη γραµµικά υποδείγµατα. 

 Η καινοτοµία της παρούσας εργασίας είναι ότι προσεγγίζει ένα κλασσικό θέµα της 

βιβλιογραφίας, το θέµα του χρονικά µεταβαλλόµενου β, µε δύο δυναµικά υποδείγµατα 

GARCH εκ των οποίων το ένα εισάγει µη γραµµικότητα και στην εξίσωση του υπο 

συνθήκη µέσου.  

 Τα δύο υποδείγµατα που εκτιµούνται και συγκρίνεται η αποτελεσµατικότητά τους, 

είναι το διµεταβλητό υπόδειγµα BEKK-GARCH(1,1) και το διµεταβλητό noisy Mackey-

Glass BEKK-GARCH(1,1) υπόδειγµα (MG BEKK-GARCH(1,1)). Και τα δύο 

υποδείγµατα εκτιµούν τη µήτρα Var-Cov, Ηt. Τα στοιχεία h11 και  h22 της µήτρας 

αποτελούν τις εκτιµήσεις των διακυµάνσεων στις αποδόσεις της αγοράς και της µετοχής 

αντίστοιχα, ενώ το στοιχείο h12 την εκτίµηση της συνδιακύµανσης στις συγκεκριµένες 

αποδόσεις. Είναι γνωστό ότι ο συντελεστής κινδύνου β ισούται µε το πηλίκο της 

συνδιακύµανσης στις αποδόσεις της µετοχής και της αγοράς διά την διακύµανση στις 

αποδόσεις της αγοράς δηλαδή 

 
2

i i,MCOV /β σΜ=
 

 
και άρα ο υπολογισµός του πηλίκου h12/h11 µας οδηγεί στην εκτίµηση του χρονικά 

µεταβαλλόµενου β µέσα από τα δύο υποδείγµατα.  

 Το ερώτηµα στο οποίο αναζητείται απάντηση είναι αν ο συντελεστής κινδύνου β 

µεταβάλλεται διαχρονικά και εάν είναι καταλληλότερο ένα δυναµικό υπόδειγµα µε µη 

γραµµικότητα και στο όρο του υπό συνθήκη µέσου για την υποδειγµατοποίηση της 

διαχρονικής αυτής µεταβολής. Με άλλα λόγια µήπως υπάρχει χρήσιµη “neglected” 
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πληροφορία και στον υπό συνθήκη µέσο και όχι µόνο στην υπό συνθήκη διακύµανση 

όπως προτείνουν τα κλασσικά υποδείγµατα GARCH. 

 

Β.4 ∆εδοµένα 

 Τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται στην παρούσα εργασία είναι οι χρονολογικές 

σειρές των ιστορικών τιµών κλεισίµατος οκτώ τραπεζικών µετοχών της ελληνικής αγοράς, 

όπως επίσης και του γενικού δείκτη της συγκεκριµένης αγοράς. Πιο συγκεκριµένα 

χρησιµοποιούνται δεδοµένα της περιόδου 2/1/1990-19/10/2007 µε ηµερήσια συχνότητα 

για τις µετοχές της Alpha Τράπεζας (ALPHA), της Τράπεζας Αττικής (TATT), της 

Γενικής Τράπεζας (TGEN), της Τράπεζας της Ελλάδος (TELL), της Εµπορικής Τράπεζας 

(TEMP), της Εθνικής Τράπεζας της Ελλαδος (ETE), της Τράπεζας Eurobank (EUROB), 

της Τράπεζας Πειραιώς (TPEIR) και του γενικού δείκτη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών 

(ATHEX). Οι αποδόσεις των συγκεκριµένων µετοχών και του γενικού δείκτη 

υπολογίστηκαν ως λογαριθµικές διαφορές, δηλαδή από τον τύπο Rt=ln(Pt)-ln(Pt-1) όπου Pt 

είναι η τιµή κλεισίµατος και Rt η απόδοση.  

 
Β.5 Εµπειρικά Αποτελέσµατα 

 Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα εµπειρικά αποτελέσµατα των εκτιµηµένων 

υποδειγµάτων για κάθε τραπεζική µετοχή. Πιο συγκεκριµένα, παρατίθενται οι εκτιµηµένοι 

συντελεστές των υποδειγµάτων BEKK GARCH(1,1) και MG-BEKK GARCH(1,1), οι 

ορίζουσες των µητρών τους, καθώς και τα διαγνωστικά χαρακτηριστικά των υπό µελέτη 

µεταβλητών, των υποδειγµάτων και των τυποποιηµένων καταλοίπων τους. Επίσης, 

παρατίθενται διαγράµµατα, όπου απεικονίζεται η διαχρονική µεταβολή και τα 

διαγνωστικά χαρακτηριστικά των εκτιµηµένων β για κάθε υπόδειγµα. 

 Πριν την ερµηνεία των εκτιµηµένων αποτελεσµάτων, βασική προϋπόθεση που 

πρέπει να ικανοποιείται είναι η συνθήκη της µη αρνητικής διακύµανσης. Για να 

ικανοποιείται η συνθήκη αυτή θα πρέπει οι µήτρες C0, Γ11, και B11 να είναι θετικά 

ορισµένες, υπόθεση που τίθεται εκ κατασκευής των υποδειγµάτων. Σηµειώνεται ότι ως 

θετικά ορισµένη ορίζεται η µήτρα, της οποίας τόσο η ορίζουσα όσο και το στοιχείο α11 

είναι θετικοί αριθµοί. Όσον αφορά την εκτίµηση του υποδείγµατος MG-BEKK 

GARCH(1,1) ο καταλληλότερος συνδυασµός (τ1, τ2) επιλέγεται σύµφωνα µε το κριτήριο 

πληροφορίας SIC και το καλύτερο Log Likelihood, ενώ τα c1 και c2 για κάθε µετοχή 

επιλέγονται ίσα µε 2. 
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 Έπειτα, το ερευνητικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο σχολιασµό των 

συντελεστών Mackey-Glass και πιο συγκεκριµένα στο ζεύγος α12 και δ12 και στο ζεύγος 

α21 και δ21, προκειµένου να προσδιοριστεί η φύση της αλληλεπίδρασης µεταξύ των 

αποδόσεων της εκάστοτε µετοχής µε την αγορά και αντιστρόφως. Η στατιστική 

σηµαντικότητα, καθώς και το πρόσηµο του αθροίσµατος α21και -δ21 εκφράζει τον τρόπο µε 

τον οποίο επιδρά η απόδοση της αγοράς στην απόδοση της µετοχής. Αντίστοιχα, η 

στατιστική σηµαντικότητα και το πρόσηµο του αθροίσµατος α12 και –δ12 εκφράζει τον 

τρόπο µε τον οποίο επιδρά η απόδοση της µετοχής στην απόδοση της αγοράς. 

 Από τα διαγνωστικά χαρακτηριστικά των υπό µελέτη µεταβλητών, των 

υποδειγµάτων, καθώς και των τυποποιηµένων καταλοίπων τους γίνεται ο έλεγχος της 

καταλληλότητας των συγκεκριµένων υποδειγµάτων και η σύγκριση της ερµηνευτικής τους 

ικανότητας. Πρόσθετη πληροφόρηση για τον εντοπισµό πιθανών διαφορών µεταξύ των 

δύο υποδειγµάτων λαµβάνεται, επίσης, από τις εκτιµήσεις τους για το β είτε µέσω της 

διαγραµµατικής απεικόνισης της διαχρονικής µεταβολής του είτε από τα διαγνωστικά  

χαρακτηριστικά του.    

  

Alpha Τράπεζα 

 Όπως φαίνεται από τους πίνακες 1 και 2 και τα δύο υποδείγµατα ορίζονται για την 

µετοχή της Alpha Τράπεζας. Οι µήτρες C0, Γ11, και B11 είναι θετικά ορισµένες, άρα 

εξασφαλίζεται µη αρνητική διακύµανση, όπως ορίζει η θεωρία. Επίσης, καταλληλότερος 

συνδυασµός (τ1, τ2) για το υπόδειγµα MG-BEKK GARCH(1,1) σύµφωνα µε τα κριτήρια 

πληροφορίας επιλέγεται ο συνδυασµός (1,2). 

 Σύµφωνα µε τον πίνακα 1 οι εκτιµήσεις των όρων των µητρών  C0, Γ11, και B11 

παρουσιάζουν πολύ µικρές ποσοτικές διαφορές και καµία ποιοτική διαφορά ανάµεσα στα 

δύο υποδείγµατα. Με άλλα λόγια, η πληροφορία που εξάγεται από την υπό συνθήκη 

διακύµανση είναι κοινή και στα δύο υποδείγµατα. Επιπρόσθετα, όλοι οι όροι του 

υποδείγµατος BEKK GARCH(1,1), εκτός από τον c21, είναι στατιστικά σηµαντικοί και 

όλοι οι όροι του υποδείγµατος MG(1,2)-BEKK GARCH(1,1), εκτός από τους όρους α12 

και c21, είναι στατιστικά σηµαντικοί. Αµφότερα τα υποδείγµατα εκτιµούν στατιστικά 

σηµαντικούς συντελεστές στις εξισώσεις του µέσου, όµως το υπόδειγµα MG(1,2)-BEKK 

GARCH(1,1) παρέχει πιο πλούσια και ποιοτική πληροφορία. Πιο συγκεκριµένα, το 

άθροισµα των όρων α21 και –δ21 ισούται µε 66.93681, γεγονός που υποδηλώνει πολύ 

ισχυρή µη γραµµική σχέση θετικής ανατροφοδότησης ανάµεσα στις αποδόσεις της 
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µετοχής της Alpha τράπεζας και τις αποδόσεις της αγοράς. Με άλλα λόγια, µια αύξηση 

στις αποδόσεις της αγοράς θα προκαλέσει αύξηση στις αποδόσεις της εν λόγω µετοχής µε 

τρόπο µη αναλογικό. Το γεγονός ότι ο συντελεστής α12 είναι στατιστικά µη σηµαντικός σε 

αντίθεση µε τον δ12 υποδηλώνει ασθενή αρνητική γραµµική σχέση επίδρασης των 

αποδόσεων της µετοχής στις αποδόσεις της αγοράς, δηλαδή µια αύξηση στις αποδόσεις 

της µετοχής θα προκαλέσει µια αναλογική µείωση στις αποδόσεις της αγοράς. 
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Πίνακας 1. Εκτιµήσεις υποδειγµάτων Alpha Τράπεζας 
Συντελεστές Υποδείγµατος BEKK Garch (1,1) MG(1,2)-BEKK Garch (1,1) 

µ1 0.000351 - 
 (0.0346)  
µ2 0.000572 - 

 (0.022)  
α11 - 19.87329 

  (0.000) 
δ11 - -19.71604 

  (0.000) 
α12 - 0.002573 

  (0.812) 
δ12 - 0.031241 

  (0.068) 
α21 - 33.56268 

  (0.000) 
δ21 - -33.37413 

  (0.000) 
α22 - -0.03841 

  (0.009) 
δ22 - 0.042158 

  (0.070) 
c11 0.001815 0.001833 

 (0.000) (0.000) 
c21 -0.00063 -0.000408 

 (0.1784) (0.3589) 
c22 0.003167 0.00326 

 (0.000) (0.000) 
γ11 0.430803 0.426669 

 (0.000) (0.000) 
γ21 -0.079002 -0.074268 

 (0.000) (0.000) 
γ12 0.160114 0.16204 

 (0.000) (0.000) 
γ22 0.198993 0.204038 

 (0.000) (0.000) 
β11 0.852933 0.85946 

 (0.000) (0.000) 
β21 0.073617 0.067611 

 (0.000) (0.000) 
β12 -0.027525 -0.025853 

 (0.000) (0.000) 
β22 0.945458 0.943167 

  (0.000) (0.000) 
Εντός των παρενθέσεων καταγράφονται τα p-values. Καταγραφές µε italics φανερώνουν 
στατιστική σηµαντικότητα σε επίπεδο 5% ή  10% 
 
Πίνακας 2. Ορίζουσες µητρών των υποδειγµάτων BEKK GARCH και MG-BEKK GARCH 
Ορίζουσες Μητρών 
C0 5.74811E-06 5.97558E-06 
Γ11 0.098376108 0.099091076 
Β11 0.808438636 0.812362257 
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 Από τον πίνακα 3 προκύπτει ότι τα δύο υποδείγµατα λειτουργούν εξίσου καλά. 

