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Περίληψη 

 

 

Τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη της αγοράς των επιτοκιακών παραγώγων έχει στρέψει 

το ενδιαφέρον των χρηματοοικονομικών μελετητών, στη μελέτη της χρονικής 

διάρθρωσης των επιτοκίων. Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός, ότι η χρονική διάρθρωση 

των επιτοκίων αποτελεί βασικό κομμάτι της χρηματοοικονομικής επιστήμης. Αποτελεί, 

επομένως, μεγάλη πρόκληση, η ακριβής πρόβλεψη της μελλοντικής διάρθρωσης των 

επιτοκίων, ώστε να είναι εφικτή η τιμολόγηση και η αντιστάθμιση παραγώγων 

προϊόντων του επιτοκίου. Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να 

παρουσιάσει αρχικά τις βασικές θεωρίες διάρθρωσης των επιτοκίων, να περιγράψει τα 

σημαντικότερα μοντέλα διάρθρωσης τους, όπως αυτά έχουν αναπτυχθεί στην 

παγκόσμια βιβλιογραφία, να παρουσιάσει ένα ενοποιημένο πλαίσιο σύγκρισης των 

διαφόρων μοντέλων και να καταλήξει στο κατά το δυνατό καλύτερο και ακριβέστερο 

μοντέλο διάρθρωσης επιτοκίων. 

 Εξαιτίας της πολυπλοκότητας της μελέτης της διάρθρωσης των επιτοκίων, αλλά 

και της ανυπαρξίας ενός συνολικού πλαισίου, υπό του οποίου θα ήταν εφικτή μία 

συνολική σύγκριση όλων των μοντέλων, η ανάδειξη του καλύτερου μοντέλου, είναι μια 

πολύ δύσκολη διαδικασία. Το μοντέλο που αποδίδει καλύτερα τη διάρθρωση των 

επιτοκίων εξαρτάται κάθε φορά από το σκοπό της χρησιμοποίησης του. Παρ’ όλα αυτά 

τα πιο ακριβή μοντέλα είναι αυτά που ενσωματώνουν τη μεταβλητότητα των επιτοκίων, 

ενώ πέραν πάσης αμφιβολίας είναι το γεγονός, ότι ο σημαντικότερος παράγοντας που 

καθορίζει τη διάρθρωση των επιτοκίων, είναι το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο. 
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Abstract 

 

 

The last two decades have seen the development of a profusion of theoretical models of 

the term structure of interest rate models. The term structure of interest rates is an 

extremely important and difficult task in Finance. It is one of the most important 

indicators for pricing contingent claims, determining the cost of capital and managing 

financial risk. As a result extensive research in this field has been developed. 

The purpose of this thesis is firstly to present the basic theories of the term 

structure of interest rates. Secondly, to describe some of the most important single and 

multifactor models of the term structure. Finally, to provide a framework in which 

interest rate models can be nested and compared between each other and of course to 

conclude with the most tractable, elegant, flexible, efficient and accurate model. Due to 

complex forecasting dynamics little is known about the existence of a model, which is 

able to outperform others. The model which is chosen will depend on the objective for 

which it is required and implemented. However, the most accurate models are those in 

which the levels of interest rate are related to fluctuations on volatility. We conclude 

that the most important elements in an interest rate model are the short term rate and its 

volatility. 
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Πρόλογος 

 

 

Η διάρθρωση των επιτοκίων αποτελεί αντικείμενο σημαντικής έρευνας στο χώρο των 

χρηματοοικονομικών. Προσελκύει το ενδιαφέρον των οικονομικών μελετητών και 

αναλυτών, λόγω του ότι παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για την ύπαρξη κερδοσκοπικών 

ευκαιριών μέσα στο χρόνο. Επίσης αποδεικνύει την ικανότητα των 

χρηματοοικονομικών αγορών να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες πληροφορίες για τη 

διαμόρφωση προσδοκιών για το μέλλον. Σε μακροοικονομικό επίπεδο, αποτελεί 

σημαντικό εργαλείο για τις νομισματικές αρχές, το να γνωρίζουν αν η διάρθρωση των 

επιτοκίων μπορεί να μεταβληθεί με τρόπο τέτοιο, ώστε να επηρεάζει σε επιθυμητό 

επίπεδο τη διεθνή βραχυπρόθεσμη κίνηση κεφαλαίων, ενώ ταυτόχρονα να ενθαρρύνει 

την εγχώρια μακροπρόθεσμη επένδυση. Συνεπώς, η πλήρης κατανόηση της διάρθρωσης 

των επιτοκίων αποτελεί έρεισμα για τη λήψη οικονομικών μέτρων και αποφάσεων. 

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει την ακόλουθη διάρθρωση. Στο πρώτο 

κεφάλαιο παρουσιάζονται γενικά εισαγωγικά στοιχεία της διάρθρωσης των επιτοκίων, 

παρέχονται βασικοί ορισμοί, γίνεται μια συνοπτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και 

συνοπτική παρουσίαση των μοντέλων που θα ακολουθήσουν. Στο δεύτερο κεφάλαιο 

περιγράφονται αναλυτικά τα μοντέλα διάρθρωσης επιτοκίων ενός μόνο παράγοντα, 

καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. Στο τρίτο κεφάλαιο 

αντίστοιχα τα μοντέλα πολλών παραγόντων, ενώ στο τέταρτο κεφάλαιο, τα μοντέλα 

ενός παράγοντα αόριστης διάστασης. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ένα 

ενοποιημένο πλαίσιο σύγκρισης μοντέλων διάρθρωσης επιτοκίων, όπως αυτό 

προτάθηκε από τους Chan et al (1992), ενώ καταγράφονται τα συμπεράσματα της 

διπλωματικής εργασίας. 
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Κεφάλαιο 1 

Εισαγωγή 
 

 

1.1 Εισαγωγή 

 

Τα παράγωγα των επιτοκίων ή επιτοκιακά παράγωγα (interest rate derivatives) είναι 

εργαλεία της χρηματοοικονομικής επιστήμης, των οποίων η αποπληρωμή (payoff) 

εξαρτάται κατά κάποιον τρόπο από το επίπεδο του ίδιου του επιτοκίου. Είναι γεγονός, 

ότι κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 και 1990, αυξήθηκε σημαντικά ο όγκος 

των συναλλαγών που περιλάμβανε παράγωγα επιτοκίων, τόσο στην 

εξωχρηματιστηριακή (over-the-counter), όσο και στη χρηματιστηριακή αγορά 

(exchange-traded market). Αναπτύχθηκαν πολλά καινούρια προϊόντα, ούτως ώστε να 

ικανοποιηθούν πολύπλευρες ανάγκες των επενδυτών. Η σημαντικότερη πρόκληση 

όλων όσων ασχολούνται με τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, είναι η εύρεση 

μιας καλής και αξιόπιστης διαδικασίας, όχι μόνο για την τιμολόγηση, αλλά επίσης για 

την αντιστάθμιση των προϊόντων αυτών. 

 Αυτή ακριβώς είναι και η μεγαλύτερη πρόκληση για όσους ασχολούνται με τα 

παράγωγα των επιτοκίων. Και αυτό, διότι η τιμολόγηση τέτοιων προϊόντων είναι πολύ 

πιο δύσκολη σε σχέση με την τιμολόγηση παραγώγων που είναι γραμμένα σε κάποιο 

χρηματιστηριακό τίτλο, είτε σε κάποια συναλλαγματική αξία, είτε σε οποιαδήποτε άλλη 

αξία, για συγκεκριμένους λόγους. Πρώτα από όλα, η συμπεριφορά του επιτοκίου είναι 

πιο περίπλοκη από αυτή μιας μετοχής ή μιας συναλλαγματικής ισοτιμίας. Παράλληλα, 

για την τιμολόγηση των παραγώγων του επιτοκίου, είναι συχνά απαραίτητο να 

αναπτύξουμε μοντέλα που περιγράφουν ολόκληρη την καμπύλη απόδοσης, ενώ 

ταυτόχρονα και η μεταβλητότητα (volatility) διαφόρων σημείων της καμπύλης δεν είναι 

ίδια. Τέλος, τα επιτόκια χρησιμοποιούνται τόσο για την προεξόφληση των παραγώγων 

(discounting), όσο και για την αποπληρωμή τους. 

 Τα σημαντικότερα και πιο διάσημα επιτοκιακά παράγωγα που 

διαπραγματεύονται στην εξωχρηματιστηριακή αγορά είναι τα δικαιώματα προαίρεσης 
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επί ομολόγων (bond options), τα δικαιώματα επιτοκίου μέγιστης και ελάχιστης αξίας 

(interest rate caps and floors) και τα δικαιώματα σε συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων 

(swap options). Η τιμολόγηση αυτών των προϊόντων γίνεται ως επί τω πλείστον με τη 

χρήση του μοντέλου που περιέγραψαν οι Black και Scholes το 1973, αλλά και διάφορες 

άλλες επεκτάσεις του μοντέλου αυτού. Σε κάθε περίπτωση, τα μοντέλα αυτά υποθέτουν 

ότι η κατανομή πιθανότητας των επιτοκίων, των ομολόγων ή οποιασδήποτε άλλης 

μεταβλητής είναι λογαριθμοκανονική (lognormal). Παρ’ όλα αυτά, έχουν σημαντικούς 

περιορισμούς εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν είναι σε θέση να παρέχουν περιγραφή της 

εξέλιξης της χρονικής διάρθρωσης των επιτοκίων (term structure of interest rates). 

 Όπως είναι φυσικό, γεννήθηκε η ανάγκη για εύρεση εναλλακτικών 

προσεγγίσεων του προβλήματος, που θα ήταν σε θέση να υπερπηδήσουν τους 

περιορισμούς αυτούς. Όλες οι προσεγγίσεις περιελάμβαναν αυτό που αποκαλούμε 

μοντέλα χρονικής διάρθρωσης επιτοκίων, εννοώντας δηλαδή μοντέλα που περιγράφουν 

την εξέλιξη στο χρόνο των επιτοκίων μηδενικού τοκομεριδίου (zero-coupon interest 

rate). (Hull, 2006) 

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο την καταγραφή και περιγραφή 

όλων των μοντέλων που περιγράφουν τη χρονική διάρθρωση των επιτοκίων και 

υπάρχουν στη βιβλιογραφία, καθώς επίσης και τη σύγκριση πολλών από τα μοντέλα 

μεταξύ τους όπως έχουν πραγματοποιηθεί στη βιβλιογραφία. Στόχος είναι η εξαγωγή 

συμπερασμάτων για να είναι εφικτή η ορθή επιλογή του κατάλληλου για το αντίστοιχο 

πρόβλημα μοντέλου χρονικής διάρθρωσης επιτοκίων. 

 

1.2 Σχέση βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου επιτοκίου 

 

Η χρονική διάρθρωση των επιτοκίων αναφέρεται στη σχέση μεταξύ χρεογράφων 

διαφορετικής διάρκειας, δηλαδή μεταξύ βραχυπρόθεσμων (short term rate) και 

μακροπρόθεσμων επιτοκίων (long term rate). Κατά κανόνα τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια 

είναι σε χαμηλότερα επίπεδα από τα μακροπρόθεσμα επιτόκια. Η εμπειρία έχει δείξει 

όμως, ότι είναι πιθανό κατά περιόδους να συμβαίνει και το ακριβώς αντίθετο. 

Κατά τη φάση ανόδου του επιχειρηματικού κύκλου, όταν και παρατηρείται 

έντονη άνθιση της οικονομίας και αύξηση της παραγωγής σε όλους τους τομείς, 

υπάρχει έντονη ζήτηση κεφαλαίων, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την κίνηση των 

επιτοκίων σε υψηλότερα επίπεδα. Ταυτόχρονα, παρατηρείται άνοδος του κόστους των 

αγαθών, και κατά συνέπεια αύξηση του επιπέδου των τιμών και εμφάνιση 
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πληθωριστικών τάσεων. Οι νομισματικές αρχές αναγκάζονται να περιορίζουν την 

προσφορά του χρήματος και να ασκούν περιοριστική νομισματική πολιτική. 

Αντίθετα, κατά τη φάση ύφεσης του επιχειρηματικού κύκλου, παρατηρείται 

μειωμένη παραγωγή, χαμηλή ζήτηση κεφαλαίων, η οποία με τη σειρά της επιφέρει 

πτώση των τιμών και απουσία πληθωριστικών πιέσεων. Συνεπώς, οι αρχές ασκούν 

χαλαρή νομισματική πολιτική και τα επιτόκια διαμορφώνονται σε χαμηλότερα επίπεδα. 

Στις διάφορες μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες, τα βραχυπρόθεσμα 

επιτόκια είναι αυτά που επηρεάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός, ότι διαμορφώνεται το επίπεδο τους κυρίως από τις τρέχουσες απαιτήσεις 

κεφαλαίου. Αντίθετα, τα μακροπρόθεσμα επιτόκια επηρεάζονται κυρίως από τον 

προσδοκώμενο πληθωρισμό. Η διαφορά μεταξύ βραχυπρόθεσμων και 

μακροπρόθεσμων επιτοκίων είναι πιο έντονη σε περιόδους ύφεσης, ενώ σε περιόδους 

ανάκαμψης το εύρος μεταξύ τους είναι μικρό. 