Όπως φαίνεται από τα διαγνωστικά χαρακτηριστικά των αποδόσεων της αγοράς 

(dlmarket) και της µετοχής (dlbank) στα διαγράµµατα 10 και 11 αντίστοιχα, υπάρχουν 

ισχυρές ενδείξεις για ετεροσκεδαστικότητα και µη γραµµική συµπεριφορά. Με τα 

συγκεκριµένα υποδείγµατα βελτιώνεται τόσο η κυρτότητα (kurtosis) όσο η λοξότητα 

(skewness) και η στατιστική Jarque-Bera στα τυποποιηµένα κατάλοιπα (standardized 

residuals). Παρόλα αυτά, το υπόδειγµα MG(1,2)-BEKK GARCH(1,1) κρίνεται καλύτερο, 

διότι έχει καλύτερο Log Likelihood (27049.27 έναντι 26999.12), καλύτερο κριτήριο 

πληροφορίας SIC και η αυτοσυσχέτιση που παρατηρείται στα τυποποιηµένα κατάλοιπα 

των αποδόσεων της αγοράς και της µετοχής στο υπόδειγµα BEKK GARCH(1,1) µειώνεται 

σε µεγάλο βαθµό. 
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∆ιάγραµµα 10. ∆ιαγνωστικά χαρακτηριστικά αποδόσεων της αγοράς 
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∆ιάγραµµα 11. ∆ιαγνωστικά χαρακτηριστικά αποδόσεων της µετοχής  

της Alpha Τράπεζας 
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Πίνακας 3. ∆ιαγνωστικά χαρακτηριστικά εκτιµηθέντων υποδειγµάτων και  
τυποποιηµένων καταλοίπων 

∆ιαγνωστικά χαρακτηριστικά BEKK Garch (1,1) MG(1,2)-BEKK Garch (1,1) 
Log likelihood 26999.12 27049.27 
SIC -11.60889 -11.63915 
   
Τυποποιηµένα κατάλοιπα ATHEX   
Kurtosis 6.175748 6.301472 
Skewness 0.100986 0.111821 
JB 1958.57 2116.948 
ρ1 0.159 (prob=0.000) 0.013 (prob=0.381) 
ρ12 0.002 (prob=0.000) -0.008 (prob=0.007) 
ρ24 0.016 (prob=0.000) 0.015 (prob=0.032) 
   
Τυποποιηµένα κατάλοιπα ALPHA   
Kurtosis 6.734661 6.80797 
Skewness 0.119079 0.114683 
JB 2708.686 2813.627 
ρ1 0.102 (prob=0.000) -0.001 (prob=0.933) 
ρ12 -0.014 (prob=0.000) -0.019 (prob=0.619) 
ρ24 0.024 (prob=0.000) 0.023 (prob=0.645) 
 
 Στα διαγράµµατα 12 έως 15 απεικονίζονται οι διαχρονικές µεταβολές του 

συστηµατικού κινδύνου β, όπως αυτές εκτιµούνται από τα δύο υποδείγµατα, καθώς και τα 

διαγνωστικά τους χαρακτηριστικά. Όπως φαίνεται γραφικά δεν υπάρχουν αισθητές 

διαφορές που να προκύπτουν από τα δύο υποδείγµατα. Ωστόσο, αξιοσηµείωτο είναι ότι το 

υπόδειγµα MG(1,2)-BEKK GARCH(1,1) εκτιµά β µε βελτιωµένη λοξότητα, κυρτότητα 

και στατιστική Jarque-Bera σε σχέση µε το υπόδειγµα BEKK GARCH(1,1). Θα µπορούσε 

να ειπωθεί ότι το υπόδειγµα MG(1,2)-BEKK GARCH(1,1) λαµβάνοντας υπόψιν του τις 

µη γραµµικές σχέσεις αλληλεπίδρασης «εξοµαλύνει» τις ακραίες παρατηρήσεις του β και 

διορθώνει την αρνητική ασυµµετρία. 
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∆ιάγραµµα 12. ∆ιαχρονική µεταβολή του β όπως εκτιµάται  
µε το υπόδειγµα BEKK GARCH 
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∆ιάγραµµα 13. ∆ιαχρονική µεταβολή του β όπως εκτιµάται  
µε το υπόδειγµα MG-BEKK GARCH 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

-0.5 -0.0 0.5 1.0 1.5

Series: RISK_BIV
Sample 3 4644
Observations 4642

Mean       1.065257
Median   1.077670
Maximum  1.837975
Minimum -0.433197
Std. Dev.   0.176401
Skewness  -0.806440
Kurtosis   8.108865

Jarque-Bera  5551.423
Probability  0.000000

 
∆ιάγραµµα 14. ∆ιαγνωστικά χαρακτηριστικά του β όπως εκτιµάται  

µε το υπόδειγµα BEKK GARCH 
 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

-0.0 0.5 1.0 1.5

Series: RISK_BIVMG
Sample 5 4644
Observations 4640

Mean       1.062351
Median   1.071320
Maximum  1.786070
Minimum -0.389980
Std. Dev.   0.179399
Skewness  -0.721571
Kurtosis   7.690396

Jarque-Bera  4655.946
Probability  0.000000

 
∆ιάγραµµα 15. ∆ιαγνωστικά χαρακτηριστικά του β όπως εκτιµάται  

µε το υπόδειγµα MG-BEKK GARCH 
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Τράπεζα Αττικής 

 Αναφορικά µε τη µετοχή της Τράπεζας Αττικής, ως καταλληλότερος συνδυασµός 

(τ1, τ2) για το υπόδειγµα MG-BEKK GARCH(1,1) εκτιµάται ο (1,2), σύµφωνα πάντα µε τα 

κριτήρια πληροφορίας. Σύµφωνα µε τους πίνακες 4 και 5, οι µήτρες C0, Γ11, και B11 είναι 

θετικά ορισµένες, συνεπώς τα δύο υποδείγµατα ορίζονται και χωρεί η ερµηνεία των 

αποτελεσµάτων τους. 

 Όπως προκύπτει από τον πίνακα 4, οι εκτιµήσεις των όρων των µητρών  C0, Γ11, και 

B11 παρουσιάζουν ασήµαντες ποσοτικές διαφορές και καµία ποιοτική διαφορά ανάµεσα 

στα δύο υποδείγµατα, εποµένως εξάγεται κοινή πληροφορία όσον αφορά την υπό συνθήκη 

διακύµανση. Επιπλέον, στο υπόδειγµα µέσου BEKK GARCH(1,1) όλοι οι συντελεστές 

είναι στατιστικά σηµαντικοί πλην του συντελεστή της εξίσωσης µέσου µ2. Σχετικά µε το 

υπόδειγµα MG(1,2)-BEKK GARCH(1,1) µόνο ο συντελεστής δ12 που περιλαµβάνεται 

στην εξίσωση µέσου δεν είναι στατιστικά σηµαντικός, άρα η µη γραµµική σχέση 

ανατροφοδότησης µεταξύ των αποδόσεων της αγοράς και των αποδόσεων της µετοχής 

είναι αρνητική και ασθενής, όπως εκφράζεται από το συντελεστή α12. Αυτό συνεπάγεται 

οτι πιθανή αύξηση στις αποδόσεις της µετοχής θα προκαλέσει µείωση στις αποδόσεις της 

αγοράς. Επίσης, το άθροισµα των όρων α21 και –δ21 ισούται µε 43.17549, γεγονός που 

υποδηλώνει την ύπαρξη πολύ ισχυρής µη γραµµικής σχέσης θετικής ανατροφοδότησης 

µεταξύ των δύο µεταβλητών. Κατά συνέπεια, θετική µεταβολή στις αποδόσεις της αγοράς 

θα επιφέρει θετική µεταβολή στις αποδόσεις της µετοχής της Τράπεζας Αττικής µε τρόπο 

µη γραµµικό. 
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Πίνακας 4. Εκτιµήσεις υποδειγµάτων Τράπεζας Αττικής 
Συντελεστές Υποδείγµατος BEKK Garch (1,1) MG(1,2)-BEKK Garch (1,1) 

µ1 0.000372 - 
 (0.0259)  
µ2 0.000179 - 

 (0.6282)  
α11 - 20.20293 

  (0.000) 
δ11 - -20.0122 

  (0.000) 
α12 - -0.024352 

  (0.002) 
δ12 - 0.004331 

  (0.640) 
α21 - 21.65756 

  (0.011) 
δ21 - -21.51793 

  (0.011) 
α22 - -0.068747 

  (0.000) 
δ22 - 0.127352 

  (0.000) 
c11 0.001653 0.001649 

 (0.000) (0.000) 
c21 0.001326 0.00124 

 (0.0001) (0.0004) 
c22 0.003174 0.002994 

 (0.000) (0.000) 
γ11 0.334923 0.335447 

 (0.000) (0.000) 
γ21 -0.024195 -0.02443 

 (0.000) (0.000) 
γ12 0.087339 0.074356 

 (0.000) (0.000) 
γ22 0.236273 0.227213 

 (0.000) (0.000) 
β11 0.940049 0.939551 

 (0.000) (0.000) 
β21 0.007367 0.007737 

 (0.000) (0.000) 
β12 -0.012437 -0.011338 

 (0.000) (0.000) 
β22 0.959601 0.963589 

  (0.000) (0.000) 
Εντός των παρενθέσεων καταγράφονται τα p-values. Καταγραφές µε italics φανερώνουν 
στατιστική σηµαντικότητα σε επίπεδο 5% ή  10% 
 
Πίνακας 5. Ορίζουσες µητρών των υποδειγµάτων BEKK GARCH και MG-BEKK GARCH 
Ορίζουσες Μητρών 
C0 5.24662E-06 4.93711E-06 
Γ11 0.081246429 0.078034436 
Β11 0.902163584 0.905428731 
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 Από τον πίνακα 6 προκύπτει ότι αµφότερα τα υποδείγµατα λειτουργούν καλά. 