 

1.3 Καμπύλη απόδοσης 

 

Η καμπύλη απόδοσης (yield curve) παριστάνει γραφικά τη σχέση των επιτοκίων με το 

χρόνο ή αλλιώς τη διάρκεια μέχρι τη λήξη (maturity), για κάποιο συγκεκριμένο 

χρεόγραφο ή για μια ομάδα χρεογράφων με δεδομένο και σταθερό κίνδυνο και 

συνθήκες ρευστότητας. Εξετάζοντας το επίπεδο και την κυρτότητά της, η καμπύλη 

απόδοσης αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την ερμηνεία της διάρθρωσης επιτοκίου. 

Όταν τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα από τα 

μακροπρόθεσμα επιτόκια, η καμπύλη απόδοσης κινείται ανοδικά, δηλαδή έχει θετική 

κλίση. Όπως ήδη αναφέρθηκε, αυτή είναι και η πιο συνηθισμένη περίπτωση. Για αυτό 

και η θετική καμπύλη απόδοσης είναι γνωστή και ως ομαλή (normal yield curve). 

Στην αντίθετη περίπτωση, όπου τα μακροπρόθεσμα επιτόκια βρίσκονται σε 

χαμηλότερο επίπεδο από αυτό των βραχυπρόθεσμων, η καμπύλη απόδοσης έχει 

αρνητική κλίση και είναι γνωστή και ως μη ομαλή καμπύλη απόδοσης (abnormal yield 

curve) λόγω της σχετικής σπανιότητας που παρουσιάζει. 

Στο μεταβατικό στάδιο από τη μία περίπτωση στην άλλη, υπάρχουν περίοδοι 

όπου οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα με τις 

βραχυπρόθεσμες. Η καμπύλη απόδοσης τότε είναι επίπεδη (flat yield curve). Στην 

εικόνα 1.1 παρουσιάζονται οι τρεις μορφές της καμπύλης απόδοσης. 
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Εικόνα 1.1 Μορφές καμπύλης απόδοσης 

 

Η καμπύλη απόδοσης δίνει σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά στις 

προσδοκίες των επενδυτών. Όταν προβλέπεται ομαλό οικονομικό μέλλον, χωρίς 

πληθωριστικές αποκλίσεις, η καμπύλη απόδοσης έχει σχετικά θετική κλίση. Δηλαδή, οι 

επενδυτές που διοχετεύουν το κεφάλαιο τους σε μακροχρόνιο κίνδυνο, απαιτούν 

υψηλότερη απόδοση (υψηλότερα επιτόκια). Επίσης, όσο μεγαλύτερη κλίση έχει η 

καμπύλη απόδοσης, τόσο πιο έντονη είναι η διαφορά μεταξύ βραχυπρόθεσμων και 

μακροπρόθεσμων επιτοκίων, όπως συμβαίνει σε περιόδους οικονομικής ύφεσης. 

 

1.4 Ορισμοί 

 

Όλα τα μοντέλα που περιγράφονται στη συνέχεια ανήκουν σε έναν πεπερασμένο 

δειγματοχώρο (Ω, Ft, P). Για να επικεντρωθούμε καθαρά σε θέματα τιμολόγησης, θα 

αγνοήσουμε κόστη μεταφορών και φόρους. Ορίζεται ως B(t, T) την τιμή ενός ομολόγου 

με σημερινή τιμή μικρότερη της ονομαστικής (discount bond), για παράδειγμα ένα 

ομόλογο μηδενικού τοκομεριδίου, το οποίο πληρώνει μια χρηματική μονάδα στο χρόνο 

Τ και τίποτα άλλο σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή. Ισχύει επομένως ότι B(t, T) = 

1. Στο χρόνο t, η απόδοση στη λήξη (yield to maturity) του ομολόγου B(t, T), είναι το 

συνεχώς ανατοκιζόμενο επιτόκιο, το οποίο οδηγεί την τιμή του ομολόγου να γίνει 

μονάδα στο χρόνο Τ. (Brigo & Mercurio, 2006). Ισχύει δηλαδή,  
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ή λύνοντας ως προς την απόδοση έχουμε 

 

        
        

   
 

 

Για σταθερό χρόνο t, η γραφική παράσταση της συνάρτησης R(t, T), καθώς ο 

χρόνος αυξάνεται, αποτελεί αυτό που αποκαλείται χρονική διάρθρωση των επιτοκίων. 

Επιπλέον ορίζεται ως r(t), το στιγμιαίο ακίνδυνο επιτόκιο (instantaneous risk-

free interest rate), ή αλλιώς το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο, για το οποίο ισχύει, 

 

        
   

       

 

Τέλος, ορίζεται ως προθεσμιακό επιτόκιο (forward rate) f(t, T1, T2) ως το 

επιτόκιο που συμφωνείται για δανεισμό με το ακίνδυνο επιτόκιο, ο οποίος ξεκινάει στο 

χρόνο Τ1 και τελειώνει στο χρόνο Τ2, ισχύει δηλαδή, 

 

           
                   

     
 

 

Σε κάθε περίπτωση ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το στιγμιαίο προθεσμιακό 

επιτόκιο (instantaneous forward rate) όπου, 

 

                

 

Είναι το επιτόκιο ενός συμβολαίου για δανεισμό που ξεκινάει στο χρόνο Τ και 

διαρκεί στιγμιαία. Επομένως, υποθέτοντας ότι οι τιμές των ομολόγων 

διαφοροποιούνται έχουμε, 

 

                  

  
 
   

  
 

      

       

  
 

 

Ισοδύναμα, κάποιος μπορεί να ορίσει την τιμή του ομολόγου σε όρους 

προθεσμιακού επιτοκίου οπότε, 
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1.5 Θεωρίες της χρονικής διάρθρωσης των επιτοκίων 

 

Η καμπύλη αποδόσεων είναι η σχέση μεταξύ του επιτοκίου (ή του κόστους δανεισμού) 

και του χρόνου για τη λήξη του χρέους για ένα δεδομένο δανειολήπτη σε ένα δεδομένο 

νόμισμα. Ο μαθηματικές περιγραφές της σχέσης αυτής συχνά αποκαλούνται ως χρονική 

διάρθρωση των επιτοκίων. 

Η καμπύλη των επιτοκίων μπορεί να έχει ανοδική ή καθοδική κλίση ή να είναι 

ευθεία. Εάν στον κάθετο άξονα μετρήσουμε την απόδοση στη λήξη και στον οριζόντιο 

άξονα την διάρκεια μέχρι τη λήξη, για μια συγκεκριμένη κατηγορία ομολόγων και σε 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή, η σχέση τους είναι η καμπύλη των επιτοκίων. Τρεις 

είναι οι σημαντικότερες θεωρίες που προσπαθούν να εξηγήσουν τη μορφή της 

καμπύλης απόδοσης. 

 

1.5.1 Θεωρία Προσδοκιών (The expectation hypothesis) 

 

Η θεωρία αυτή υποστηρίζει, ότι η μορφή της καμπύλης των επιτοκίων καθορίζεται 

μόνο από τις προσδοκίες των επενδυτών για το μελλοντικό επίπεδο των επιτοκίων 

(δηλαδή την πορεία του πληθωρισμού). Οι συμμετέχοντες στην αγορά είναι ουδέτεροι 

στον κίνδυνο (risk neutral) και άρα θα επιλέξουν την επένδυση με την μεγαλύτερη 

απόδοση. Οι υποστηρικτές της πιστεύουν ότι η απαιτούμενη απόδοση ενός 

μακροπρόθεσμου ομολόγου ισούται με την απόδοση μιας σειράς βραχυπρόθεσμων 

ομολόγων. Έτσι λοιπόν, μια ευθεία καμπύλη επιτοκίων σημαίνει ότι τα επιτόκια 

αναμένεται να μείνουν σταθερά στο μέλλον, ενώ μια ανοδική καμπύλη επιτοκίων 

σημαίνει ότι τα επιτόκια αναμένεται να ανέβουν στο μέλλον. Τέλος, μια καθοδική 

καμπύλη επιτοκίων σημαίνει ότι τα επιτόκια αναμένεται να πέσουν στο μέλλον. Αυτό 

συμβαίνει, γιατί ομόλογα σε κυκλοφορία γίνονται πιο ελκυστικά εάν αναμένεται 

μείωση των επιτοκίων, αφού θα πληρώνεται σταθερός τόκος ακόμα και όταν τα 

επιτόκια θα είναι χαμηλότερα. Αυτό αυξάνει τη ζήτηση για τα συγκεκριμένα ομόλογα 

και την αγοραία τιμή τους, με αποτέλεσμα να μειώνει την απόδοση τους και άρα να 

δημιουργεί καθοδική καμπύλη αποδόσεων. (http://en.wikipedia.org/wiki/Yield_curve) 

Η απόδοση ενός ομολόγου με ληξιμότητα στο χρόνο Τ πρέπει να είναι ίση με το 

γεωμετρικό μέσο του βραχυπρόθεσμου επιτοκίου από το χρόνο t έως το χρόνο Τ, 

δηλαδή, 
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1.5.2 Θεωρία προτίμησης ρευστότητας (The liquidity preference theory) 

 

Σύμφωνα με τη θεωρία της προτίμησης της ρευστότητας, ακόμα και όταν δεν 

αναμένεται αλλαγή στην πορεία του πληθωρισμού και συνεπώς των επιτοκίων, η 

καμπύλη των αποδόσεων είναι ανοδική. Αυτό συμβαίνει, γιατί οι επενδυτές επιθυμούν 

ρευστότητα, δηλαδή οι δανειζόμενοι προτιμούν να δανείζονται μακροπρόθεσμα, επειδή 

τα βραχυπρόθεσμα δάνεια τους εκθέτουν στον κίνδυνο επιστροφής του δανείου κάτω 

από αντίξοες συνθήκες και οι δανειστές να δανείζουν βραχυπρόθεσμα για μικρότερο 

κίνδυνο απώλειας του κεφαλαίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την υψηλότερη ζήτηση για 

βραχυπρόθεσμα ομόλογα, αλλά και την υψηλότερη προσφορά για μακροπρόθεσμα 

ομόλογα. Άρα οι επενδυτές, προκειμένου να δεσμεύσουν τα κεφάλαια τους για 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, απαιτούν κάποιο πριμ ρευστότητας (liquidity premium) 

στις αποδόσεις των πιο μακροπρόθεσμων ομολόγων. Η χρονική διάρθρωση των 

επιτοκίων δίνεται από τη σχέση, 

 

       
 

   
         

 

 

             
 

 

  

 

όπου L(s, T)>0 όρος για το πριμ κινδύνου. (http://en.wikipedia.org/wiki/Yield_curve) 

 

1.5.3 Θεωρία προτίμησης (The preferred habitat theory) 

 

Η θεωρία αυτή αποτελεί ουσιαστικά μια βελτίωση της Liquidity Preference Theory και 

υποστηρίζει ότι οι επενδυτές θα προσπαθήσουν να ταιριάξουν τη χρονική διάρκεια των 

στοιχείων του παθητικού τους με τη χρονική διάρκεια των στοιχείων του ενεργητικού 

τους (ελαχιστοποίηση αβεβαιότητας). Όμως αν οι επενδυτές λάβουν κάποιο πριμ 

(premium), δηλαδή ανταμοιβή για τον κίνδυνο, θα προτιμήσουν και άλλες επενδύσεις, 

και θα αφήσουν τον χρονικό ορίζοντα που επιθυμούν για διαφορετικούς χρονικούς 

ορίζοντες. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, πριμ (που μπορεί να είναι θετικά ή αρνητικά) 

θα υπάρχουν για χρονικές διάρκειες όπου δεν υπάρχει αρκετή ζήτηση. Ακόμη, εάν δεν 

ξέρουμε από πριν τι ζήτηση θα υπάρχει για διάφορες μελλοντικές στιγμές, δεν 
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μπορούμε να πάρουμε καμία πληροφορία από την καμπύλη των επιτοκίων. Η χρονική 

διάρθρωση των επιτοκίων δίνεται από τη σχέση, 

 

       
 

   
         

 

 

             
 

 

  

 

με τη διαφορά ότι ο όρος κινδύνου μπορεί να είναι θετικός, αρνητικός ή μηδέν. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Yield_curve) 

 

1.6 Κατηγορίες μοντέλων διάρθρωσης επιτοκίων 

 

Για να γίνει κατανοητή η δομή και η λειτουργία των μοντέλων επιτοκίου, είναι 

απαραίτητο να προσδιοριστούν ορισμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των μοντέλων 

αυτών και να περιγραφούν οι κατηγορίες στις οποίες κατατάσσονται τα διάφορα 

μοντέλα. 

Ανάλογα με το πλαίσιο που εξετάζουμε τα επιτόκια, χωρίζονται τα μοντέλα 

διάρθρωσης των επιτοκίων σε συνεχή ή διακριτό χρόνο. Η έως τώρα εμπειρία έχει 

αποδείξει, ότι προτιμώνται τα μοντέλα συνεχούς χρόνου έναντι αυτών του διακριτού 

χρόνου, αφού η θεωρία που τα πλαισιώνει, δηλαδή ο στοχαστικός λογισμός, προσφέρει 

μεγαλύτερες δυνατότητες για πιο εμπεριστατωμένα αποτελέσματα μέσα από πιο 

κατάλληλες υποθέσεις και λύσεις. Το μειονέκτημα που ενδεχομένως παρουσιάζουν σε 

σύγκριση με τα μοντέλα σε διακριτό χρόνο, έγκειται στην πολυπλοκότητα των 

μαθηματικών πράξεων και στη θεωρητική επιτήδευση. 

Ανάλογα με το αντικείμενο κάθε μοντέλου, υπάρχουν οι κατηγορίες των 

μοντέλων για τις τιμές των ομολογιών, των επιτοκίων και αυτών της καμπύλης 

απόδοσης. Ορισμένα μοντέλα για τη διάρθρωση των επιτοκίων περιγράφουν τη 

δυναμική συμπεριφορά των τιμών των ομολογιών. Είναι γεγονός όμως, ότι τα μοντέλα 

αυτά δε τυγχάνουν ιδιαίτερης προτίμησης, καθώς δε βοηθούν στην πλήρη κατανόηση 

της διάρθρωσης των επιτοκίων. Άλλα μοντέλα ασχολούνται με τη στοχαστική εξέλιξη 

συγκεκριμένων επιτοκίων, κυρίως βραχυπρόθεσμων. Τέτοια μοντέλα είναι το μοντέλο 

του Vasicek (1977) ή το μοντέλο των Cox, Ingersoll και Ross (1985) καθώς και πολλά 

άλλα, όπως θα περιγραφούν παρακάτω. Τα μοντέλα αυτά βασίζονται στην υπόθεση, ότι 

η μελλοντική εξέλιξη της τιμής του επιτοκίου δεν εξαρτάται από τη μέχρι τώρα πορεία 

του στο χρόνο, αλλά αποκλειστικά και μόνο από την τρέχουσα τιμή του. Το πρόβλημα 

της τιμολόγησης εκφράζεται με μία στοχαστική διαφορική εξίσωση. Τέλος, τα 
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υπόλοιπα μοντέλα προσεγγίζουν τη διάρθρωση των επιτοκίων μέσα από το σύνολο των 

αποδόσεων όλων των μελλοντικών επιτοκίων. Τα μοντέλα αυτά δεν προτιμούνται 

ιδιαίτερα, λόγω της ιδιαίτερης πολυπλοκότητας τους. 

Πολλά μοντέλα υποστηρίζουν πως η διάρθρωση των επιτοκίων εξαρτάται μόνο 

από ένα παράγοντα, ενώ άλλα βασίζονται σε παραπάνω του ενός παράγοντες. Τα 

μοντέλα ενός παράγοντα, ως επί τω πλείστον, θεωρούν ότι το βραχυπρόθεσμο στιγμιαίο 

επιτόκιο διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στην ερμηνεία της διάρθρωσης. Τα μοντέλα 

ενός παράγοντα είναι απλούστερα και ευκολότερα στην κατανόηση. Αυτό δε σημαίνει 

σε καμία περίπτωση όμως, ότι η εξέλιξη των επιτοκίων κινείται μονοδιάστατα, παρά 

μόνο ότι μία πηγή αβεβαιότητας είναι αρκετή για την ερμηνεία της εξέλιξης αυτής. 

Τέλος, σε θεωρητικό επίπεδο τα μοντέλα διαχωρίζονται σε αυτά που 

ικανοποιούν την αρχή του μη βέβαιου κέρδους (arbitrage free models) και σε αυτά που 

απορρέουν από την ισορροπία στην αγορά (equilibrium models). Στην πρώτη 

περίπτωση, βασική προϋπόθεση για την περιγραφή ενός μοντέλου και συνεπώς της 

στοχαστικής εξέλιξης των επιτοκίων, είναι η τήρηση της αρχής του μη βέβαιου 

κέρδους. Αντίθετα, τα μοντέλα ισορροπίας ξεκινούν από την περιγραφή της αγοράς και 

ενσωματώνοντας τη χρησιμότητα του επενδυτή, υποθέτουν ισορροπία στην αγορά και 

καταλήγουν σε συμπεράσματα για τη συμπεριφορά των επιτοκίων στο χρόνο. Επί της 

ουσίας ο διαχωρισμός αυτός είναι πολύ λεπτός, αφού για να είναι σε ισορροπία η 

αγορά, θα πρέπει να αποκλείονται οι όποιες ευκαιρίες κερδοσκοπίας. (Gibson et al, 

2010) 

 

1.7 Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

 

Η σημασία της χρονικής διάρθρωσης των επιτοκίων ως ένα σύγχρονο και επίκαιρο 

θέμα της χρηματοοικονομικής επιστήμης, έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη ενός 

μεγάλου πλήθους μελετών επάνω στο συγκεκριμένο, αλλά και σε συναφή θέματα. Στην 

ενότητα αυτή, παρουσιάζονται μελέτες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και θεωρείται 

ότι έχουν σημαντική συνεισφορά στο συγκεκριμένο θέμα. 

Ο Telser (1966) αναλύει στην έρευνα του τη σημασία της εμπειρικής έρευνας 

επάνω στη χρονική διάρθρωση των επιτοκίων, όταν επιλέγονται κάθε φορά θεωρίες που 

αφορούν σε διαφορετικούς καθοριστικούς παράγοντες της χρονικής διάρθρωσης. Οι 

δύο θεωρίες που αναλύονται και αφορούν στη χρονική διάρθρωση των επιτοκίων είναι 

η θεωρία προσδοκιών και η θεωρία ρευστότητας. Συμπεραίνεται στη μελέτη, ότι και οι 

δύο θεωρίες έχουν πλεονεκτήματα αλλά και περιορισμούς. Το βασικότερο συμπέρασμα 
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είναι, ότι δεν μπορεί να υπάρξει απόλυτη ομοφωνία στο ερώτημα για το ποια είναι η 

κατάλληλη θεωρία που περιγράφει καλύτερα το πρόβλημα της χρονικής διάρθρωσης 

των επιτοκίων. 

Οι Elliot και Baier (1979) εξέτασαν στο άρθρο τους που δημοσιεύτηκε στο 

περιοδικό “The Journal of Finance”, την ικανότητα έξι διαφορετικών οικονομετρικών 

μοντέλων επιτοκίου να εξηγήσουν και να προβλέψουν επίπεδα επιτοκίων. Η ικανότητα 

των μοντέλων ελέγχεται με συγκεκριμένη μεθοδολογία και με τη χρήση δεδομένων της 

αγοράς. Συμπεραίνεται, ότι τέσσερα από τα έξι μοντέλα μπορούν και εξηγούν τις 

τρέχουσες τιμές των επιτοκίων, ενώ κανένα μοντέλο δεν καταφέρνει να προβλέψει με 

ακρίβεια τις τιμές των μελλοντικών επιτοκίων. 

Οι Brennan και Schwartz (1982) εφάρμοσαν ένα μοντέλο με στόχο την 

τιμολόγηση ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου της περιόδου 1948-1979, 

σκοπεύοντας στην εκτίμηση της ικανότητας του μοντέλου να εντοπίζει υπερεκτιμημένα 

ή υποεκτιμημένα ομόλογα. Διαπιστώθηκε, ότι δεν υπάρχει ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα 

στις μελλοντικές τιμές των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιτοκίων. Δεν 

εντοπίστηκαν παράγοντες που να σχετίζονται με την αβεβαιότητα για τις μελλοντικές 

τιμές των επιτοκίων. Η εκτιμητική ικανότητα του μοντέλου φαίνεται να μην είναι καλή 

για μεγάλες περιόδους του χρόνου, αντίθετα με τα μικρά χρονικά διαστήματα όπου τα 

αποτελέσματα θεωρούνται ακριβή. 

Οι Cox, Ingersoll και Ross (1985) στη μελέτη τους που αποτελεί σημείο 

αναφοράς για το είδος, ανέπτυξαν ένα διαχρονικό μοντέλο τιμολόγησης προϊόντων, 

έτσι ώστε να μελετήσουν τη χρονική διάρθρωση των επιτοκίων. Το μοντέλο τους 

λαμβάνει υπόψη καθοριστικούς παράγοντες που έχουν να κάνουν με την πρόβλεψη 

μελλοντικών γεγονότων, προτιμήσεις ανάληψης κινδύνου, εναλλακτικές επενδύσεις 

αλλά και προτιμήσεις που έχουν να κάνουν με την περίοδο κατανάλωσης. Επιπρόσθετα, 

το μοντέλο είναι ικανό να εξαλείφει την ύπαρξη αρνητικών επιτοκίων. Συμπεραίνεται 

ότι, το μοντέλο αυτό είναι κατάλληλο για λεπτομερείς προβλέψεις σχετικά με το πώς 

μεταβάλλεται η διάρθρωση των επιτοκίων σε μια ενδεχόμενη αλλαγή μιας 

συγκεκριμένης μεταβλητής. 

Ο Turnovsky (1989) εξετάζει τη συμπεριφορά της χρονικής διάρθρωσης των 

επιτοκίων κάτω από ένα στοχαστικό μακροοικονομικό πλαίσιο, καταλήγοντας σε 

λύσεις για το μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο επιτόκιο που λαμβάνονται από 

μελλοντικές δημοσιονομικές και νομισματικές πολιτικές. Τα αποτελέσματα για τη 

διάρθρωση αναλύονται κάτω από διαφορετικά σενάρια, τα οποία περιλαμβάνουν 

αλλαγές σε προσωρινές και μόνιμες πολιτικές, προβλεπόμενες και μη αλλαγές, 
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μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα επιτόκια καθώς και ονομαστικά και πραγματικά 

επιτόκια. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι η καμπύλη απόδοσης είναι εξαιρετικά 

ευαίσθητη στους διάφορους κραδασμούς που συμβαίνουν στην οικονομία, καθώς 

εμπεριέχουν την αποστροφή κινδύνου (risk aversion) από την πλευρά των επενδυτών. 

Οι Hutchinson και Toma (1991) απέδειξαν ότι όταν το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο 

αυξάνεται, τότε η χρονική διάρθρωση των επιτοκίων είναι φθίνουσα. Επίσης 

διαπίστωσαν την ύπαρξη μιας τάσης προς το μέσο όρο (mean reversion) κατά τη φάση 

δέσμευσης (binding phase) του προγράμματος υποστήριξης της περιόδου 1942-1944, 

ενώ παρατήρησαν ότι οι προσδοκίες για εμμονή των επενδυτών στο βραχυπρόθεσμο 

επιτόκιο άλλαζε με την αλλαγή πολιτικής. Επιπλέον, κατέδειξε η μελέτη τους, ότι το 

πρόγραμμα υποστήριξης περιόρισε τις ανοδικές κινήσεις του μελλοντικού 

βραχυπρόθεσμου επιτοκίου για να ελεγχθεί ενδεχόμενος πληθωρισμός. 

Οι Chan, Karolyi και Longstaff (1992) συνέκριναν οκτώ διαφορετικά μοντέλα 

επιτοκίου, με στόχο να διαπιστώσουν, ποιο αποδίδει καλύτερα την καμπύλη του 

βραχυπρόθεσμου επιτοκίου. Τα μοντέλα ελέγχονται όλα στο ίδιο πλαίσιο, ούτως ώστε 

να επιτευχθεί σωστή και αμερόληπτη σύγκριση. Τα αποτελέσματα της μελέτης τους 

απέδειξαν, ότι τα μοντέλα που περιγράφουν καλύτερα τη χρονική διάρθρωση των 

επιτοκίων, είναι αυτά που επιτρέπουν την κατά το δυνατό καλύτερη εξάρτηση της υπό 

συνθήκης μεταβλητότητας των επιτοκίων με το επίπεδο των επιτοκίων. Αποδείχθηκε 

ότι τα μοντέλα των Vasicek και Cox, Ingersoll, Ross Square Root, υστερούν σε 

σύγκριση με αυτά των Dothan και  Cox, Ingersoll, Ross Variable Rate. 

Οι Longstaff και Schwartz (1992) ανέπτυξαν ένα μοντέλο δύο παραγόντων για 

τη διάρθρωση του βραχυπρόθεσμου επιτοκίου. Το μοντέλο εφαρμόστηκε για την 

τιμολόγηση ομολόγων και δικαιωμάτων επί των ομολόγων. Οι παράγοντες που 

χρησιμοποιήθηκαν είναι το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο και η μεταβλητότητα του. Το 

μοντέλο είναι κατάλληλο για τιμολόγηση προϊόντων γραμμένων σε επιτόκια, αλλά και 

για να χρησιμοποιηθεί σε στρατηγικές αντιστάθμισης. Στα συμπεράσματα 

περιλαμβάνονται πλεονεκτήματα του μοντέλου. 

Ο Johansson (1994) αναπτύσσει ένα συνεχές στοχαστικό μοντέλο επιτοκίου. 

Χρησιμοποιούνται δεδομένα που αφορούν διατραπεζικά επιτόκια πέντε μεγάλων 

τραπεζών της Σουηδίας για να προσεγγίσει, κατά το δυνατό καλύτερα, το στιγμιαίο 

ακίνδυνο επιτόκιο. Τα αποτελέσματα δείχνουν, ότι ο χρόνος μελέτης επιδρά στην 

ακρίβεια των αποτελεσμάτων, όπως και ότι η ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας αυξάνει 

την προκατάληψη των εκτιμητριών. 