Σύµφωνα µε τα διαγνωστικά χαρακτηριστικά των αποδόσεων της αγοράς (dlmarket) και 

της µετοχής (dlbank) όπως παρουσιάζονται στα διαγράµµατα 16 και 17, οι µεταβλητές 

χαρακτηρίζονται από ετεροσκεδαστικότητα και µη γραµµική συµπεριφορά, 

χαρακτηριστικά που υποδειγµατοποιούνται στα δύο οικονοµετρικά υποδείγµατα. Μάλιστα 

µε την εκτίµηση των υποδειγµάτων αυτών σηµειώνεται βελτίωση αφενός της κυρτότητας 

(kurtosis) και της λοξότητας (skewness) αφετέρου της στατιστικής Jarque-Bera στα 

τυποποιηµένα κατάλοιπα (standardized residuals). Και σε αυτήν την περίπτωση, το 

υπόδειγµα MG(1,2)-BEKK GARCH(1,1) κρίνεται καλύτερο, καθώς έχει καλύτερο Log 

Likelihood (24340.54 έναντι 24300.22), καλύτερο κριτήριο πληροφορίας SIC και 

βελτιωµένη αυτοσυσχέτιση στα τυποποιηµένα κατάλοιπα των αποδόσεων της αγοράς και 

της µετοχής έναντι του υποδείγµατος BEKK GARCH(1,1). 
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∆ιάγραµµα 16. ∆ιαγνωστικά χαρακτηριστικά αποδόσεων της αγοράς 
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∆ιάγραµµα 17. ∆ιαγνωστικά χαρακτηριστικά αποδόσεων της µετοχής της  

Τράπεζας Αττικής 
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Πίνακας 6. ∆ιαγνωστικά χαρακτηριστικά εκτιµηθέντων υποδειγµάτων και 
τυποποιηµένων καταλοίπων 

∆ιαγνωστικά χαρακτηριστικά BEKK Garch (1,1) MG(1,2)-BEKK Garch (1,1) 
Log likelihood 24300.22 24340.54 
SIC -10.44607 -10.4716 
   
Τυποποιηµένα κατάλοιπα ATHEX   
Kurtosis 6.09354 6.319375 
Skewness 0.074657 0.059816 
JB 1855.308 2132.962 
ρ1 0.154 (prob=0.000) 0.003 (prob=0.863) 
ρ12 0 (prob=0.000) -0.007 (prob=0.003) 
ρ24 0.015 (prob=0.000) 0.015 (prob=0.015) 
   
Τυποποιηµένα κατάλοιπα ΤΑΤΤ   
Kurtosis 8.219422 7.952733 
Skewness 0.705658 0.667476 
JB 5654.378 5086.922 
ρ1 0.104 prob=0.000) -0.034 (prob=0.021) 
ρ12 0.017 (prob-0.000) 0.014 (prob=0.029) 
ρ24 0.014 prob=0.000) 0.015 (prob=0.073) 
 
 Στα διαγράµµατα 18 έως 21 παρουσιάζεται πρώτα ο τρόπος µε τον οποίο 

µεταβάλλεται στο χρόνο ο συστηµατικός κίνδυνος β, όπως αυτός εκτιµάται από τα δύο 

υποδείγµατα,  και έπειτα τα διαγνωστικά χαρακτηριστικά των εκτιµήσεων του εν λόγω 

κινδύνου. Γραφικά δεν παρατηρούνται αισθητές διαφορές µεταξύ των δύο υποδειγµάτων, 

ωστόσο στο υπόδειγµα MG(1,2)-BEKK GARCH(1,1) οι εκτιµήσεις του β 

χαρακτηρίζονται από βελτιωµένη λοξότητα κυρτότητα αλλά και στατιστική Jarque-Bera. 

Συνεπώς, και σε αυτήν την περίπτωση το υπόδειγµα MG(1,2)-BEKK GARCH(1,1) 

λαµβάνει υπόψη του τις µη γραµµικές σχέσεις αλληλεπίδρασης µεταξύ των µεταβλητών 

µε αποτέλεσµα να «εξοµαλύνει» τυχόν ακραίες παρατηρήσεις του β, διορθώνοντας µε 

αυτόν τον τρόπο την αρνητική συµµετρία. 
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∆ιάγραµµα 18. ∆ιαχρονική µεταβολή του β όπως εκτιµάται  
µε το υπόδειγµα BEKK GARCH 
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∆ιάγραµµα 19. ∆ιαχρονική µεταβολή του β όπως εκτιµάται  
µε το υπόδειγµα MG-BEKK GARCH 
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∆ιάγραµµα 20. ∆ιαγνωστικά χαρακτηριστικά του β όπως εκτιµάται  

µε το υπόδειγµα BEKK GARCH 



 

 68 

0

400

800

1200

1600

-2 -1 0 1 2

Series: RISK_BIVMG
Sample 5 4644
Observations 4640

Mean       1.112427
Median   1.130038
Maximum  2.448421
Minimum -2.107392
Std. Dev.   0.379795
Skewness  -0.544236
Kurtosis   5.014660

Jarque-Bera  1013.767
Probability  0.000000

 
∆ιάγραµµα 31. ∆ιαγνωστικά χαρακτηριστικά του β όπως εκτιµάται  

µε το υπόδειγµα MG-BEKK GARCH 
 

Γενική Τράπεζα 

 Στην περίπτωση της µετοχής της Γενικής Τράπεζας, σύµφωνα µε τα κριτήρια 

πληροφορίας, ο συνδυασµός (τ1, τ2) επιλέγεται ίσος µε (3,3) προκειµένου να εκτιµηθεί το 

υπόδειγµα MG-BEKK GARCH(1,1). Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία η 

αύξηση στις υστερήσεις τ1 και τ2 υποδηλώνει αύξηση στο βαθµό πολυπλοκότητας που 

χαρακτηρίζει τις µη γραµµικές σχέσεις αλληλεπίδρασης. Όπως προκύπτει από τους 

πίνακες 7 και 8 ορίζονται και τα δύο υποδείγµατα, καθώς οι µήτρες C0, Γ11, και B11 είναι 

θετικά ορισµένες. 

 Στον πίνακα 7 παρατηρείται ότι όλοι οι όροι του υποδείγµατος BEKK GARCH(1,1) 

είναι στατιστικά σηµαντικοί, εκτός του συντελεστή µ2, ενώ στο υπόδειγµα MG(3,3)-

BEKK GARCH(1,1) µόνο οι συντελεστές α11 και α12 είναι στατιστικά µη σηµαντικοί. Οι 

στατιστικά σηµαντικοί συντελεστές Mackey Glass υποδηλώνουν υποκείµενη µη γραµµική 

σχέση αλληλεπίδρασης µεταξύ των αποδόσεων της µετοχής και των αποδόσεων της 

αγοράς και αντίστροφα. Συγκεκριµένα, το άθροισµα των στατιστικά σηµαντικών όρων α21 

και –δ21 ισούται µε -0.061184, γεγονός που µεταφράζεται ως ασθενής µη γραµµική σχέση 

αρνητικής ανατροφοδότησης µεταξύ των αποδόσεων της µετοχής και της αγοράς. 

Συνεπώς, αύξηση στις αποδόσεις της αγοράς ακολουθείται από µη αναλογική µείωση στις 

αποδόσεις της µετοχής. Η αντίστροφη σχέση είναι γραµµική, αρνητική και ασθενής  όπως 

προκύπτει από το γεγονός ότι ο συντελεστής δ12 είναι αρνητικός και στατιστικά 

σηµαντικός, ενώ ο συντελεστής α12 δεν διαφέρει στατιστικά από το µηδέν. Εποµένως, µια 

αύξηση στις αποδόσεις της µετοχής συνεπάγεται µια γραµµική µείωση στις αποδόσεις της 

αγοράς. Συνολικά η σχετική µε την υπό συνθήκη διακύµανση πληροφορία είναι κοινή στα 
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δύο υποδείγµατα, καθώς δεν σηµειώνονται ουσιαστικές διαφορές, είτε ποσοτικές είτε 

ποιοτικές, στους όρους των µητρών  C0, Γ11, και B11. 

 
Πίνακας 7. Εκτιµήσεις υποδειγµάτων Γενικής Τράπεζας 
Συντελεστές Υποδείγµατος BEKK Garch (1,1) MG(3,3)-BEKK Garch (1,1) 

µ1 0.000374 - 
 (0.0258)  
µ2 -0.000301 - 

 (0.3092)  
α11 - 0.02147 

  (0.230) 
δ11 - 0.169027 

  (0.000) 
α12 - 0.000464 

  (0.968) 
δ12 - -0.027188 

  (0.018) 
α21 - 0.081576 

  (0.003) 
δ21 - 0.14276 

  (0.000) 
α22 - -0.044369 

  (0.013) 
δ22 - 0.108962 

  (0.000) 
c11 0.002013 0.001967 

 (0.000) (0.000) 
c21 0.003751 0.003668 

 (0.000) (0.000) 
c22 0.003573 0.00351 

 (0.000) (0.000) 
γ11 0.30648 0.297583 

 (0.000) (0.000) 
γ21 0.041794 0.046363 

 (0.000) (0.000) 
γ12 0.121457 0.109066 

 (0.000) (0.000) 
γ22 0.328463 0.327175 

 (0.000) (0.000) 
β11 0.951455 0.953781 

 (0.000) (0.000) 
β21 -0.019487 -0.020956 

 (0.000) (0.000) 
β12 -0.015091 -0.012761 

 (0.000) (0.000) 
β22 0.907344 0.909703 

  (0.000) (0.000) 
Εντός των παρενθέσεων καταγράφονται τα p-values. Καταγραφές µε italics φανερώνουν 
στατιστική σηµαντικότητα σε επίπεδο 5% ή  10% 
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Πίνακας 8. Ορίζουσες µητρών των υποδειγµάτων BEKK GARCH και MG-BEKK GARCH 
Ορίζουσες Μητρών 
C0 7.19245E-06 6.90417E-06 
Γ11 0.095591166 0.092305091 
Β11 0.863002907 0.867390018 
 
 Όπως φαίνεται από τα διαγνωστικά χαρακτηριστικά των αποδόσεων της αγοράς 

(dlmarket) και της µετοχής (dlbank) στα διαγράµµατα 22 και 23 υπάρχουν ενδείξεις για 