12 
 

Οι Brenner, Harjes και Kroner (1996) αναλύουν δύο διαφορετικά μοντέλα 

επιτοκίου για τον προσδιορισμό της μεταβλητότητας των επιτοκίων, ενώ μελετούν και 

εναλλακτικά μοντέλα για τον προσδιορισμό της εξάρτησης της μεταβλητότητας και του 

επιπέδου των επιτοκίων. 

Οι Ceczy, Minton και Schrand (1997) μελετούν τη χρήση παραγώγων σε 

συνάλλαγμα σε επιχειρήσεις με έκθεση σε κίνδυνο συναλλάγματος. Η μελέτη τους 

συμπεραίνει, ότι η χρήση αυτού του είδους των παραγώγων μπορεί να αποφέρει κέρδος 

στις, όταν χρησιμοποιούνται λογικά. 

Οι Koski και Pontiff (1999) ερευνούν τη χρήση παραγώγων από τους διευθυντές 

επενδύσεων και καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι αυτοί που χρησιμοποιούν παράγωγα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα, αυξάνουν τον κίνδυνο στις επιχειρήσεις τους, χωρίς 

παράλληλα να αυξάνεται η απόδοση της επένδυσης τους. 

Οι Chaudhry, Christie-David, Koch και Reichert (2000) καταγράφουν στο 

άρθρο τους, ότι οι τράπεζες χρησιμοποιούν τις συμφωνίες ανταλλαγής συναλλάγματος 

ως εργαλείο αντιστάθμισης, καθώς και το ότι τα δικαιώματα επί συναλλαγμάτων 

μπορεί να έχουν κερδοσκοπικό ρόλο. Αναφορικά με τα επιτοκιακά παράγωγα και τη 

χρήση τους στις επιχειρήσεις θεωρούν, ότι στόχος είναι η μείωση ή η αύξηση του 

κινδύνου. 

Οι Henstchel και Kothari (2001) ερευνούν ανάμεσα σε 425 αμερικανικές 

επιχειρήσεις, εάν αυτές επιδιώκουν τη μείωση ή την εξάλειψη του κινδύνου τους, 

χρησιμοποιώντας παράγωγα. Στην έρευνα τους σημειώνουν, ότι οι επιχειρήσεις 

χρησιμοποιούν συνήθως παράγωγα προϊόντα για την εξάλειψη του κινδύνου 

βραχυπρόθεσμων συμβολαίων. Καθώς αυτού του είδους οι χρηματοροές 

αντιπροσωπεύουν ένα μικρό μόνο μέρος της αξίας μιας επιχείρησης, η μείωση του 

κινδύνου αυτού του είδους έχει μικρή επίδραση στο κίνδυνο γενικά μιας επιχείρησης, 

και αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την επικρατούσα θεωρία περί διαχείρισης του 

κινδύνου. 

Ο Bali (2003) παρουσιάζει μια επέκταση του BDT μοντέλου χρονικής 

διάρθρωσης επιτοκίων, με ένα μοντέλο δύο παραγόντων για να ελέγξει την ικανότητα 

του στην τιμολόγηση ομολόγων. Τα αποτελέσματα δείχνουν, ότι το μοντέλο 

καταφέρνει σε πολύ μεγάλο βαθμό να προβλέψει τη μελλοντική μεταβλητότητα των 

επιτοκίων. 

Ο Glasserman (2003) στο άρθρο του επιχειρεί να αναπαράγει τη χρονική 

διάρθρωση των επιτοκίων χρησιμοποιώντας ως μεταβλητές τα προθεσμιακά επιτόκια ή 

τις συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων. Εξηγεί ξεκάθαρα, πώς συνδέονται τα χρονικά 
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άλματα και ο κίνδυνος με τα προθεσμιακά επιτόκια. Επιπλέον αναπτύσσονται σχέσεις 

για την τιμολόγηση διαφόρων χρεογράφων, ενώ περιγράφεται και η επίδραση των 

αλμάτων στη μεταβλητότητα των παραγώγων επιτοκίου. 

Οι Goard και Hansen (2004) συγκρίνουν το δικό τους μοντέλο με το μοντέλο 

που ανέπτυξαν οι Gao (1999) και Goard (2000). Διαπιστώνουν, ότι η εξαγωγή της 

καμπύλης απόδοσης γίνεται με μεγαλύτερη ακρίβεια όταν τα δεδομένα περιλαμβάνουν 

τιμές από κατά το δυνατό μεγαλύτερες χρονικές περιόδους. 

Οι Buraschi και Corielli (2005) αναλύουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

διαφόρων μοντέλων όσον αφορά στην τιμολόγηση και σε στρατηγικές αντιστάθμισης. 

Οι παράμετροι και οι αρχικές συνθήκες συνεχώς μεταβάλλονται, ούτως ώστε τα 

αποτελέσματα των μοντέλων να προσεγγίσουν τα αποτελέσματα που παρατηρούνται 

στην αγορά. Συμπέραναν, ότι πολλές από τις υποθέσεις των μοντέλων στην προσπάθεια 

αυτή παύουν να ισχύουν και ότι υπάρχουν συνέπειες στη στρατηγική διαχείρισης του 

κινδύνου. 

Ο Mato (2005) υποστηρίζει, ότι η διαχείριση του κινδύνου των επιτοκίων είναι 

καθοριστικής σημασίας για τη διαχείριση ενός χαρτοφυλακίου. Αυτό, άλλωστε, 

αποδεικνύει η συμπεριφορά των επενδυτών απέναντι στον κίνδυνο. Αναλύει διάφορες 

τεχνικές κινδύνου που οδηγούν σε διαφορετικά χαρτοφυλάκια. 

Οι Faff και Gray (2005) προσομοιώνουν ένα GMM μοντέλο για να 

διαπιστώσουν την ακρίβεια και την αμεροληψία των εκτιμητριών του. Τα 

αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι το GMM μοντέλο ξεπερνά όλες τις δυσκολίες που 

προκύπτουν κατά την προσομοίωση, αλλά αδυνατεί να εξαλείψει την τάση στο μέσο 

όρο που παρουσιάζεται, για αυτό και επιβάλλεται να δοθεί μεγάλη προσοχή. 

Οι Reno και Roma (2006) εκτιμούν τον παράγοντα αλλαγής για μοντέλα ενός 

μόνο παράγοντα, εφαρμόζοντας μη παραμετρικές μεθόδους. Τα μοντέλα που 

αναλύθηκαν περιλαμβάνουν αυτά των Ait-Sahalia (1996), Stanton (1997) και Bandi-

Phillips (2003). Εφαρμόζοντας μια προσομοίωση Monte-Carlo στα μοντέλα των 

Vasicek και Coxx-Irgensoll-Ross, παρατηρήθηκε ότι οι εκτιμήσεις εξαρτώνται κάθε 

φορά από το εύρος των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν. 

Οι Sanford και Martin (2006) αναλύουν διάφορα μοντέλα επιτοκίων συνεχούς 

χρόνου ενός μόνο παράγοντα για να περιγράψουν το αυστραλιανό βραχυπρόθεσμο 

επιτόκιο. Διαπιστώνουν, ότι αυτό που ανταποκρίνεται καλύτερα στην προσομοίωση του 

βραχυπρόθεσμου επιτοκίου είναι το μοντέλο των Coxx-Irgensoll-Ross Square Root. 

Οι Behratti και Colla (2006) εστιάζουν την προσοχή τους, στο πώς διάφορα 

συγγενή μοντέλα επιτοκίων (affine models)  μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη 
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διαχείριση χαρτοφυλακίων. Συμπεραίνουν, ότι στην περίπτωση του προσδιορισμού της 

καμπύλης απόδοσης των επιτοκίων κανένα μοντέλου δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι 

υπερτερεί των άλλων. Το καταλληλότερο κάθε φορά μοντέλο έχει να κάνει με το στόχο 

του μελετητή. 

Ο Mahdavi (2008) περιγράφει τη συμπεριφορά του βραχυπρόθεσμου επιτοκίου 

στην Αμερική, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στον Καναδά, την Ιαπωνία, την Αυστραλία, τη 

Δανία, τη Σουηδία και την Ευρωζώνη κάτω από συνθήκες που δεν επιτρέπουν την 

εμφάνιση κερδοσκοπίας. Ο περιορισμός αυτός συνδέει το ρυθμό μεταβολής του 

βραχυπρόθεσμου επιτοκίου με το προθεσμιακό επιτόκιο. Ακολουθείται ένα GMM 

μοντέλο και αποδεικνύεται, ότι το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο δεν έχει τάση προς το μέσο 

όρο. Παράλληλα καθίσταται σαφής η ανεπάρκεια των μοντέλων ενός μόνο παράγοντα 

να εξηγήσουν το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο σε όλες τις χώρες. Οι τιμές της αγοράς για 

τον κίνδυνο είναι μη γραμμικές και αυξανόμενες όσο αυξάνει το επίπεδο του επιτοκίου. 

Οι Gibson, Lhabitant και Talay (2010) περιγράφουν και συγκρίνουν στη μελέτη 

τους μερικά από τα πιο γνωστά και διάσημα μοντέλα διάρθρωσης επιτοκίων. 

Συζητούνται αναλυτικά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του κάθε μοντέλου, 

ταξινομούνται τα μοντέλα με βάση τα χαρακτηριστικά τους. Συμπεραίνουν, ότι η 

καταλληλότητα του κάθε μοντέλου είναι άμεση συνάρτηση του σκοπού για τον οποίο 

επιλέγεται. 

Ο πίνακας 1.1 στη συνέχεια παρουσιάζει με τρόπο συνοπτικό και εύληπτο 

συνολικά τη σχετική βιβλιογραφία που αναπτύχθηκε προηγουμένως. 
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Πίνακας 1.1 Συνοπτική παρουσίαση της σχετικής βιβλιογραφίας 

Συγγραφέας Έτος Σκοπός Αποτελέσματα 

Telser 1966 Ανάλυση διαφορετικών θεωριών της χρονικής 

διάρθρωσης των επιτοκίων. 

Όλες οι θεωρίες παρουσιάζουν πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα, χωρίς να μπορεί να καθοριστεί η πιο ακριβής. 

Elliot και Baier 1979 Εξετάζεται η ικανότητα έξι διαφορετικών 

οικονομετρικών μοντέλων επιτοκίου να εξηγήσουν 

και να προβλέψουν επιτόκια. 

Τέσσερα από τα έξι μοντέλα μπορούν και εξηγούν τις τρέχουσες 

τιμές των επιτοκίων, ενώ κανένα μοντέλο δεν καταφέρνει να 

προβλέψει με ακρίβεια τις τιμές των μελλοντικών επιτοκίων. 

Brennan και 

Schwartz 

1982 Να προτείνουν μοντέλο για την τιμολόγηση κρατικών 

ομολόγων. 

Μη ύπαρξη ισχυρής συσχέτισης ανάμεσα στις μελλοντικές τιμές 

των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιτοκίων. 

Coxx-Ingersoll-

Roxx 

1985 Η ανάπτυξη ενός διαχρονικού μοντέλου τιμολόγησης 

προϊόντων, για τη μελέτη της χρονικής διάρθρωσης 

των επιτοκίων 

Λεπτομερής πρόβλεψη του βραχυπρόθεσμου επιτοκίου κάτω 

από διαφορετικές συνθήκες. 

Turnovsky 1989 Να εξετάσει τη συμπεριφορά της διάρθρωσης των 

επιτοκίων κάτω από ένα μακροοικονομικό στοχαστικό 

πλαίσιο 

Η απόκριση της διάρθρωσης των επιτοκίων είναι πολύ 

ευαίσθητη στα διάφορα σοκ της οικονομίας. Η ευαισθησία 

υποδηλώνει την αποστροφή των επενδυτών στο κίνδυνο. 

Hutchinson και 

Toma 

1991 Να προσδιορίσει τη τάση στη μέση τιμή κατά τη 

διάρκεια συγκεκριμένου προγράμματος. 

Οι κινήσεις των επιτοκίων μεταβάλλονται κατά την αλλαγή 

πολιτικής. 

Chan, Karolyi, 

Longstaff και 

Sanders 

1992 Να δημιουργήσουν ένα κοινό πλαίσιο για να 

συγκρίνουν διαφορετικά μοντέλα διάρθρωσης 

επιτοκίων. 

Τα μοντέλα που προβλέπουν τη διάρθρωση των επιτοκίων 

καλύτερα είναι αυτά που περιγράφουν τη μεταβλητότητα των 

επιτοκίων. 

Longstaff και 

Schwartz 

1992 Να αναπτύξουν ένα μοντέλο δύο παραγόντων για τη 

διάρθρωση των επιτοκίων. Οι παράγοντες είναι το 

βραχυπρόθεσμο επιτόκιο και η μεταβλητότητά του. 

Το μοντέλο τους παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα και 

χαρακτηρίζεται από την απλότητα της εφαρμογής του. 

Brenner, Harjes 

και Kroner 

1996 Η ανάλυση μοντέλων διάρθρωσης και η ανάπτυξη 

καινούριας κλάσης μοντέλων που θα ενσωματώνουν 

Τα απλά μοντέλα αποτυγχάνουν να προσδιορίσουν και να 

συμπεριλάβουν τη μεταβλητότητα των επιτοκίων. 
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τη μεταβλητότητα των επιτοκίων. 

Ceczy, Minton και 

Schrand 

1997 Να εξετάσουν τη χρησιμότητα των παραγώγων στις 

επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν συναλλαγματικό 

κίνδυνο. 

Επιχειρήσεις με μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης 

χρησιμοποιούν συχνά παράγωγα προϊόντα. 

Koski και Pontiff 1999 Να ερευνήσουν τα οφέλη στην απόδοση αυτών που 

χρησιμοποιούν παράγωγα προϊόντα. 

Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά στον κίνδυνο και την απόδοση 

μεταξύ αυτών που χρησιμοποιούν παράγωγα και σε αυτούς που 

δεν χρησιμοποιούν. 

Chauldry et al 2000 Να εντοπίσουν τα κίνητρα της εφαρμογής παραγώγων 

επιτοκίου στους χρηματοδοτικούς οργανισμούς. 

Τα προϊόντα αυτά χρησιμοποιούνται κυρίως από τράπεζες για 

αντιστάθμιση και κερδοσκοπία. 

Gibson, Lhabitant 

και Talay 

2001 Να περιγράψουν και να συγκρίνουν μερικά από τα πιο 

δημοφιλή μοντέλα διάρθρωσης επιτοκίων. 

Η περιγραφή της μεταβλητότητας των επιτοκίων συνδέεται με 

το επίπεδό τους. 

Henstehel και 

Kothari 

2001 Να διαπιστώσει αν οι επιχειρήσεις μειώνουν τον 

κίνδυνό τους χρησιμοποιώντας παράγωγα προϊόντα. 

Η μείωση του κινδύνου που επιτυγχάνουν δεν επιδρά σημαντικά 

στη συνολική μεταβλητότητα της επιχείρησης. 

Bali 2003 Να συγκρίνει απλά μοντέλα επιτοκίων με μοντέλα δύο 

παραγόντων.  

Τα μοντέλα διάρθρωσης επιτοκίων δύο παραγόντων 

υπερτερούν.  

Glaserman 2003 Να περιγράψει τη δυναμική των επιτοκίων 

χρησιμοποιώντας ως μεταβλητές το προθεσμιακό 

επιτόκιο και τα swaps. 

Περιγράφεται η επίδραση της μεταβλητότητας στα επιτοκιακά 

παράγωγα. 

Goard και Hansen 2004 Να αναπτύξει ένα μοντέλο επιτοκίων και να το 

συγκρίνει με τα μοντέλα των Ahn-Gao (1999) και 

Goard (2000). 

Το μοντέλο τους περιγράφει με μεγαλύτερη ακρίβεια τη 

διάρθρωση των επιτοκίων. 

Burashi και 

Corielli 

2005 Να αναλύσει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα 

της βαθμονόμησης μοντέλων για τιμολόγηση και 

αντιστάθμιση. 

Η βαθμονόμηση αναιρεί τις υποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες 

έχουν αναπτυχθεί τα μοντέλα. 

Mato 2005 Να αναλύσει τη σχέση μεταξύ κλασικών και 

μοντέρνων μέτρων διαχείρισης κινδύνου. 

Δεν υπάρχει συσχέτιση. 
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Faff και Gray 2006 Να αναπτύξει πειράματα προσομοίωσης για την 

εκτίμηση παραμέτρων του GMM μοντέλου για το 

βραχυπρόθεσμου επιτοκίου. 

Εκτιμώνται οι παράμετροι. 

Reno, Roma και 

Schäafer 

2006 Να εκτιμήσουν το συντελεστή διάχυσης του 

βραχυπρόθεσμου επιτοκίου απλών μοντέλων με μη 

παραμετρικές μεθόδους.  

Οι εκτιμήσεις εξαρτώνται κάθε φορά από το εύρος των 

δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν. 

Sanford και Martin 2006 Να αναλύσουν διάφορα μοντέλα επιτοκίου για τον 

προσδιορισμό του αυστραλιανού βραχυπρόθεσμου 

επιτοκίου. 

Το μοντέλο των Coxx-Irgensoll-Ross υπερτερεί. 

Beltratti και Colla 2007 Επικεντρώνονται στη χρήση συγγενών μοντέλων για 

τη βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίων. 

Δεν μπορεί να προσδιοριστεί το ιδανικότερο μοντέλο. 

Mahdavi 2008 Να προσδιορίσει τη συμπεριφορά του 

βραχυπρόθεσμου επιτοκίου σε επτά χώρες της 

ευρωζώνης. 

Κανένα μοντέλο δεν μπορεί να εξηγήσει τη συμπεριφορά του 

βραχυπρόθεσμου επιτοκίου σε όλες τις χώρες. 
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1.8 Μοντέλα διάρθρωσης επιτοκίων (interest rate models) 

 

Η διάρθρωση των επιτοκίων δεν είναι τίποτα άλλο, από ένα μέτρο της συσχέτισης των 

αποδόσεων διαφόρων ακίνδυνων χρεογράφων, τα οποία διαφέρουν μόνο ως προς τη 

ληκτικότητα. Είναι αυτή που περιγράφει, καλύτερα από οτιδήποτε άλλο, τις προσδοκίες 

της αγοράς για μελλοντικά γεγονότα. Κατανοώντας κανείς τη διάρθρωση των 

επιτοκίων, είναι σε θέση να προβλέψει, πώς διάφορες αλλαγές της υποκείμενης αξίας 

επιδρούν στην καμπύλη αποδόσεων (yield curve). (Cox et al, 1985) 

Το ακίνδυνο επιτόκιο είναι βασικό στοιχείο της χρηματοοικονομικής επιστήμης. 

Θεωρείται σίγουρο, πως θα ένιωθαν πολύ πιο άνετα όσοι διευθυντές επιχειρήσεων, 

επενδυτές ή τραπεζίτες, εάν είχαν στη διάθεση τους μοντέλα που θα προέβλεπαν με 

ακρίβεια τα μελλοντικά επίπεδα των επιτοκίων. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα, 

να αναπτυχθεί ένα μεγάλο πλήθος μοντέλων και τεχνικών με βασικό στόχο την 

περιγραφή, την εκτίμηση και την πρόβλεψη της χρονικής διάρθρωσης των επιτοκίων. 

Σύμφωνα με τους Gibson et al (2010) τα μοντέλα επιτοκίων συνεχούς χρόνου 

είναι σε θέση να παράγουν πιο ακριβείς λύσεις και πιο ταιριαστές υποθέσεις. Πολλά 

από τα μοντέλα των επιτοκίων είναι απλά μοντέλα στοχαστικής εξέλιξης ενός 

συγκεκριμένου επιτοκίου, το οποίο τις περισσότερες φορές είναι το βραχυπρόθεσμο 

επιτόκιο. Η εξέλιξη των τιμών των επιτοκίων συχνά ακολουθεί μια διαδικασία Markov, 

καθώς η μελλοντική τιμή εξαρτάται μόνο από την τρέχουσα τιμή και όχι από την 

εξέλιξη των τιμών. 

Λόγω της περιπλοκότητας της δυναμικής της διάρθρωσης των επιτοκίων, δεν 

είναι εφικτό να συμφωνήσει κανείς για την καταλληλότερη περιγραφή των επιτοκίων 

και της μεταβλητότητάς τους. Σε αυτό συμφωνούν και οι Brenner et al (1996) 

επιβεβαιώνοντας την πολυπλοκότητα της διαδικασίας. Τα επιτόκια εμφανίζουν διάφορα 

μοτίβα μεταβλητότητας, όχι μόνο εξαιτίας κραδασμών του παρελθόντος, αλλά και 

εξαιτίας της χρονικής υστέρησης που παρατηρείται. Σύμφωνα με τους Chan et al 

(1992), πολλά μοντέλα αδυνατούν να μοντελοποιήσουν τη μεταβλητότητα των 

επιτοκίων λόγω διαφόρων περιορισμών. 

Οι Brenner et al (1996) διατυπώνουν ότι η επιλογή ενός μοντέλου για τον 

προσδιορισμό του βραχυπρόθεσμου επιτοκίου, είναι θέμα εξέχοντος σημασίας για τη 

τιμολόγηση ομολόγων και επιτοκιακών παραγώγων, καθώς και για τη στρατηγική 

αντιστάθμισης του κινδύνου. Αυτό είναι συνέπεια του τρέχοντος επιπέδου της 

μεταβλητότητας και των στοχαστικών χαρακτηριστικών της, που επηρεάζουν την 

μελλοντική κατανομή των επιτοκίων, που με τη σειρά του διαμορφώνει την τιμή των 
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παραγώγων. Έχει αποδειχτεί, ότι μια λανθασμένη επιλογή μοντέλου, οδηγεί σε 

λανθασμένη τιμολόγηση, αποτυχία διαχείρισης του κινδύνου και λανθασμένα 

συμπεράσματα. 

Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, της σημασίας δηλαδή της ορθότητας και της 

σωστής επιλογής του ενδεδειγμένου κάθε φορά μοντέλου για την περιγραφή και 

πρόβλεψη των επιτοκίων, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός μοντέλων που 

χρησιμοποιούνται για το λόγο αυτό. Άλλωστε οι Chan et al (1992) διευκρινίζουν ότι για 

τον προσδιορισμό της συμπεριφοράς των επιτοκίων έχουν αναπτυχθεί τόσα πολλά 

μοντέλα, όσο για κανένα άλλο θέμα της χρηματοοικονομικής επιστήμης. 

Στα επόμενα κεφάλαια παρουσιάζονται όλα τα μοντέλα των επιτοκίων που 

έχουν διατυπωθεί μέχρι και σήμερα. Ξεκινώντας από τα πρώτα μοντέλα ενός μόνο 

παράγοντα, θα περιγραφούν όλες οι σχέσεις που διέπουν τη συμπεριφορά των 

επιτοκίων, καθώς και οι εξισώσεις που αφορούν την τιμολόγηση διαφόρων παραγώγων 

του επιτοκίου. Ο πίνακας 1.2 που ακολουθεί περιγράφει συνοπτικά όλα τα μοντέλα που 

θα αναπτυχθούν στην παρούσα διπλωματική εργασία. 
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Πίνακας 1.2 Συνοπτική παρουσίαση των μοντέλων διάρθρωσης επιτοκίων (Gibson et al, 2010) 

Κατηγορία Μοντέλο Έτος Σ.Δ.Ε Περιγραφή Σχόλια 

Απλό 

μοντέλο 

επιτοκίου 

 

Merton 1973                    

Είναι το πρώτο μοντέλο 

που επιχειρεί να περιγρά-

ψει τη διάρθρωση των 

επιτοκίων. Παρουσιάζει 

προκατάληψη αλλά από-

τελεί το σημείο αφε-

τηρίας για πολλά άλλα 

μοντέλα. 

Υποθέτει σταθερό πριμ 

κινδύνου και επιτρέπει 

την εμφάνιση αρνητικών 

τιμών για τα επιτόκια. 

Black- 

Scholes, 

Merton 

1973 
        

       
            

Οι συγγραφείς ανέπτυξαν 

ένα ολοκληρωμένο πλαί-

σιο για την τιμολόγηση 

δικαιωμάτων προαίρεσης 

των οποίων η υποκείμενη 

αξία ακολουθεί μία γεω-

μετρική κίνηση Brown.  

Το μοντέλο αυτό είναι 

πολύ δημοφιλές, καθώς 

θεωρείται εύκολο κα 

απλό. Παρουσιάζει μειο-

νεκτήματα. Η μεταβλη-

τότητα μειώνεται όσο 

πλησιάζει η λήξη και τα 

επιτόκια επειδή ακολου-

θούν κανονική κατανομή, 

μπορούν να λάβουν αρ-

νητικές τιμές. Το μοντέλο 

δεν περιορίζει τις ευκαι-

ρίες κερδοσκοπίας. 

Cox 

Cox-Ross 

1975 

1976 
                 

          

Η δυναμική του βραχυ-

πρόθεσμου επιτοκίου πε-

ριγράφεται θεωρώντας 

Το μοντέλο αυτό είναι 

συνδυασμών των μοντέ-

λων του Dothan (1978), 
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μεταβλητότητα σταθερής 

ελαστικότητας. 

Brennan και Schwartz 

(1980) και Coxx-

Irgensoll-Ross (1980). 

Απλό 

μοντέλο 

επιτοκίου 

 

Vasicek 1977                          

Το βραχυπρόθεσμο επιτό-

κιο ακολουθεί μια διαδι-

κασία Ornstein-Uhlen-

beck. Το μοντέλο ορίζει 

έναν ελαστικό τυχαίο πε-

ρίπατο γύρω από μια 

τάση προς το μέση τιμή 

(mean reversion).  

Υποθέτει σταθερό πριμ  

κινδύνου και επιτρέπει  

την εμφάνιση αρνητικών  

τιμών για τα επιτόκια. 

Dothan 1978                   

Το βραχυπρόθεσμο επιτό-

κιο r(t) ακολουθεί λογα-

ριθμοκανονική κατανομή, 

ενώ το μοντέλο ακολου-

θεί μια γεωμετρική κίνη-

ση Brown. Είναι γνωστό 

και ως το μοντέλο του 

γεωμετρικού τυχαίου 

περίπατου. 