ετεροσκεδαστικότητα και µη γραµµική συµπεριφορά των µεταβλητών. Τα χαρακτηριστικά 

αυτά υποδειγµατοποιούνται εξίσου καλά στα δύο υποδείγµατα, όπως φαίνεται στον πίνακα 

9, όπου παρατηρείται ότι βελτιώνονται τα διαγνωστικά στα τυποποιηµένα κατάλοιπα 

(standardized residuals). Και στην περίπτωση της Γενικής Τράπεζας το υπόδειγµα 

MG(3,3)-BEKK GARCH(1,1) υπερέχει σε σχέση µε το υπόδειγµα BEKK GARCH(1,1), 

µε βάση το µεγαλύτερο Log Likelihood (25165.02 έναντι 25087.15), το µικρότερο κριτήριο 

πληροφορίας SIC και την βελτίωση στην αυτοσυσχέτιση των τυποποιηµένων καταλοίπων 

των αποδόσεων της αγοράς και της µετοχής. 
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∆ιάγραµµα 22. ∆ιαγνωστικά χαρακτηριστικά αποδόσεων της αγοράς 
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∆ιάγραµµα 23. ∆ιαγνωστικά χαρακτηριστικά αποδόσεων της µετοχής της  

Γενικής Τράπεζας 
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Πίνακας 9. ∆ιαγνωστικά χαρακτηριστικά εκτιµηθέντων υποδειγµάτων και 
τυποποιηµένων καταλοίπων  

∆ιαγνωστικά χαρακτηριστικά BEKK Garch (1,1) MG(3,3)-BEKK Garch (1,1) 
Log likelihood 25087.15 25165.02 
SIC -10.78512 -10.82931 
   
Τυποποιηµένα κατάλοιπα ATHEX   
Kurtosis 6.148191 6.209652 
Skewness 0.118024 0.120786 
JB 1927.751 2002.545 
ρ1 0.156 (prob=0.000) 0.028 (prob=0.053) 
ρ12 0.002 (prob=0.000) -0.006 (prob=0.011) 
ρ24 0.015 (prob=0.000) 0.012 (prob=0.034) 
   
Τυποποιηµένα κατάλοιπα TGEN   
Kurtosis 5.593217 5.462367 
Skewness 0.362668 0.3107 
JB 1402.442 1246.613 
ρ1 0.139 (prob=0.000) 0.001 (prob=0.942) 
ρ12 0.018 (prob=0.000) 0.008 (prob=0.783) 
ρ24 0.021 (prob=0.000) 0.02 (prob=0.311) 
 
 Οι διαχρονικές µεταβολές του συστηµατικού κινδύνου β, όπως αυτές εκτιµούνται 

από τα δύο υποδείγµατα, καθώς και τα διαγνωστικά τους χαρακτηριστικά απεικονίζονται 

στα διαγράµµατα 24 έως 27. Αν και οι διαφορές στη διαχρονική µεταβολή του β δεν είναι 

αισθητές στη γραφική απεικόνιση, σύµφωνα µε τα διαγνωστικά χαρακτηριστικά το 

υπόδειγµα MG(3,3)-BEKK GARCH(1,1) υπερτερεί του υποδείγµατος BEKK 

GARCH(1,1), διότι εκτιµά β µε βελτιωµένη λοξότητα, κυρτότητα και στατιστική Jarque-

Bera. Άρα, το υπόδειγµα MG(3,3)-BEKK GARCH(1,1) «εξοµαλύνει» τις ακραίες 

παρατηρήσεις του β και διορθώνει τη θετική αυτή τη φορά ασυµµετρία. 
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∆ιάγραµµα 24. ∆ιαχρονική µεταβολή του β όπως εκτιµάται  
µε το υπόδειγµα BEKK GARCH 
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∆ιάγραµµα 25. ∆ιαχρονική µεταβολή του β όπως εκτιµάται  
µε το υπόδειγµα MG-BEKK GARCH 
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∆ιάγραµµα 26. ∆ιαγνωστικά χαρακτηριστικά του β όπως εκτιµάται  

µε το υπόδειγµα BEKK GARCH 
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∆ιάγραµµα 27. ∆ιαγνωστικά χαρακτηριστικά του β όπως εκτιµάται  

µε το υπόδειγµα MG-BEKK GARCH 
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Τράπεζα της Ελλάδος 

 Όσον αφορά τη µετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος, στους πίνακες 10 και 11 

παρατηρείται ότι ορίζονται και τα δύο µη γραµµικά υποδείγµατα, καθώς οι µήτρες C0, Γ11, 

και B11 είναι θετικά ορισµένες. Σηµειώνεται, επίσης, ότι σύµφωνα µε τα κριτήρια 

πληροφορίας επιλέγεται ο συνδυασµός (τ1, τ2) ίσος µε (1,9) ούτως ώστε να εκτιµηθεί το 

υπόδειγµα MG-BEKK GARCH(1,1), γεγονός που υποδηλώνει αύξηση στο βαθµό 

πολυπλοκότητας που χαρακτηρίζει τις µη γραµµικές σχέσεις αλληλεπίδρασης. 

 Σχετικά µε τον πίνακα 10 σηµειώνεται ότι οι όροι των µητρών  C0, Γ11, και B11 

παρουσιάζουν αµελητέες ποσοτικές και ποιοτικές διαφορές ανάµεσα στα δύο 

υποδείγµατα, άρα η πληροφορία που εξάγεται για την υπό συνθήκη διακύµανση είναι 

κοινή. Επίσης, παρατηρείται ότι όλοι οι όροι του υποδείγµατος BEKK GARCH(1,1) εκτός 

από τον συντελεστή του µ2 είναι στατιστικά σηµαντικοί. Στο έτερο υπόδειγµα, το 

MG(1,9)-BEKK GARCH(1,1), οι συντελεστές α21 και δ21 δεν είναι στατιστικά σηµαντικοί, 

γεγονός που συνεπάγεται την απουσία σχέσης ανατροφοδότησης µεταξύ των αποδόσεων 

της µετοχής και των αποδόσεων της αγοράς. Ωστόσο, το γεγονός ότι ο συντελεστής α12 

είναι στατιστικά σηµαντικός, ενώ ο όρος δ12 δε διαφέρει στατιστικά από το µηδέν, 

συνοµολογεί την ύπαρξη θετικής µη γραµµικής σχέσης ανατροφοδότησης µεταξύ των 

αποδόσεων της αγοράς και των αποδόσεων της µετοχής. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται ότι 

µια αύξηση στις αποδόσεις της µετοχής ακολουθείται από αύξηση στις αποδόσεις της 

αγοράς. 
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Πίνακας 20. Εκτιµήσεις υποδειγµάτων Τράπεζας της Ελλάδος 
Συντελεστές Υποδείγµατος BEKK Garch (1,1) MG(1,9)-BEKK Garch (1,1) 

µ1 0.00042 - 
 (0.0131)  
µ2 0.000224 - 

 (0.3705)  
α11 - 19.79116 

  (0.000) 
δ11 - -19.59069 

  (0.000) 
α12 - 0.025438 

  (0.010) 
δ12 - -0.01312 

  (0.261) 
α21 - 5.065929 

  (0.434) 
δ21 - -4.895722 

  (0.449) 
α22 - 0.014153 

  (0.329) 
δ22 - 0.118308 

  (0.000) 
c11 0.001968 0.001935 

 (0.000) (0.000) 
c21 0.002529 0.002448 

 (0.000) (0.000) 
c22 0.003901 0.003867 

 (0.000) (0.000) 
γ11 0.31855 0.31977 

 (0.000) (0.000) 
γ21 0.032688 0.029514 

 (0.000) (0.000) 
γ12 0.093102 0.097611 

 (0.000) (0.000) 
γ22 0.356568 0.342818 

 (0.000) (0.000) 
β11 0.946389 0.946888 

 (0.000) (0.000) 
β21 -0.013592 -0.013563 

 (0.000) (0.000) 
β12 -0.011405 -0.010853 

 (0.000) (0.000) 
β22 0.90377 0.907996 

  (0.000) (0.000) 
Εντός των παρενθέσεων καταγράφονται τα p-values. Καταγραφές µε italics φανερώνουν 
στατιστική σηµαντικότητα σε επίπεδο 5% ή  10% 
 
Πίνακας 11. Ορίζουσες µητρών των υποδειγµάτων BEKK GARCH και MG-BEKK GARCH 
Ορίζουσες Μητρών 
C0 7.67717E-06 7.48265E-06 
Γ11 0.110541418 0.106742021 
Β11 0.85516297 0.859623317 
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 Από τον πίνακα 12 προκύπτει ότι δεν επιβεβαιώνεται η καλή λειτουργία των δύο 

υποδειγµάτων για τη µετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος. Όπως φαίνεται από τα 

διαγνωστικά χαρακτηριστικά των αποδόσεων της αγοράς (dlmarket) και της µετοχής 

(dlbank) στα διαγράµµατα 28 και 29 υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για ετεροσκεδαστικότητα 

και µη γραµµική συµπεριφορά των δύο µεταβλητών. Παρόλο που µε την εκτίµηση των 

υποδειγµάτων βελτιώνεται η κυρτότητα (kurtosis), η λοξότητα (skewness) και η 

στατιστική Jarque-Bera στα τυποποιηµένα κατάλοιπα (standardized residuals) των 

αποδόσεων της αγοράς, δεν συµβαίνει το ίδιο µε τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά στα 

κανονικοποιηµένα κατάλοιπα των αποδόσεων της µετοχής. Σε αυτά δεν εµφανίζεται 

σαφής βελτίωση, παρά µόνο στην ασυµµετρία όταν εκτιµάται το υπόδειγµα MG(1,9)-

BEKK GARCH(1,1). Τέλος το υπόδειγµα MG(1,9)-BEKK GARCH(1,1) κρίνεται 

καλύτερο µεταξύ των δύο µε βάση το καλύτερο Log Likelihood (25492.02 έναντι 25478.66), 

το καλύτερο κριτήριο πληροφορίας SIC και τη µειωµένη αυτοσυσχέτιση που παρατηρείται 

στα τυποποιηµένα κατάλοιπα των αποδόσεων της αγοράς και της µετοχής. 
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∆ιάγραµµα 28. ∆ιαγνωστικά χαρακτηριστικά αποδόσεων της αγοράς 
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∆ιάγραµµα 29. ∆ιαγνωστικά χαρακτηριστικά αποδόσεων της µετοχής της  

Τράπεζας της Ελλάδος 



 

 76 

Πίνακας 12. ∆ιαγνωστικά χαρακτηριστικά εκτιµηθέντων υποδειγµάτων και 
τυποποιηµένων καταλοίπων 

∆ιαγνωστικά χαρακτηριστικά BEKK Garch (1,1) MG(1,9)-BEKK Garch (1,1) 
Log likelihood 25478.66 25492.02 
SIC -10.9538 -10.9845 
   