Η διάρθρωση των επιτο-

κίων είναι μια φθίνουσα 

συνάρτηση ως προς το 

χρόνο στη λήξη, μια 

αύξουσα κοίλη συνάρτη-

ση ως προς το βραχυπρό-

θεσμο επιτόκιο r(t) και 

μια φθίνουσα κυρτή 

συνάρτηση της μεταβλη-

τότητας του επιτοκίου. 

Brennan και 

Schwartz 
1980                               

Εξέλιξη του μοντέλου 

του Dothan, 

προσθέτοντας έναν όρο 

για την τάση προς τη 

μέση τιμή (mean 

Δεν είναι γνωστή η 

κατανομή που ακολουθεί 

το βραχυπρόθεσμο επιτό-

κιο r(t) και τα προϊόντα 

με υποκείμενη αξία το 
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reverting term). βραχυπρόθεσμο επιτόκιο 

πρέπει να τιμολογούνται 

με αριθμητικές μεθόδους. 

Απλό 

μοντέλο 

επιτοκίου 

 

Rendleman 

και Barrter 
1980                            

Το βραχυπρόθεσμο 

επιτόκιο r(t) ακολουθεί 

μια γεωμετρική κίνηση 

Brown. 

 

Cox, 

Ingersoll και 

Ross 

1980                      

Το μοντέλο μελέτησε 

διάφορα μεταβλητού 

επιτοκίου χρεόγραφα. 

 

Cox, 

Ingersoll και 

Ross 

1985                             

Ένα μοντέλο βραχυπρό-

θεσμου επιτοκίου που ο-

ρίζεται από την προσφο-

ρά και τη ζήτηση και 

συμφωνεί με μια λογα-

ριθμική συνάρτηση χρη-

σιμότητας.  

Το μοντέλο αυτό βελτι-

ώνει τα προβλήματα του 

μοντέλου του Vasicek, 

γιατί θεωρεί τη διακύμαν-

ση των επιτοκίων ανάλο-

γη του επιπέδου των 

τιμών τους και όχι σταθε-

ρή. 

Longstaff 1989                                

Παραλλαγή του μοντέλου 

των Cox, Ingersoll και 

Ross (1985b).  

Είναι γνωστό και ως το 

μοντέλο της διπλής 

τετραγωνικής ρίζας 

(double square root 

model). Παρέχεται μια 

κλειστή έκφραση για τον 

καθο-ρισμό ομολόγων 

μηδενικού τοκομεριδίου 
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Μοντέλα ενός 

χρονικά 

μεταβαλλόμενου 

παράγοντα 

Hull και 

White 
1990                                        

Εισήγαγαν μια νέα κλάση 

μοντέλων που επιτρέπει 

το συνδυασμό της 

διάρθρωσης των 

επιτοκίων και της 

μεταβλητότητας τους, και 

είναι συμβατά με πολλά 

από τα μοντέλα που ήδη 

υπήρχαν. 

Οι συναρτήσεις θ(t), κ(t) 

και σ(t) είναι μεταβλητού 

χρόνου και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να 

εισάγουμε τρέχοντα δεδο-

μένα της αγοράς στο 

μοντέλο. 

Λογαριθμο-

κανονικά 

μοντέλα 

ενός παράγοντα 

 

Black, 

Derman και 

Toy 

1987 

1990 
                                     

Το βραχυπρόθεσμο επι-

τόκιο ακολουθεί λογα-

ριθμοκανονική κατανο-

μή και έτσι εξαλείφεται ο 

κίνδυνος εμφάνισης 

αρνητικών τιμών επιτο-

κίων. 

Χρησιμοποιείται είτε για 

την τιμολόγηση οποιου-

δήποτε ομολόγου είτε 

δια-φόρων συμφωνιών 

ανταλ-λαγής επιτοκίων 

(swaps). Δεν υπάρχουν 

αναλυτικές λύσεις, 

αναλυτικών λύσε-ων, ενώ 

δεν είναι γνωστές οι 

διάφορες υποθέσεις του 

μοντέλου. 

Black και 

Karasinski 
1991 

                             

             

Μια προσέγγιση 

διωνυμικό δέντρου με 

διαφορετικά χρονικά 

βήματα. 

Το μοντέλο αποδίδει 

πολύ καλά την καμπύλη 

από-δοσης και τη 

μεταβλη-τότητα των 

επιτοκίων. 
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Λογαριθμο-

κανονικά 

μοντέλα 

ενός 

παράγοντα 

 

Sandmann 

και 

Sondermann 

1993 
      

     
                      

Το μοντέλο προσπαθεί να 

διορθώσει τα προ-

βλήματα του μοντέλου 

των Black και Kara-

sinski, ορίζοντας το στιγ-

μιαίο επιτόκιο σαν απλό 

επιτόκιο συγκεκριμένης 

χρονικής περιόδου. 

Διαπιστώνεται ότι το συ-

νεχώς ανατοκιζόμενο επι-

τόκιο δεν ακολουθεί ούτε 

κανονική αλλά και ούτε 

λογαριθμοκανονική κατα-

νομή, αλλά κάτι ενδιά-

μεσο, 

Miltersen, 

Sandman και 

Sondermann 

1997 

            

           
               

                   

Πρόκειται για ένα 

μοντέλο που περιγράφει 

το απλό ετήσιο προθε-

σμιακό επιτόκιο. Η αρ-

χική διάρθρωση των επι-

τοκίων χρησιμοποιείται 

για τη βαθμονόμηση του 

μοντέλου. 

Είναι παρόμοιο με το 

μοντέλο των Heath, 

Jarrow και Morton 

(1992), με τη διαφορά ότι 

περι-γράφει το απλό 

προθε-σμιακό επιτόκιο, 

και όχι το συνεχόμενο 

προθε-σμιακό επιτόκιο. 

Συγγενή 

μοντέλα 

(affine models) 

Duffie και 

Kan 
1993                          

Oι συντελεστές της τάσης 

και της μεταβλητότητας 

(drift and volatility 

coefficients) των 

μεταβλητών στις οποίες 

βασίζεται το μοντέλο 

είναι συγγενείς 

συναρτήσεις και είναι 

φυσικά αλληλένδετοι και 

αλληλοσχετίζονται. 

Είναι εφικτό μοντέλα 

πολλών παραγόντων να 

αναλυθούν στους αρχι-

κούς τους παράγοντες. 
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Μοντέλα 

πολλών 

παραγόντων 

 

Langetieg 1980                                

Αποτελεί μια μετατροπή 

του απλού μοντέλου του 

Vasicek σε 

πολυπαραγοντικό 

μοντέλο, θεωρώντας το 

βραχυπρόθεσμο επιτόκιο 

ως άθροισμα n 

παραγόντων. 

Γενικά μπορεί κανείς να 

μετατρέψει οποιοδήποτε 

μοντέλο ενός παράγοντα 

σε πολυπαραγοντικό 

μοντέλο, ορίζοντας το 

βραχυπρόθεσμο επιτόκιο 

ως συνάρτηση διαφόρων 

στοχαστικών 

παραγόντων. 

Richard, 

Cox, 

Ingersoll και 

Ross 

1978 

1985 

                          

                          

Η διάρθρωση των 

επιτοκίων καθορίζεται 

από δύο παράγοντες. 

Αυτοί είναι το πραγ-

ματικό βραχυπρόθεσμο 

επιτόκιο q(t) και το 

αναμενόμενο στιγμιαίο 

επίπεδο του πληθωρισμού 

π(t). 

Εξάγονται κλειστές 

αναλυτικές λύσεις για την 

τιμολόγηση ομολόγων 

μηδενικού τοκομεριδίου. 

Brennan και 

Schwartz 

1978 

1982 
                          

                         

Η διάρθρωση των 

επιτοκίων εξαρτάται από 

δύο παράγοντες, το βρα-

χυπρόθεσμο επιτόκιο r(t), 

και το μακροπρό-θεσμο 

επιτόκιο l(t). 

Το μοντέλο επιτρέπει την 

εξαγωγή του συμπε-

ράσματος ότι το μακρο-

πρόθεσμο επιτόκιο περιέ-

χει πληροφορίες για το 

βραχυπρόθεσμο επιτόκιο.  

Schäfer και 

Schwartz 
1984 

                          

                                    

Η διάρθρωση των 

επιτοκίων καθορίζεται 

Η επιλογή αυτή δεν έγινε 

τυχαία, καθώς διαπιστώ-
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από δύο παράγοντες, το 

μακροπρόθεσμο επιτόκιο 

l(t) και τη διαφορά 

(spread) s(t) ανάμεσα στο 

μακροπρόθεσμο και το 

βραχυπρόθεσμο επιτόκιο. 

θηκε από εμπειρικές ανα-

λύσεις ότι είναι δυνατό να 

προκύψει αναλυτική λύ-

ση, που θα προσδιορίζει 

τις τιμές των ομολόγων. 

Μοντέλα 

πολλών 

παραγόντων 

 

Longstaff 

και Schwartz 
1992 

                               

                               

Ένα μοντέλο διάρ-

θρωσης επιτοκίων με δύο 

παράγοντες, το 

βραχυπρόθεσμο επιτόκιο 

r(t), και τη διακύμανση 

του υ(t). Το μοντέλο 

λαμβάνει υπόψη τις 

αποφάσεις επένδυσης και 

κατανάλωσης και μπορεί 

να θεωρηθεί και ως 

συγγενές μοντέλο (affine 

model). 

Εξάγονται κλειστές 

αναλυτικές λύσεις για την 

τιμολόγηση ομολόγων 

μηδενικού τοκομεριδίου. 

Fong και 

Vasicek 
1991                                

Ένα μοντέλο προσδιο-

ρισμού της διάρθρωσης 

των επιτοκίων, που 

στηρίζεται στους ίδιους 

δύο παράγοντες που 

χρησιμοποίησαν και οι 

Longstaff και Schwartz 

(1992). 

Το μοντέλο αυτό είναι 

ίδιο με το μοντέλο του 

Vasicek (1977), με μόνη 

διαφορά την προσθήκη 

ενός επιπλέον παράγοντα 

αβεβαιότητας, τη μετα-

βλητότητα του βραχυ-

πρόθεσμου επιτοκίου 
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Μοντέλα 

πολλών 

παραγόντων 

 

Chen 1996 

                                     

                         

                            

 

Ένα μοντέλο διάρθρωσης 

επιτοκίων τριών παρα-

γόντων, που περιλαμβά-

νουν το τρέχον βραχυ-

πρόθεσμο επιτόκιο, το 

στοχαστικό μέσο του και 

τη μεταβλητότητα. 

Το μοντέλο καταφέρνει 

σπάνια να παράγει κλει-

στές αναλυτικές λύσεις 

για τον προσδιορισμό της 

αξίας προϊόντων με υπο-

κείμενη αξία ένα 

επιτόκιο. 

Hull και 

White 
1994 

                              

                       
 

Ένα μοντέλο διάρθρωσης 

επιτοκίων δύο παραγό-

ντων. Ουσιαστικά πρό-

κειται για μια προέκταση 

του μοντέλoυ Vasicek. 

Παράγεται κλειστή 

αναλυτική λύση για την 

τιμολόγηση προϊόντων 

του επιτοκίου 

Ho και Lee 1986 

                            

     
         

           
 

                

Το μοντέλο χρησιμοποιεί 

την αρχική διάρθρωση 

των επιτοκίων, η οποία 

λαμβάνεται από τιμές 

ομολόγων και στη 

συνέχεια προβλέπει τις 

κινήσεις των επιτοκίων. 

Σημειώνεται, ότι οι Ho 

και Lee ανέπτυξαν ένα 

διωνυμικό πλέγμα 

(binomial lattice) για τη 

διάρθρωση των 

επιτοκίων, και όχι για την 

τιμή των ομολόγων. 

Είναι μία αναλυτική 

διαδικασία Markov που 

περιγράφει με μεγάλη 

ακρίβεια τη διάρθρωση 

των επιτοκίων. Δεν είναι 

όμως απαλλαγμένο από 

μειονεκτήματα. 
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Μοντέλα 

αόριστης 

διάστασης 

Heath, 

Jarrow και 

Morton 

1992                                

Χρησιμοποιήθηκε αρχικά 

το μοντέλο που 

εισήγαγαν οι Ho και Lee 

(1986), και επεκτάθηκε 

το μοντέλο αυτό σε τρεις 

διαφορετικές κατευ-

θύνσεις. 

Το μοντέλο των Heath, 

Jarrow και Morton (1992) 

εξηγεί ολόκληρη τη 

διάρθρωση των 

επιτοκίων, σε ένα πλαίσιο 

που δεν επιτρέπει την 

ανάπτυξη ευκαιριών 

κερδοσκοπίας. 
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Κεφάλαιο 2 

Μοντέλα διάρθρωσης επιτοκίων ενός 

παράγοντα (single-factor interest rate 

models) 
 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

Τα μοντέλα ενός μόνο παράγοντα υποθέτουν ότι όλες οι πληροφορίες που αφορούν στη 

χρονική διάρθρωση των επιτοκίων, μπορούν να αναλυθούν σε ένα μόνο συγκεκριμένο 

παράγοντα. Παρόλο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε επιτόκιο για να αποτελέσει 

αυτόν τον παράγοντα, ορίζεται συνηθέστερα το επιτόκιο αυτό να είναι το βραχυπρόθεσμο 

επιτόκιο r(t). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, μόνο το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο και ο χρόνος μέχρι 

τη λήξη (maturity), να επηρεάζουν την τιμή οποιουδήποτε προϊόντος που έχει ως υποκείμενη 

αξία τα επιτόκια. Πιο συγκεκριμένα για παράδειγμα, για ένα ομόλογο μηδενικού 

τοκομεριδίου με ληκτικότητα T (T≥t) έχουμε, 

 

                   

 

Τα μοντέλα επιτοκίου ενός μόνο παράγοντα, αποτελούνται από μία στοχαστική 

διαφορική εξίσωση που περιγράφει τη δυναμική του βραχυπρόθεσμου επιτοκίου          , 

από την οποία και εξάγονται οι τιμές των διαφόρων προϊόντων του επιτοκίου, με τρόπο 

ενδογενή ή εξωγενή. Όσο λιγότερο αντιπροσωπευτική είναι η ικανότητα της στοχαστικής 

διαφορικής εξίσωσης να περιγράψει τη δυναμική του βραχυπρόθεσμου επιτοκίου, τόσο 

χειρότερα είναι τα αποτελέσματα που δίνει το κάθε μοντέλο. 

Επίσης στο σημείο αυτό, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρχουν δύο βασικές 

μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται, στο πλαίσιο των οποίων γίνεται η τιμολόγηση των 

παραγώγων του επιτοκίου. Αυτές είναι η προσέγγιση της μερικής διαφορικής εξίσωσης 
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(partial differential equation approach) και η martingale προσέγγιση. Στη βιβλιογραφία 

υπάρχουν άρθρα που θεωρούν τις δύο προσεγγίσεις αυτές ισοδύναμες, αλλά και άλλα που 

καταγράφουν το αντίθετο. Στην παρούσα διπλωματική εργασία δε θα γίνει ανάλυση των δύο 

αυτών μεθοδολογιών, απλά σημειώνουμε ότι οι μαθηματικοί τύποι που θα παρουσιασθούν 

για την τιμολόγηση διαφόρων επιτοκιακών παραγώγων, προκύπτουν από τις δύο 

προαναφερθείσες προσεγγίσεις. 

 

2.2 Μοντέλα ενός μόνο χρονικά αμετάβλητου παράγοντα (one factor time-

invariant models) 

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται αναλυτικά τα μοντέλα των Merton (1973), Vasicek 

(1977) και Coxx-Ingersoll-Ross (1985). Τα τρία αυτά μοντέλα είναι τα πιο διάσημα μοντέλα 

που περιγράφουν τη δυναμική του βραχυπρόθεσμου επιτοκίου και έχουν ενδιαφέρουσες 

υπολογιστικές ιδιότητες. 

 

2.2.1 Το μοντέλο του Merton (1973) 

 

O Merton το 1973 στο άρθρο του “Theory of rational option pricing”, ήταν ο πρώτος που 

πρότεινε ένα μοντέλο ενός παράγοντα για την περιγραφή της χρονικής διάρθρωσης των 

επιτοκίων. Η σημασία του μοντέλου αυτού είναι πολύ μεγάλη, αφού μετά από αυτό, 

πραγματοποιήθηκαν πολλές παραλλαγές και βελτιώσεις του, ούτως ώστε να επιτευχθεί μια 

πιο ακριβής μοντελοποίηση και πρόβλεψη της διάρθρωσης των επιτοκίων. Ως αποτέλεσμα, 

αναπτύχθηκαν και παρουσιάστηκαν πολλά άλλα μοντέλα. 

Το μοντέλο του Merton έχει και σημαντικά μειονεκτήματα, καθώς επιτρέπει την 

εμφάνιση αρνητικών τιμών επιτοκίων, αλλά και υποθέτει ότι η μεταβλητότητα είναι σταθερή. 

Τίποτα φυσικά από αυτά τα δύο δε συμβαίνει στην πραγματικότητα. Έτσι, το μοντέλο 

φαίνεται να μην έχει ακρίβεια, αφού δεν είναι ικανό να περιγράψει τη συμπεριφορά των 

επιτοκίων. 

Το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο, σύμφωνα με το μοντέλο του Merton, περιγράφεται από 

την ακόλουθη στοχαστική διαφορική εξίσωση, 
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όπου μr και σr είναι σταθερές ποσότητες και W(t) είναι μια τυπική κίνηση Brown. Επιπλέον, 

σε αυτό το μοντέλο υποτίθεται ένα πριμ κινδύνου λ. Η λύση της παραπάνω στοχαστικής 

διαφορικής εξίσωσης, από όπου και λαμβάνονται οι τιμές για το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο 

είναι, 

 

                      
 

 

 

 

για κάθε t ≥ s. Με δεδομένη την πληροφορία σε κάθε χρονική στιγμή s, το r(t) ακολουθεί 

κανονική κατανομή με, 

 

       
                        

   

 

Για την προεξόφληση ομολόγων, η στοχαστική διαφορική εξίσωση που πρέπει να 

επιλυθεί σύμφωνα με την προσέγγιση της μερικής διαφορικής εξίσωσης που αναφέρθηκε, 

είναι, 

 

  

  
 

  
 

 

   

   
         

  

  
         

  

έχοντας ως οριακές συνθήκες B(T,T)=1. Η λύση της εξίσωσης είναι, 

 

                   
              

 
 

        
 

  

 

Από την εξίσωση αυτή εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς το γεγονός, ότι η τιμή του 

ομολόγου είναι αύξουσα συνάρτηση της ληκτικότητας. Πιο συγκεκριμένα, ένα ομόλογο 

αόριστης ληκτικότητας φαίνεται να έχει αόριστη τιμή, το οποίο δεν είναι ρεαλιστικό. Η 

δυναμική των ομολόγων δίδεται από τη σχέση, 

 

       

      
                                

 

όπου όσο ο όρος T-t μικραίνει, τόσο ο στοχαστικός όρος εξαφανίζεται. 

Η διάρθρωση των επιτοκίων δίνεται από τη σχέση, 
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Η σχέση αυτή υπονοεί, ότι οποιαδήποτε μεταβολή στο βραχυπρόθεσμο επιτόκιο, είναι 

μια παράλληλη κίνηση της διάρθρωσης των επιτοκίων και επιπλέον ότι η καμπύλη απόδοσης 

είναι μια κοίλη καμπύλη, της οποίας η κοιλιά αυξάνεται, όσο αυξάνεται η μεταβλητότητα. 

Επίσης ισχύει, 

 

   
   

          

 

Παραγωγίζοντας τη σχέση ως προς T έχουμε, 

 

       

  
 

        

 
 

       
 

 
 

 

όπου εάν μr>λσr η συνάρτηση παρουσιάζει μέγιστο για λήξη 
         

   
  . Εάν μr< λσr η 

διάρθρωση μειώνεται. Σε καμία περίπτωση η διάρθρωση δεν αυξάνεται. 

Με δεδομένη την πληροφορία σε κάθε χρονική στιγμή s ≤ t, η απόδοση στη λήξη 

(yield to maturity) R(t) ακολουθεί κανονική κατανομή με, 

 

                            
         

 

Η κατανομή αυτή εκφράζει, ότι η μεταβλητότητα της απόδοσης είναι επίπεδη και ανεξάρτητη 

της λήξης, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με την πραγματικότητα, όπου παρατηρείται 

μεγαλύτερη μεταβλητότητα στο βραχυπρόθεσμο επιτόκιο. 

Τέλος, η τιμή C(t) ενός δικαιώματος αγοράς ευρωπαϊκού τύπου με λήξη TC, τιμή 

εξάσκησης Κ, γραμμένο σε ομόλογο μηδενικού τοκομεριδίου λήξης TB≤TC δίνεται από τη 

σχέση, 

 

                                

 

με  
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2.2.2 Το μοντέλο του Vasicek (1977) 

 

Ο Vasicek το 1977 περιγράφει το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο μέσω μιας διαδικασίας Ornstein-

Uhlenbeck, δηλαδή, 

 

                         

 

όπου κ, θ, σ είναι θετικές σταθερές ποσότητες και W(t) είναι μια διαδικασία Wiener. Το 

μοντέλο εμφανίζει μια τάση προς τη μέση τιμή (mean reversion), όταν, εν προκειμένω, το r(t) 

είναι μεγαλύτερο από το θ, τότε η αναμενόμενη διακύμανση είναι αρνητική και επομένως το 

r(t) τείνει να επιστρέψει στο επίπεδο του θ. Η λύση της παραπάνω στοχαστικής διαφορικής 

εξίσωσης, από όπου και λαμβάνονται οι τιμές για το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο είναι, 

 

                                        
 

 

 

 

για κάθε t ≥ s. Με δεδομένη την πληροφορία σε κάθε χρονική στιγμή s, το r(t) ακολουθεί 

κανονική κατανομή με, 

 

                             
  

 

  
                

 

Εύκολα συμπεραίνει κανείς, ότι το επιτόκιο μπορεί να πάρει αρνητικές τιμές, το οποίο δεν 

είναι συμβατό με τις συνθήκες μη ύπαρξης κερδοσκοπίας στην αγορά. Για μεγάλα χρονικά 

διαστήματα, η αναμενόμενη τιμή και διακύμανση του βραχυπρόθεσμου επιτοκίου είναι θ και 

  
 

  
 αντίστοιχα. 

Για την προεξόφληση ομολόγων, η στοχαστική διαφορική εξίσωση που πρέπει να 

επιλυθεί είναι, 
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έχοντας ως οριακές συνθήκες B(T,T)=1. Η λύση της εξίσωσης είναι, 

 

                          

       
 

 
             

       
  

 

   
              

 

 
   

   

 
 

  
 

  
              

    
   

 
 

  
 

  
       

 

Η δυναμική των ομολόγων δίδεται από τη σχέση, 

 

  

 
       

   

 
                

  

 
                  

 

που δείχνει, ότι η κατανομή των ομολόγων ακολουθεί λογαριθμοκανονική κατανομή. 

Παρατηρούμε ότι ο όρος της μεταβλητότητας αυξάνει με τη λήξη. 

Η διάρθρωση των επιτοκίων περιγράφεται από την εξίσωση, 

 

        
 

   
 
 

 
                 

  
 

   
             

 
 

 
   

   

 
 

  
 

  
                 

   

 
 

  

   
        

 

Παρατηρώντας ότι το επιτόκιο χωρίς λήξη είναι σταθερό και ανεξάρτητο του r(t), δηλαδή 

 

          
   

         
   

 
 

  
 

   
 

 

έχουμε, 

 



35 
 

              
          

      
              

  
 

        
              

 

Η καμπύλη απόδοσης μπορεί να είναι αύξουσα, φθίνουσα ή κοίλη. Με δεδομένη την 

πληροφορία σε κάθε χρονική στιγμή s ≤ t, η απόδοση στη λήξη (yield to maturity) R(t) 

ακολουθεί κανονική κατανομή με, 

 

                    
       

με 

                          
      

  
          

  
          

    
 

       
      

  
 

 

             
  

 

  
 

 

Τέλος, ο Jamshidian (1989) ανέπτυξε αναλυτικές λύσεις για την τιμολόγηση 

ευρωπαϊκού τύπου δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς και πώλησης, που παρουσιάζουν 

αρκετές ομοιότητες με το μοντέλο των Black & Scholes. H τιμή C(t) ενός δικαιώματος 

αγοράς και P(t) ενός δικαιώματος πώλησης ευρωπαϊκού τύπου με λήξη TC, τιμή εξάσκησης 

Κ, γραμμένο σε ομόλογο μηδενικού τοκομεριδίου λήξης TB, δίνεται από τη σχέση, 

 

                                

                                  

 

Όπου  

   
 

 
   

       

        
  

 

 
  

        

   
 

 

  
 

  
                              

 

2.2.3 Το μοντέλο των Cox, Ingersoll και Ross (1985) 

 

Το 1985 οι Cox, Ingersoll και Ross ανέπτυξαν ένα μοντέλο βραχυπρόθεσμου επιτοκίου ενός 

παράγοντα, που ορίζεται από την προσφορά και τη ζήτηση και συμφωνεί με μια λογαριθμική 
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συνάρτηση χρησιμότητας. Το μοντέλο είναι επίσης γνωστό και ως το μοντέλο της 

τετραγωνικής ρίζας (square root model). Η στοχαστική διαφορική εξίσωση, που περιγράφει 

τη δυναμική του βραχυπρόθεσμου επιτοκίου, είναι, 

 

                            

 

όπου η μεταβλητή κ>0 καθορίζει την ταχύτητα προσαρμογής του επιτοκίου, η μεταβλητή θ>0 

ορίζει μια διαδικασία παλινδρόμησης πρώτης τάξης και η μεταβλητή z1 αναπαριστά μια 

διαδικασία Wiener. Το μοντέλο προβλέπει και ένα πριμ κινδύνου ίσο με, 

 

              

 

Το μοντέλο αυτό επέφερε πολλές σημαντικές επιπτώσεις στη περιρραφή της χρονικής 

διάρθρωσης των επιτοκίων. Εξαιτίας των ιδιοτήτων του, κατάφερε να εξαλείψει την ύπαρξη 

αρνητικών επιτοκίων. Οι τιμές των επιτοκίων κοντεύουν στο μηδέν, είναι θετικές αλλά ποτέ 

δεν γίνονται αρνητικές. Επιπλέον, η διάρθρωση των επιτοκίων παρουσιάζει μια σταθερή 

κατανομή. Το μοντέλο αυτό γενικότερα θεωρείται ότι βελτιώνει κατά πολύ τα προβλήματα 

που παρουσιάστηκαν από το μοντέλο του Vasicek, και η βασικότερη αιτία για αυτό είναι ότι 

θεωρεί τη διακύμανση των επιτοκίων ανάλογη του επιπέδου των τιμών τους και όχι σταθερή. 