Τυποποιηµένα κατάλοιπα ATHEX   
Kurtosis 6.250165 6.39844 
Skewness 0.122204 0.110337 
JB 2054.725 2238.915 
ρ1 0.157 (prob=0.000) 0.009 (prob=0.546) 
ρ12 0.002 (prob=0.000) -0.006 (prob=0.014) 
ρ24 0.015 (prob=0.000) 0.013 (prob=0.052) 
   
Τυποποιηµένα κατάλοιπα TELL   
Kurtosis 10.47536 10.35087 
Skewness 0.497265 0.455229 
JB 10999.63 10591.08 
ρ1 0.138 (prob=0.000) -0.001 (prob=0.965) 
ρ12 -0.013 (prob=0.000) -0.023 (prob=0.568) 
ρ24 0.01 (prob=0.000) 0.008 (prob=0.6) 
 
 Στα διαγράµµατα 30 έως 33, απεικονίζονται οι διαχρονικές µεταβολές του 

συστηµατικού κινδύνου β και τα διαγνωστικά του χαρακτηριστικά, όπως εκτιµούνται από 

κάθε υπόδειγµα. ∆εν παρατηρούνται διαφορές στη γραφική απεικόνιση, ωστόσο το 

υπόδειγµα MG(1,9)-BEKK GARCH(1,1) κρίνεται καταλληλότερο σε σχέση µε το 

υπόδειγµα BEKK GARCH(1,1) ως προς τις εκτιµήσεις του β, σύµφωνα µε τη βελτιωµένη 

λοξότητα που «εξοµαλύνει» τις ακραίες παρατηρήσεις και διορθώνει την θετική 

ασυµµετρία. 
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∆ιάγραµµα 30. ∆ιαχρονική µεταβολή του β όπως εκτιµάται  
µε το υπόδειγµα BEKK GARCH 
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∆ιάγραµµα 31. ∆ιαχρονική µεταβολή του β όπως εκτιµάται  
µε το υπόδειγµα MG-BEKK GARCH 
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∆ιάγραµµα 32. ∆ιαγνωστικά χαρακτηριστικά του β όπως εκτιµάται  

µε το υπόδειγµα BEKK GARCH 
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∆ιάγραµµα 33. ∆ιαγνωστικά χαρακτηριστικά του β όπως εκτιµάται  

µε το υπόδειγµα MG-BEKK GARCH 
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Εµπορική Τράπεζα 
 Στην περίπτωση της µετοχής της Εµπορικής Τράπεζας, καταλληλότερος συνδυασµός 

(τ1, τ2) για το υπόδειγµα MG-BEKK GARCH(1,1) εκτιµάται σύµφωνα µε τα σχετικά 

κριτήρια πληροφορίας ο (1,10), γεγονός που συνεπάγεται υψηλό βαθµό πολυπλοκότητας 

στις σχέσεις αλληλεπίδρασης των δύο µεταβλητών. Όπως φαίνεται στους πίνακες 13 και 

14 τα δύο υποδείγµατα ορίζονται, αφού οι µήτρες C0, Γ11, και B11 είναι θετικά ορισµένες. 

 Παρατηρώντας τον πίνακα 13 συµπεραίνεται ότι όλοι οι όροι του υποδείγµατος 

BEKK GARCH(1,1) εκτός από τον συντελεστή του µ2 είναι στατιστικά σηµαντικοί, ενώ 

όλοι οι όροι του υποδείγµατος MG(1,10)-BEKK GARCH(1,1) είναι στατιστικά 

σηµαντικοί. Όσον αφορά την υπό συνθήκη διακύµανση δεν υπάρχουν ουσιαστικές 

διαφορές στους όρους των µητρών C0, Γ11, και B11 ανάµεσα στα δύο υποδείγµατα. Όσον 

αφορά την εξίσωση µέσου, το υπόδειγµα BEKK GARCH(1,1) δεν εκτιµά στατιστικά 

σηµαντικό τον συντελεστή µ2, ενώ το υπόδειγµα MG(1,10)-BEKK GARCH(1,1) εκτιµά 

στατιστικά σηµαντικούς τους όρους τους ζεύγους  α21 και δ21 και του ζέυγους α12 και δ12. 

Από το τελευταίο στοιχείο προκύπτει η ύπαρξη αµφίδροµης µη γραµµικής σχέσης 

ανατροφοδότησης µεταξύ των αποδόσεων της µετοχής και των αποδόσεων της αγοράς. 

Ειδικότερα, το άθροισµα των όρων α21 και –δ21 ισούται µε 39,63164 και υποδηλώνει πολύ 

ισχυρή µη γραµµική σχέση θετικής ανατροφοδότησης µεταξύ των αποδόσεων της µετοχής  

και της αγοράς, ενώ το άθροισµα των όρων α12 και –δ12 ισούται µε  -0.005457 και 

υποδηλώνει ασθενή µη γραµµική σχέση αρνητικής ανατροφοδότησης µεταξύ των 

αποδόσεων της αγοράς και της µετοχής. Με άλλα λόγια, µια αύξηση στις αποδόσεις της 

αγοράς προκαλεί µη αναλογική αύξηση στις αποδόσεις της µετοχής, ενώ µια αύξηση στις 

αποδόσεις της µετοχής προκαλεί µη αναλογική µείωση στις αποδόσεις της αγοράς. 
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Πίνακας 33. Εκτιµήσεις υποδειγµάτων Εµπορικής Τράπεζας 
Συντελεστές Υποδείγµατος BEKK Garch (1,1) MG(1,10)-BEKK Garch (1,1) 

µ1 0.000357 - 
 (0.0309)  
µ2 0.000273 - 

 (0.3179)  
α11 - 19.0968 

  (0.000) 
δ11 - -18.9522 

  (0.000) 
α12 - 0.031181 

  (0.001) 
δ12 - 0.036638 

  (0.011) 
α21 - 19.88564 

  (0.004) 
δ21 - -19.746 

  (0.005) 
α22 - 0.038479 

  (0.009) 
δ22 - 0.067023 

  (0.003) 
c11 0.00192 0.001996 

 (0.000) (0.000) 
c21 0.000808 0.000996 

 (0.012) (0.0009) 
c22 0.00303 0.003026 

 (0.000) (0.000) 
γ11 0.374554 0.367901 

 (0.000) (0.000) 
γ21 -0.02929 -0.022022 

 (0.0001) (0.0027) 
γ12 0.118478 0.11226 

 (0.000) (0.000) 
γ22 0.23376 0.237039 

 (0.000) (0.000) 
β11 0.908752 0.910867 

 (0.000) (0.000) 
β21 0.023352 0.02044 

 (0.000) (0.000) 
β12 -0.01526 -0.014382 

 (0.000) (0.000) 
β22 0.949315 0.949123 

  (0.000) (0.000) 
Εντός των παρενθέσεων καταγράφονται τα p-values. Καταγραφές µε italics φανερώνουν 
στατιστική σηµαντικότητα σε επίπεδο 5% ή  10% 
 
Πίνακας 14. Ορίζουσες µητρών των υποδειγµάτων BEKK GARCH και MG-BEKK GARCH 
Ορίζουσες Μητρών 
C0 5.8176E-06 6.0399E-06 
Γ11 0.091025964 0.089679075 
Β11 0.863048256 0.864818788 
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 Από τον πίνακα 15 είναι φανερή η ορθή εξειδίκευση των δύο υποδειγµάτων. Οι 

ενδείξεις ετεροσκεδαστικότητας και µη γραµµικής συµπεριφοράς που εκφράζονται από τα 

διαγνωστικά χαρακτηριστικά των αποδόσεων της αγοράς (dlmarket) και της µετοχής 

(dlbank) στα διαγράµµατα 34 και 35, υποδειγµατοποιούνται στα δύο υπό µελέτη 

υποδείγµατα, όπου βελτιώνεται τόσο η κυρτότητα (kurtosis) όσο η λοξότητα (skewness) 

και η στατιστική Jarque-Bera στα τυποποιηµένα κατάλοιπα (standardized residuals). 

Παρόλα αυτά, το υπόδειγµα MG(1,10)-BEKK GARCH(1,1) κρίνεται χειρότερο εν 

συγκρίσει µε το BEKK GARCH(1,1) µε βάση το µικρότερο Log Likelihood (26284.27 

έναντι 26289.2). 
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∆ιάγραµµα 34. ∆ιαγνωστικά χαρακτηριστικά αποδόσεων της αγοράς 
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∆ιάγραµµα 35. ∆ιαγνωστικά χαρακτηριστικά αποδόσεων της µετοχής της  

Εµπορικής Τράπεζας 
 
 
 
  

 



 

 81 

Πίνακας 15. ∆ιαγνωστικά χαρακτηριστικά εκτιµηθέντων υποδειγµάτων και  
τυποποιηµένων καταλοίπων 

∆ιαγνωστικά χαρακτηριστικά BEKK Garch (1,1) MG(1,10)-BEKK Garch (1,1) 
Log likelihood 26289.2 26284.27 
SIC -11.30302 -11.32895 
   
Τυποποιηµένα κατάλοιπα ATHEX   
Kurtosis 6.368875 6.617021 
Skewness 0.135896 0.118975 
JB 2209.436 2535.916 
ρ1 0.155 (prob=0.000) 0.011 (prob=0.449) 
ρ12 0.001 (prob=0.000) -0.008 (prob=0.031) 
ρ24 0.016 (prob=0.000) 0.014 (prob=0.098) 
   
Τυποποιηµένα κατάλοιπα TEMP   
Kurtosis 6.98957 7.036411 
Skewness 0.209286 0.197108 
JB 3112.436 3174.467 
ρ1 0.119 (prob=0.000) 0.014 (prob=0.332) 
ρ12 -0.012 (prob=0.000) -0.015 (prob=0.061) 
ρ24 0.007 (prob=0.000) 0.005 (prob=0.243) 
 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 
 Από τους πίνακες 16 και 17, φαίνεται ότι στην περίπτωση της µετοχής της Εθνικής 

Τράπεζας και τα δύο υποδείγµατα ορίζονται, αφού οι µήτρες C0, Γ11, και B11 είναι θετικά 

ορισµένες. Επίσης, σύµφωνα µε τα κριτήρια πληροφορίας, καταλληλότερος συνδυασµός 

(τ1, τ2) για το υπόδειγµα MG-BEKK GARCH(1,1) εκτιµάται ο (1,1).  

 Στον πίνακα 16 φαίνεται ότι όλοι οι όροι του υποδείγµατος BEKK GARCH(1,1) 

είναι στατιστικά σηµαντικοί, ενώ στο υπόδειγµα MG(1,1)-BEKK GARCH(1,1) µόνο οι 

όροι α22 και δ22 δεν είναι στατιστικά σηµαντικοί. Επιπρόσθετα, στην εξίσωση του µέσου 

το υπόδειγµα BEKK GARCH(1,1) εκτιµά στατιστικά σηµαντικούς συντελεστές τόσο στην 

απόδοση της µετοχής όσο και της αγοράς. Στο υπόδειγµα MG(1,1)-BEKK GARCH(1,1) 

δε όλοι οι σταυροειδείς όροι της εξίσωσης µέσου, δηλαδή οι α12, δ12, α21 και δ21 

συντελεστές Mackey Glass, είναι στατιστικά σηµαντικοί. Συγκεκριµένα το άθροισµα των 

όρων α21 και –δ21 ισούται µε 61.45909 και υποδηλώνει πολύ ισχυρή µη γραµµική σχέση 

θετικής ανατροφοδότησης ανάµεσα στις αποδόσεις της µετοχής και τις αποδόσεις της 

αγοράς, ενώ το άθροισµα των όρων α12 και –δ12 ισούται µε -12,250036 και υποδηλώνει 

ισχυρή µη γραµµική σχέση αρνητικής ανατροφοδότησης ανάµεσα στις αποδόσεις της 

αγοράς και τις αποδόσεις της µετοχής. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται ότι µια αύξηση στις 

αποδόσεις της αγοράς ακολουθείται από µη αναλογική αύξηση στις αποδόσεις της µετοχής 

της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ενώ µια αύξηση στις αποδόσεις της εν λόγω µετοχής 

θα προκαλέσει µη αναλογική µείωση στις αποδόσεις της αγοράς. Τέλος, σχετικά µε την 
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υπό συνθήκη διακύµανση εξάγεται κοινή πληροφορία από τα δύο υποδείγµατα, καθώς οι 

όροι των µητρών C0, Γ11, και B11 δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες ποσοτικές ή ποιοτικές 

διαφορές. 

 
Πίνακας 46. Εκτιµήσεις υποδειγµάτων Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος 
Συντελεστές Υποδείγµατος BEKK Garch (1,1) MG(1,1)-BEKK Garch (1,1) 

µ1 0.000418 - 
 (0.0129)  
µ2 0.000502 - 

 (0.0641)  
α11 - 38.37674 

  (0.000) 
δ11 - -38.15547 

  (0.000) 
α12 - -6.134356 

  (0.000) 
δ12 - 6.11568 

  (0.000) 
α21 - 30.82379 

  (0.002) 
δ21 - -30.6353 

  (0.002) 
α22 - -3.046816 

  (0.210) 
δ22 - 3.092786 

  (0.201) 
c11 0.001964 0.002035 

 (0.000) (0.000) 
c21 0.001889 0.00254 

 (0.000) (0.000) 
c22 0.003044 0.002666 

 (0.000) (0.000) 
γ11 0.370005 0.350829 

 (0.000) (0.000) 
γ21 -0.022531 -0.003105 

 (0.004) (0.6713) 
γ12 0.134362 0.13627 

 (0.000) (0.000) 
γ22 0.228929 0.233793 

 (0.000) (0.000) 
β11 0.902228 0.924539 

 (0.000) (0.000) 
β21 0.027242 0.007375 

 (0.000) (0.1003) 
β12 -0.017213 -0.012254 

 (0.000) (0.000) 
β22 0.940663 0.937962 

  (0.000) (0.000) 
Εντός των παρενθέσεων καταγράφονται τα p-values. Καταγραφές µε italics φανερώνουν 
στατιστική σηµαντικότητα σε επίπεδο 5% ή  10% 
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Πίνακας 17. Ορίζουσες µητρών των υποδειγµάτων BEKK GARCH και MG-BEKK GARCH 
Ορίζουσες Μητρών 
C0 5.97842E-06 5.42531E-06 
Γ11 0.087732185 0.082444483 
Β11 0.849161414 0.867272823 
 

 Όπως προκύπτει από τα διαγνωστικά χαρακτηριστικά των υποδειγµάτων στον 

πίνακα 18, βελτιώνονται η κυρτότητα (kurtosis), η λοξότητα (skewness) και η στατιστική 

Jarque-Bera στα τυποποιηµένα κατάλοιπα (standardized residuals), γεγονός που 

επιβεβαιώνει την καλή εξειδίκευση και την ορθή υποδειγµατοποίηση της 

ετεροσκεδαστικότητας και της µη γραµµικής συµπεριφοράς των δύο µεταβλητών στα 

διαγράµµατα 36 και 37. Σύµφωνα µε τα κριτήρια πληροφορίας Log Likelihood (27111.2 

έναντι 27071) και SIC, κρίνεται καλύτερο έναντι του BEKK GARCH(1,1) το υπόδειγµα 

MG(1,1)-BEKK GARCH(1,1), στο οποίο η αυτοσυσχέτιση των τυποποιηµένων 

καταλοίπων των αποδόσεων της αγοράς και της µετοχής είναι σαφώς βελτιωµένη. 
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∆ιάγραµµα 36. ∆ιαγνωστικά χαρακτηριστικά αποδόσεων της αγοράς 
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∆ιάγραµµα 37. ∆ιαγνωστικά χαρακτηριστικά αποδόσεων της µετοχής της  
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος 
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Πίνακας 18. ∆ιαγνωστικά χαρακτηριστικά εκτιµηθέντων υποδειγµάτων και  
τυποποιηµένων καταλοίπων 

∆ιαγνωστικά χαρακτηριστικά BEKK Garch (1,1) MG(1,1)-BEKK Garch (1,1) 
Log likelihood 27071 27111.2 
SIC -11.63986 -11.66333 
   
Τυποποιηµένα κατάλοιπα ATHEX   
Kurtosis 6.40669 6.475788 
Skewness 0.099015 0.103132 
JB 2252.289 2344.411 
ρ1 0.156 (prob=0.000) 0.006 (prob=0.687) 
ρ12 0.002 (prob=0.000) -0.007 (prob=0.016) 
ρ24 0.015 (prob=0.000) 0.015 (prob=0.051) 
   
Τυποποιηµένα κατάλοιπα ΕΤΕ   
Kurtosis 6.453225 6.54969 
Skewness 0.16612 0.15969 
JB 2327.798 2456.308 
ρ1 0.128 (prob=0.000) 0.009 (prob=0.559) 
ρ12 -0.011 (prob=0.000) -0.019 (prob=0.032) 
ρ24 0.01 (prob=0.000) 0.007 (prob=0.353) 
 
 Όπως φαίνεται γραφικά στο διαγράµµα 39, υπάρχει µια ακραία τιµή στο εκτιµηµένο 

από το υπόδειγµα MG(1,1)-BEKK GARCH(1,1) β, η οποία δεν παρατηρείται στο β που 

εκτιµάται µε το υπόδειγµα ΒΕΚΚ GARCH(1,1) στο διάγραµµα 38. Άµεσο επακόλουθο 

είναι το υπόδειγµα MG(1,1)-BEKK GARCH(1,1) να εκτιµά β µε χειρότερη λοξότητα, 

κυρτότητα και στατιστική Jarque-Bera σε σχέση µε το BEKK GARCH(1,1), γεγονός που 

αντικατοπτρίζεται στα διαγράµµατα 40 και 41. Με άλλα λόγια, παρότι το υπόδειγµα 

MG(1,1)-BEKK GARCH(1,1) λαµβάνει υπόψη του τις µη γραµµικές σχέσεις 

αλληλεπίδρασης, στη συγκεκριµένη περίπτωση φαίνεται να µην «εξοµαλύνει» τις ακραίες 

παρατηρήσεις του β και να χειροτερεύει την (σχεδόν ανύπαρκτη) ασυµµετρία. 
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∆ιάγραµµα 38. ∆ιαχρονική µεταβολή του β όπως εκτιµάται  
µε το υπόδειγµα BEKK GARCH 
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∆ιάγραµµα 39. ∆ιαχρονική µεταβολή του β όπως εκτιµάται  
µε το υπόδειγµα MG-BEKK GARCH 
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∆ιάγραµµα 40. ∆ιαγνωστικά χαρακτηριστικά του β όπως εκτιµάται  

µε το υπόδειγµα BEKK GARCH 
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∆ιάγραµµα 41. ∆ιαγνωστικά χαρακτηριστικά του β όπως εκτιµάται  

µε το υπόδειγµα MG-BEKK GARCH 
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Τράπεζα Eurobank 

 Καταλληλότερος συνδυασµός (τ1, τ2) για το υπόδειγµα MG-BEKK GARCH(1,1) 

εκτιµάται σύµφωνα µε τα κριτήρια πληροφορίας ο (10,2), γεγονός που συνεπάγεται υψηλό 

βαθµό πολυπλοκότητας στις σχέσεις αλληλεπίδρασης των µεταβλητών που µελετώνται. 

Επιπλέον, όπως φαίνεται στους πίνακες 19 και 20 και τα δύο υποδείγµατα ορίζονται για τη 

µετοχή της Τράπεζας Eurobank, αφού οι µήτρες C0, Γ11, και B11 είναι θετικά ορισµένες.  

 Στον πίνακα 19 παρατηρείται ότι όλοι οι όροι του υποδείγµατος BEKK 

GARCH(1,1) είναι στατιστικά σηµαντικοί, εκτός από τον συντελεστή του µ2 στην εξίσωση 

του µέσου που αφορά την απόδοση της µετοχής. Στατιστικά σηµαντικοί είναι, επίσης, όλοι 

οι όροι του υποδείγµατος MG(10,2)-BEKK GARCH(1,1) εκτός από τους όρους α12 και 

δ12. Οι όροι των µητρών  C0, Γ11, και B11, δηλαδή οι σχετικοί µε την εξίσωση της υπό 

συνθήκη διακύµανση, παρέχουν ίδια πληροφορία τόσο σε ποσοτικό όσο και σε ποιοτικό 

επίπεδο και στα δύο υποδείγµατα. Επιπρόσθετα, οι στατιστικά σηµαντικοί συντελεστές α21 

και δ21 στο υπόδειγµα MG(10,2)-BEKK GARCH(1,1) επιβεβαιώνουν την ύπαρξη µη 

γραµµικής σχέσης αλληλεπίδρασης και πιο συγκεκριµένα, η διαφορά τους α21–δ21, η οποία 

ισούται µε -0.064071, υποδηλώνει ασθενή µη γραµµική σχέση αρνητικής 

ανατροφοδότησης µεταξύ των αποδόσεων της µετοχής και των αποδόσεων της αγοράς. 

Άρα, µια αύξηση στις αποδόσεις της αγοράς επιδρά αρνητικά στις αποδόσεις της µετοχής 

µε µη αναλογικό τρόπο. Οι στατιστικά µη σηµαντικοί συντελεστές α12 και δ12 

υποδηλώνουν ότι δεν υφίσταται σχέση ανατροφοδότησης µεταξύ των αποδόσεων της 

αγοράς και των αποδόσεων της µετοχής. 
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Πίνακας 59. Εκτιµήσεις υποδειγµάτων Τράπεζας Eurobank 
Συντελεστές Υποδείγµατος BEKK Garch (1,1) MG(10,2)-BEKK Garch (1,1) 

µ1 0.000363 - 
 (0.0304)  
µ2 0.000257 - 

 (0.3189)  
α11 - 0.041518 

  (0.004) 
δ11 - 0.149222 

  (0.000) 
α12 - -0.012098 

  (0.212) 
δ12 - -0.008511 

  (0.414) 
α21 - 0.043337 

  (0.050) 
δ21 - 0.107408 

  (0.000) 
α22 - 0.040819 

  (0.006) 
δ22 - 0.096615 

  (0.000) 
c11 0.001284 0.001241 

 (0.000) (0.000) 
c21 0.00132 0.001117 

 (0.000) (0.000) 
c22 0.001076 0.000952 

 (0.000) (0.000) 
γ11 0.270212 0.26659 

 (0.000) (0.000) 
γ21 -0.023058 -0.024611 

 (0.000) (0.000) 
γ12 -0.013952 -0.013709 

 (0.0017) (0.001) 
γ22 0.200318 0.190499 

 (0.000) (0.000) 
β11 0.962081 0.962942 

 (0.000) (0.000) 
β21 0.00373 0.004098 

 (0.0001) (0.000) 
β12 0.001376 0.001561 

 (0.0975) (0.0504) 
β22 0.978172 0.980773 

 (0.000) (0.000) 
Εντός των παρενθέσεων καταγράφονται τα p-values. Καταγραφές µε italics φανερώνουν 
στατιστική σηµαντικότητα σε επίπεδο 5% ή  10% 
 
Πίνακας 20. Ορίζουσες µητρών των υποδειγµάτων BEKK GARCH και MG-BEKK GARCH 
Ορίζουσες Μητρών 
C0 1.38158E-06 1.18143E-06 
Γ11 0.053806622 0.050447736 
Β11 0.941075563 0.944421117 
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 Στην περίπτωση της µετοχής της Τράπεζας Eurobank η καλή εξειδίκευση των δύο 

υποδειγµάτων φαίνεται στον πίνακα 21. Τα διαγνωστικά χαρακτηριστικά των αποδόσεων 

της αγοράς (dlmarket) και της µετοχής (dlbank) υποδηλώνουν ότι υπάρχουν ισχυρές 

ενδείξεις για ετεροσκεδαστικότητα και µη γραµµική συµπεριφορά, χαρακτηριστικά τα 

οποία βελτιώνονται στα τυποποιηµένα κατάλοιπα (standardized residuals) που εκτιµώνται 

µε τα συγκεκριµένα υποδείγµατα. Τέλος, το υπόδειγµα MG(10,2)-BEKK GARCH(1,1) 

κρίνεται καλύτερο σε σύγκριση µε το BEKK GARCH(1,1), καθώς έχει καλύτερο Log 

Likelihood (25516.58 έναντι 25487.94), καλύτερο κριτήριο πληροφορίας SIC και 

βελτιωµένη αυτοσυσχέτιση στα τυποποιηµένα κατάλοιπα των αποδόσεων της αγοράς και 

της µετοχής. 
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∆ιάγραµµα 42. ∆ιαγνωστικά χαρακτηριστικά αποδόσεων της αγοράς 
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∆ιάγραµµα 43. ∆ιαγνωστικά χαρακτηριστικά αποδόσεων της µετοχής της  

Τράπεζας Eurobank 
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Πίνακας 21. ∆ιαγνωστικά χαρακτηριστικά εκτιµηθέντων υποδειγµάτων και  
τυποποιηµένων καταλοίπων 

∆ιαγνωστικά χαρακτηριστικά BEKK Garch (1,1) MG(10,2)-BEKK Garch (1,1) 
Log likelihood 25487.94 25516.58 
SIC -10.9578 -10.99748 
   
Τυποποιηµένα κατάλοιπα ATHEX   
Kurtosis 5.96723 6.154226 
Skewness 0.03073 0.031599 
JB 1703.658 1920.955 
ρ1 0.151 (prob=0.000) 0.02 (prob=0.176) 
ρ12 -0.002 (prob=0.000) -0.01 (prob=0.006) 
ρ24 0.014 (prob=0.000) 0.011 (prob=0.03) 
   
Τυποποιηµένα κατάλοιπα EUROB   
Kurtosis 7.541172 7.316918 
Skewness -0.13267 -0.136373 
JB 4002.303 3611.063 
ρ1 0.108 (prob=0.000) -0.024 (prob=0.11) 
ρ12 -0.005 (prob=0.000) -0.007 (prob=0.044) 
ρ24 0.029 (prob=0.000) 0.023 (prob=0.051) 
 
 Στα διαγράµµατα 44 έως 47 απεικονίζονται οι διαχρονικές µεταβολές του 

συστηµατικού κινδύνου β, όπως αυτές εκτιµούνται από τα δύο υποδείγµατα, καθώς και τα 

διαγνωστικά τους χαρακτηριστικά. Γραφικά δεν παρατηρούνται αισθητές διαφορές 

ανάµεσα στα δύο υποδείγµατα, ωστόσο αξιοσηµείωτο είναι ότι για την εν λόγω µετοχή το 

υπόδειγµα MG(10,2)-BEKK GARCH(1,1) εκτιµά β µε χειρότερη λοξότητα, κυρτότητα και 

στατιστική Jarque-Bera σε σύγκριση µε το BEKK GARCH(1,1). 

 

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

1000 2000 3000 4000

RISK_BIV
 

∆ιάγραµµα 44. ∆ιαχρονική µεταβολή του β όπως εκτιµάται  
µε το υπόδειγµα BEKK GARCH 

 



 

 90 

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

1000 2000 3000 4000

RISK_BIVMG
 

∆ιάγραµµα 45. ∆ιαχρονική µεταβολή του β όπως εκτιµάται  
µε το υπόδειγµα MG-BEKK GARCH 
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∆ιάγραµµα 46. ∆ιαγνωστικά χαρακτηριστικά του β όπως εκτιµάται  

µε το υπόδειγµα BEKK GARCH 
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∆ιάγραµµα 47. ∆ιαγνωστικά χαρακτηριστικά του β όπως εκτιµάται  

µε το υπόδειγµα MG-BEKK GARCH 
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Τράπεζα Πειραιώς 

 Αναφορικά µε τη µετοχή της Τράπεζας Πειραιώς, καταλληλότερος συνδυασµός (τ1, 

τ2) για την εκτίµηση του υποδείγµατος MG-BEKK GARCH(1,1) κρίνεται ο (1,3) µε βάση 

τα κριτήρια πληροφορίας. Όπως φαίνεται στους πίνακες 22 και 23, και τα δύο 

υποδείγµατα ορίζονται, αφού οι µήτρες C0, Γ11, και B11 είναι θετικά ορισµένες. 

 Στον πίνακα 22 παρατηρείται ότι οι όροι των µητρών  C0, Γ11, και B11 παρουσιάζουν 

ασήµαντες ποσοτικές διαφορές και καµία ποιοτική διαφορά µεταξύ των δύο 

υποδειγµάτων, καθώς µόνο ο όρος β12 είναι στατιστικά µη σηµαντικός. Σχετικά µε τις 

εξισώσεις του µέσου, το υπόδειγµα BEKK GARCH(1,1) εκτιµά στατιστικά σηµαντικούς 

όλους τους συντελεστές, ενώ το υπόδειγµα MG(1,3)-BEKK GARCH(1,1) εκτιµά µόνο τον 

όρο δ12 στατιστικά µη σηµαντικό. Πιο συγκεκριµένα, στο MG(1,3)-BEKK GARCH(1,1) 

υπόδειγµα το άθροισµα των όρων α21 και –δ21 ισούται µε 27.55843 και υποδηλώνει πολύ 

ισχυρή µη γραµµική σχέση θετικής ανατροφοδότησης ανάµεσα στις αποδόσεις της 

µετοχής και στις αποδόσεις της αγοράς, ενώ το γεγονός της στατιστικής µη 

σηµαντικότητας του όρου δ12 σε συνδυασµό µε τον στατιστικά σηµαντικό όρο α12 

συνεπάγεται την ύπαρξη ασθενούς θετικής µη γραµµικής σχέσης ανατροφοδότησης 

ανάµεσα στις αποδόσεις της αγοράς και στις αποδόσεις της µετοχής. Συνεπώς, µια θετική 

µεταβολή στις αποδόσεις της αγοράς ακολουθείται από θετική µη αναλογική µεταβολή 

στις αποδόσεις της µετοχής, και αντιστρόφως.   
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Πίνακας 22. Εκτιµήσεις υποδειγµάτων Tράπεζας Πειραιώς 
Συντελεστές Υποδείγµατος BEKK Garch (1,1) MG(1,3)-BEKK Garch (1,1) 

µ1 0.000405 - 
 (0.0185)  
µ2 0.000663 - 

 (0.0105)  
α11 - 20.29981 

  (0.000) 
δ11 - -20.105 

  (0.000) 
α12 - 0.019493 

  (0.043) 
δ12 - -0.003028 

  (0.798) 
α21 - 13.83532 

  (0.042) 
δ21 - -13.72311 

  (0.043) 
α22 - 0.048702 

  (0.001) 
δ22 - 0.098195 

  (0.000) 
c11 0.00241 0.002294 

 (0.000) (0.000) 
c21 0.00482 0.004504 

 (0.000) (0.000) 
c22 0.002282 0.002276 

 (0.000) (0.000) 
γ11 0.263571 0.270982 

 (0.000) (0.000) 
γ21 0.05954 0.050416 

 (0.000) (0.000) 
γ12 -0.024037 -0.016669 

 (0.019) (0.0725) 
γ22 0.395117 0.376127 

 (0.000) (0.000) 
β11 0.960841 0.959182 

 (0.000) (0.000) 
β21 -0.02749 -0.023411 

 (0.000) (0.000) 
β12 0.0009 -4.40E-06 

 (0.49) (0.9971) 
β22 0.900068 0.908663 

  (0.000) (0.000) 
Εντός των παρενθέσεων καταγράφονται τα p-values. Καταγραφές µε italics φανερώνουν 
στατιστική σηµαντικότητα σε επίπεδο 5% ή  10% 
 
Πίνακας 23. Ορίζουσες µητρών των υποδειγµάτων BEKK GARCH και MG-BEKK GARCH 
Ορίζουσες Μητρών 
C0 5.49962E-06 5.22114E-06 
Γ11 0.105572546 0.102764031 
Β11 0.864846978 0.871573091 
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 Από τον πίνακα 24 προκύπτει η επαρκής εξειδίκευση και των δύο υποδειγµάτων, 

καθώς οι ισχυρές ενδείξεις για ετεροσκεδαστικότητα και µη γραµµική συµπεριφορά των 

αποδόσεων της αγοράς (dlmarket) και της µετοχής (dlbank), που διακρίνονται στα 

διαγράµµατα 48 και 49, εξαλείφονται στα τυποποιηµένα κατάλοιπα των εκτιµηµένων 

υποδειγµάτων. Παρατηρείται συγκεκριµένα ότι βελτιώνεται η κυρτότητα (kurtosis), η 

λοξότητα (skewness) και η στατιστική Jarque-Bera στα τυποποιηµένα κατάλοιπα 

(standardized residuals) και στα δύο υποδείγµατα, όµως το υπόδειγµα MG(1,3)-BEKK 

GARCH(1,1) κρίνεται καλύτερο λόγω καλύτερου Log Likelihood (25884.01 έναντι 

25858.53), καλύτερου κριτήριου πληροφορίας SIC και βελτιωµένης αυτοσυσχέτισης στα 

τυποποιηµένα κατάλοιπα των αποδόσεων της αγοράς και της µετοχής. 

 

0

400

800

1200

1600

-0.10 -0.05 -0.00 0.05 0.10

Series: DLMARKET
Sample 3 4644
Observations 4642

Mean       0.000516
Median   0.000000
Maximum  0.137497
Minimum -0.096152
Std. Dev.   0.016323
Skewness   0.202881
Kurtosis   8.854718

Jarque-Bera  6661.728
Probability  0.000000

 
∆ιάγραµµα 48. ∆ιαγνωστικά χαρακτηριστικά αποδόσεων της αγοράς 

0

500

1000

1500

2000

2500

-0.1 -0.0 0.1 0.2

Series: DLBANK
Sample 3 4644
Observations 4642

Mean       0.000936
Median   0.000000
Maximum  0.256296
Minimum -0.154151
Std. Dev.   0.024795
Skewness   0.921550
Kurtosis   13.17224

Jarque-Bera  20670.71
Probability  0.000000

 
∆ιάγραµµα 49. ∆ιαγνωστικά χαρακτηριστικά αποδόσεων της µετοχής της  

Τράπεζας Πειραιώς 
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Πίνακας 24. ∆ιαγνωστικά χαρακτηριστικά εκτιµηθέντων υποδειγµάτων και  
τυποποιηµένων καταλοίπων 

∆ιαγνωστικά χαρακτηριστικά BEKK Garch (1,1) MG(1,3)-BEKK Garch (1,1) 
Log likelihood 25858.53 25884.01 
SIC -11.11747 -11.13929 
   
Τυποποιηµένα κατάλοιπα ATHEX   
Kurtosis 5.939901 6.101014 
Skewness 0.089124 0.098058 
JB 1677.849 1866.182 
ρ1 0.15 (prob=0.000) 0.002 (prob=0.9) 
ρ12 0.001 (prob=0.000) -0.008 (prob=0.046) 
ρ24 0.015 (prob=0.000) 0.013 (prob=0.118) 
   
Τυποποιηµένα κατάλοιπα TPEIR   
Kurtosis 12.72523 12.54403 
Skewness 0.819389 0.790423 
JB 18812.81 18089.68 
ρ1 0.096 (prob=0.000) -0.016 (prob=0.285) 
ρ12 0.03 (prob=0.000) 0.025 (prob=0.24) 
ρ24 -0.01 (prob=0.000) -0.011 (prob=0.351) 
 
 Στα διαγράµµατα 50 έως 53 απεικονίζεται ο διαχρονικά µεταβαλλόµενος 

συστηµατικός κίνδυνος β, όπως εκτιµάται από τα δύο υποδείγµατα, και τα διαγνωστικά 

του χαρακτηριστικά. Παρατηρείται ότι δεν υπάρχουν αξιοσηµείωτες διαφορές στη 

γραφική απεικόνιση των εκτιµήσεων των δύο υποδειγµάτων. Ωστόσο, το υπόδειγµα 

MG(1,3)-BEKK GARCH(1,1) δίνει εκτιµήσεις του β µε βελτιωµένη λοξότητα, κυρτότητα 

και στατιστική Jarque-Bera σε σύγκριση µε το υπόδειγµα BEKK GARCH(1,1). Άρα, στην 

περίπτωση της Τράπεζας Πειραιώς εξάγεται το συµπέρασµα ότι το υπόδειγµα MG(1,3)-

BEKK GARCH(1,1) λαµβάνει υπόψη του τις µη γραµµικές σχέσεις αλληλεπίδρασης και  

«εξοµαλύνει» τις ακραίες παρατηρήσεις του β διορθώνοντας την θετική ασυµµετρία. 
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∆ιάγραµµα 50. ∆ιαχρονική µεταβολή του β όπως εκτιµάται  
µε το υπόδειγµα BEKK GARCH 
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∆ιάγραµµα 51. ∆ιαχρονική µεταβολή του β όπως εκτιµάται  
µε το υπόδειγµα MG-BEKK GARCH 
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∆ιάγραµµα 54. ∆ιαγνωστικά χαρακτηριστικά του β όπως εκτιµάται  

µε το υπόδειγµα BEKK GARCH 
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∆ιάγραµµα 53. ∆ιαγνωστικά χαρακτηριστικά του β όπως εκτιµάται  

µε το υπόδειγµα MG-BEKK GARCH 
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 Συγκεντρωτικά λοιπόν εξάγεται το συµπέρασµα ότι ο συντελεστής κινδύνου β 

µεταβάλλεται διαχρονικά και το υπόδειγµα MG-BEKK GARCH(1,1) κρίνεται 

καταλληλότερο από το BEKK GARCH(1,1) για την υποδειγµατοποίηση αυτής της 

µεταβολής. Το πρώτο σηµαντικό στοιχείο είναι το ότι το υπόδειγµα MG-BEKK 

GARCH(1,1) ορίζεται σε όλες τις υπό µελέτη περιπτώσεις. ∆εύτερον, σε όλες τις 

περιπτώσεις πλην της περίπτωσης της µετοχής της Εµπορικής Τράπεζας, το υπόδειγµα 

MG-BEKK GARCH(1,1) εµφανίζεται να έχει καλύτερο Log Likelihood και καλύτερο 

κριτήριο πληροφορίας SIC σε σχέση µε το ΒΕΚΚ GARCH(1,1). Τρίτον, παρότι και τα δύο 

υποδείγµατα εκτιµούν παρόµοια διαγνωστικά χαρακτηριστικά για τα τυποποιηµένα 

κατάλοιπα, το MG-BEKK GARCH(1,1) υπόδειγµα υπερτερεί στο γεγονός ότι βελτιώνει 

την αυτοσυσχέτιση που παρατηρείται σε αυτά στο υπόδειγµα ΒΕΚΚ GARCH(1,1). Τέλος, 

το διαχρoνικά µεταβαλλόµενο β που εκτιµάται µε το υπόδειγµα MG-BEKK GARCH(1,1), 

εµφανίζεται στην πλειοψηφία των περιπτώσεων να έχει «διορθωµένη» ασυµµετρία σε 

σχέση µε το αντίστοιχο του υποδείγµατος BEKK GARCH(1,1). 
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Γενικά συµπεράσµατα 

Τα οικονοµετρικά αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης απαντούν σαφώς στα 

ερωτήµατα που τέθηκαν στην εισαγωγή της. Σε πλήρη συµφωνία µε πληθώρα µελετών 

που αναφέρονται παραπάνω, καταλήγει στο συµπέρασµα ότι ο κίνδυνος όπως αυτός 

εκφράζεται µέσω του συντελεστή β δεν είναι σταθερός, όπως προβλέπει το CAPM, αλλά 

είναι χρονικά µεταβαλλόµενος. Το δεύτερο βασικό συµπέρασµα στο οποίο καταλήγει είναι 

ότι η υπόθεση των πανοµοιότυπων επενδυτών µε ορθολογικές προσδοκίες για τις 

µελλοντικές τιµές των χρεογράφων παραβιάζεται. Αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι 

στην πραγµατικότητα οι τιµές των χρεογράφων µπορεί να απέχουν για αρκετά µεγάλα 

χρονικά διαστήµατα από την θεµελιώδη τιµή τους και παρατηρούνται ευκαιρίες για 

υπερβάλλουσες αποδόσεις. Οι επενδυτές, εµφανίζοντας ετερογένεια στις πεποιθήσεις τους, 

εµφανίζονται να ακολουθούν συγκεκριµένες στρατηγικές ή επενδυτικά µοτίβα. Σε όλες τις 

περιπτώσεις που µελετήθηκαν πιστοποιήθηκε επενδυτική συµπεριφορά είτε θετικής είτε 

αρνητικής ανατροφοδότησης. Η ετερογένεια αυτή στις προσδοκίες των επενδυτών 

προκαλεί ενδογενώς αστάθεια στην αγορά, απόκλιση των τιµών από τις θεµελιώδεις και 

πολυπλοκότητα. Η πολυπλοκότητα και η µη γραµµικότητα, που διέπει τις σχέσεις 

αλληλεπίδρασης στην αγορά, επιβεβαιώθηκε από τους στατιστικά σηµαντικούς 

συντελεστές Mackey-Glass. Το υπόδειγµα MG-BEKK GARCH λοιπόν, το οποίο λαµβάνει 

υπόψη του αυτή τη µη γραµµικότητα στην εξίσωση του υπό συνθήκη µέσου, εµφανίζεται 

να έχει καλύτερα διαγνωστικά χαρακτηριστικά τόσο στα τυποποιηµένα κατάλοιπα των 

εκτιµήσεων, όσο και σε αυτά του χρονικά µεταβαλλόµενου συντελεστή κινδύνου β. Με 

άλλα λόγια συµπεριλαµβάνοντας την neglected πληροφορία στο µέσο, παρέχει εκτιµήσεις 

του κινδύνου µε «διορθωµένη» ασυµµετρία, δηλαδή δεν παρατηρούνται τόσο ακραίες 

τιµές στο χρονικά µεταβαλλόµενο β σε σχέση µε το υπόδειγµα BEKK GARCH. 

 Το υπόδειγµα MG-BEKK GARCH, όπως σε προγενέστερες µελέτες της 

βιβλιογραφίας, επιβεβαιώνει την υπεροχή του σε σχέση µε το ΒΕΚΚ GARCH και 

εµφανίζεται ως καταλληλότερο για την υποδειγµατοποίηση της διαχρονικής µεταβολής 

του συντελεστή κινδύνου της αγοράς β. Έτσι η εργασία αυτή αποτελεί µία ακόµα 

επιβεβαίωση ότι οι σχέσεις που περιγράφουν τα οικονοµικό-κοινωνικά συστήµατα όπως 

είναι η αγορά, χαρακτηρίζονται από υψηλή πολυπλοκότητα και ότι το πεδίο των 

δυναµικών µη γραµµικών υποδειγµάτων είναι ένα πεδίο που ανοίγει νέους ορίζοντες και 

ως εκ τούτου χρήζει ενδελεχούς διερεύνησης και έντονης ερευνητικής δραστηριότητας στο 

µέλλον. 
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