(Cox et al, 1985) 

Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, οι προσδοκίες των επενδυτών, η αποστροφή του 

κινδύνου, οι εναλλακτικές μορφές επενδύσεων και οι προτιμήσεις των επενδυτών 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της διάρθρωσης των επιτοκίων. Η μία και 

μοναδική λύση της παραπάνω στοχαστικής διαφορικής εξίσωσης, από όπου και λαμβάνονται 

οι τιμές για το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο είναι,  

 

                           
                         

 

 

 

 

για κάθε t ≥ s. Με δεδομένη την πληροφορία σε κάθε χρονική στιγμή s, το βραχυπρόθεσμο 

επιτόκιο r(t), ακολουθεί μη κεντρική κατανομή χ
2
, δηλαδή, 
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με 2q+2 βαθμούς ελευθερίας και μη κεντρική παράμετρο 2u, όπου 

 

  
  

  
             

 

                

  
   

  
 

   

 

Για την προεξόφληση ομολόγων, η στοχαστική διαφορική εξίσωση που πρέπει να 

επιλυθεί είναι, 

 

  

  
 

  
 

 

   

   
                

  

  
         

 

έχοντας ως οριακές συνθήκες B(T,T)=1. Η λύση της εξίσωσης είναι, 

 

                             

όπου 

        
   

      
 
 

                
 
      

      

  
 

 

       
        

                
 

          
  

         

 

Η δυναμική των ομολόγων δίδεται από τη σχέση, 

 

  

 
                                         

 

Η διάρθρωση των επιτοκίων R(t,T) έχει γραμμική σχέση με το βραχυπρόθεσμο 

επιτόκιο r(t) και το χωρίς λήξη επιτόκιο R(t,∞) και περιγράφεται από την εξίσωση, 
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με 

       
   

       
 

 

Τέλος, οι Cox, Ingersoll και Ross παρέχουν μαθηματικές εξισώσεις για τον 

προσδιορισμό της τιμής παραγώγων προϊόντων. Οι σχέσεις αυτές είναι περίπλοκες, αφού 

περιέχουν ολοκληρώματα της μη κεντρικής χ
2
 κατανομής. Για παράδειγμα η τιμή C(t) ενός 

δικαιώματος αγοράς ευρωπαϊκού τύπου με λήξη TC, τιμή εξάσκησης Κ, γραμμένο σε 

ομόλογο μηδενικού τοκομεριδίου λήξης TB δίνεται από τη σχέση, 

 

                 
   

  
 

 
          

  

  

              
   

  
 

 
          

     
 

 

όπου 

 

                       

            

  
  

          
 

  
    

  
 

 

   
    

          
  

          
 

 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το μοντέλο των Cox, Ingersoll και 

Ross αποτέλεσε και αποτελεί βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη μεθόδων τιμολόγησης 

παραγώγων προϊόντων, που έχουν ως υποκείμενη αξία τα επιτόκια. 

 

2.3 Μοντέλα ενός μόνο χρονικά μεταβαλλόμενου παράγοντα (one factor 

time-varying models) – Το μοντέλο των Hull και White (1990) 
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Τα περισσότερα από τα μοντέλα ενός μόνο παράγοντα ο οποίος δε μεταβάλλεται χρονικά και 

περιγράφηκαν στην προηγούμενη ενότητα, παρουσιάζουν πολλές ελλείψεις και δεν μπορούν 

να αποδώσουν σε κάθε περίπτωση αποτελεσματικά τη δυναμική της χρονικής διάρθρωσης 

των επιτοκίων. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, όσοι ασχολούνται με τα επιτοκιακά παράγωγα 

παρουσιάζονται σκεπτικοί όσον αφορά στην εφαρμογή τους. Επιπλέον, τα μοντέλα αυτά δεν 

είναι σε θέση να συνδυάσουν εξ αρχής τη διάρθρωση των επιτοκίων και την προκαθορισμένη 

τους μεταβλητότητα. 

Για το λόγο αυτό, οι Hull και White (1990) εισήγαγαν μια νέα κλάση μοντέλων που 

επιτρέπει το συνδυασμό της διάρθρωσης των επιτοκίων και της μεταβλητότητας τους, και 

επιπλέον είναι συμβατά με πολλά από τα μοντέλα που ήδη υπήρχαν. Η στοχαστική διαφορική 

εξίσωση που περιγράφει τη διάρθρωση του βραχυπρόθεσμου επιτοκίου είναι, 

 

                                       

 

με ένα εξωγενώς ορισμένο πριμ κινδύνου 

 

           

 

όπου λ, γ ≥ 0. Οι συναρτήσεις θ(t), κ(t) και σ(t) είναι μεταβλητού χρόνου και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να εισάγουμε τρέχοντα δεδομένα της αγοράς στο μοντέλο. 

Παρόλο που μπορεί να φαίνεται ελκυστικό, να θεωρήσουμε τις συναρτήσεις θ(t) και 

κ(t) μεταβλητού χρόνου για να αποδώσουμε με ακρίβεια την τρέχουσα διάρθρωση της 

μεταβλητότητας των επιτοκίων, ωστόσο η εξέλιξη της είναι σχετικά απρόβλεπτη (Carverhill, 

1995). Οι πολλές χρονικές διακυμάνσεις, είναι πιθανό, να οδηγήσουν σε ένα λάθος ορισμένο 

μοντέλο ή σε ένα μοντέλο με κακή απόδοση. Για το λόγο αυτό, οι Hull και White συνιστούν, 

να μη χρησιμοποιείται κατά την εφαρμογή του μοντέλου τους παραπάνω από μία χρονικά 

μεταβαλλόμενη συνάρτηση, ούτως ώστε να αποφύγουμε μια υπερπαραμετροποίηση του 

μοντέλου. Η χρήση μιας μόνο χρονικά μεταβαλλόμενης συνάρτησης έχει ως στόχο, την 

απόδοση της αρχικής μεταβλητότητας των επιτοκίων. Έτσι, στην πράξη οι συναρτήσεις κ(t) 

και σ(t) είναι σταθερές και μόνο η θ(t) χρονικά μεταβαλλόμενη. 

 

2.3.1 Το μοντέλο του Vasicek σύμφωνα με τους Hull και White 
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Το μοντέλο του Vasicek στο πλαίσιο που εισήγαγαν οι Hull και White μπορεί να γραφεί με 

τον ακόλουθο τρόπο, 

 

        
    

 
                 

 

όπου κ και σ είναι θετικές σταθερές ποσότητες. Η συνάρτηση θ(t) μπορεί να εκτιμηθεί από 

την τρέχουσα διάρθρωση των επιτοκίων σύμφωνα με τη σχέση, 

 

     
 

  
               

  
 

  
          

 

Η προεξόφληση ενός ομολόγου δίνεται από τη σχέση, 

 

                        

 

με 

       
 

 
             

          
      

      
        

           

  
 

 

   
                       

 

Οι εξισώσεις αυτές ορίζουν την προεξόφληση ομολόγων στο χρόνο t, σύμφωνα με το 

βραχυπρόθεσμο επιτόκιο r(t), καθώς και την προεξόφληση ομολόγων με μηδενικό 

τοκομερίδιο σήμερα στο χρόνο t. 

H τιμή C(t) ενός δικαιώματος αγοράς και P(t) ενός δικαιώματος πώλησης ευρωπαϊκού 

τύπου με λήξη TC, τιμή εξάσκησης Κ, γραμμένο σε ομόλογο μηδενικού τοκομεριδίου λήξης 

TB, αρχικού κεφαλαίου LB δίνεται από τη σχέση, 

 

                                  

                                    

 

όπου 
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και 

   
  

 
              

       

  
 

 

είναι η τυπική απόκλιση του λογαρίθμου της τιμής του ομολόγου στο χρόνο Τ. Η τιμή του 

δικαιώματος που δίνεται από τις σχέσεις αυτές, είναι ίδια με την τιμή του δικαιώματος που 

περιγράψαμε στο μοντέλο του Vasicek, θέτοντας όπου t=0. Σε κάθε περίπτωση τα 

αποτελέσματα είναι ίδια με το μοντέλο τιμολόγησης των Black και Scholes με 

μεταβλητότητα  
  

  
. 

Η προέκταση αυτή του μοντέλου του Vasicek, υπό το πλαίσιο που όρισαν οι Hull και 

White προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα, δεν παύει όμως να πάσχει από το γεγονός, ότι δεν 

κατάφερε να αποτρέψει την εμφάνιση αρνητικών τιμών επιτοκίων, αλλά και σε κάποιες 

περιπτώσεις την εμφάνιση της τάσης προς το μέσο όρο (mean reversion). 

Στο πλαίσιο που εισήγαγαν οι Hull και White μπορεί να βρει κανείς παρόμοιες 

προεκτάσεις, όπως αυτή που περιγράφηκε, μοντέλων, όπως αυτού των Cox, Ingersoll και 

Ross (1985b), των Brennan και Schwartz (1977), καθώς και του Courtadon (1982). Το 

μοντέλο των Cox, Ingersoll και Ross δεν παρέχει κλειστές λύσεις για την τιμολόγηση 

ομολόγων, αλλά με αριθμητικές διαδικασίες υπολογίζει κανείς την τιμή των ομολόγων. 

 

2.4 Λογαριθμοκανονικά μοντέλα ενός μόνο παράγοντα (lognormal models) 

 

Στα περισσότερα από τα μοντέλα που έχουμε δει έως τώρα, είτε το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο 

είτε το προθεσμιακό, που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες πρόβλεψης των μελλοντικών 

επιτοκίων, ακολουθούν μια διαδικασία Gauss. Η προτίμηση σε μια διαδικασία Gauss 

οφείλεται στις αναλυτικές λύσεις που εξάγονται, χωρίς να εξαλείφεται όμως η εμφάνιση 

αρνητικών τιμών επιτοκίων. Το πρόβλημα αυτό, επιχειρείται να ξεπερασθεί από αρκετούς 

μελετητές με τη χρήση λογαριθμοκανονικών κατανομών για τα επιτόκια. Έτσι, συναντά 

κανείς στη βιβλιογραφία τα ακόλουθα λογαριθμοκανονικά μοντέλα ενός μόνο παράγοντα. 

 

2.4.1 Το μοντέλο των Black, Derman και Toy (1987, 1990) 

 



42 
 

Οι Black, Derman και Toy πρότειναν ένα διωνυμικό μοντέλο ενός παράγοντα, που 

περιγράφεται από την εξίσωση, 

 

                                     

 

Χρησιμοποιώντας το λήμμα του Ito, το μοντέλο αυτό μπορεί να γραφτεί και ως,  

 

                          
 

 
  

                 

 

ενώ μια πιθανή ακόμα μορφή που μπορεί να βρεθεί στη βιβλιογραφία είναι, 

 

                    

 

όπου κ είναι η ταχύτητα της τάσης προς το μέσο όρο. Το μοντέλο αυτό είναι παρόμοιο σε 

προσέγγιση με αυτό των Ho και Lee (1986), αλλά δεν αποφεύγει την τάση των επιτοκίων να 

κινούνται προς το μέσο όρο. Το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο ακολουθεί λογαριθμοκανονική 

κατανομή και έτσι εξαλείφεται ο κίνδυνος εμφάνισης αρνητικών τιμών επιτοκίων. Το 1990 οι 

ίδιοι τους δημοσίευσαν μια προέκταση του μοντέλου του 1987, που περιγράφεται από την 

εξίσωση, 

 

                                       

 

Το μοντέλο των Black, Derman και Toy γνωρίζει πολύ μεγάλη απήχηση από τους 

επαγγελματίες του χώρου, καθώς χρησιμοποιείται, είτε για την τιμολόγηση οποιουδήποτε 

ομολόγου, είτε διαφόρων συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίων (swaps). Επιτρέπει την εισαγωγή 

της μεταβλητότητας των επιτοκίων στο μοντέλο, ενώ η χρήση των τρεχόντων δεδομένων της 

αγοράς γίνεται με τρόπο εύκολο και κατανοητό. Παρόλα αυτά, λείπει από το μοντέλο η 

ύπαρξη αναλυτικών λύσεων, ενώ δεν είναι γνωστές οι διάφορες υποθέσεις του μοντέλου. 

 

2.4.2 Το μοντέλο των Black και Karasinski (1991) 
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Οι Black και Karasinski (1991) πρότειναν ένα διωνυμικό δέντρο με διαφορετικά χρονικά 

βήματα. Η εξίσωση που περιγράφει τη διάρθρωση των επιτοκίων είναι, 

 

                                          

 

η οποία δεν είναι τίποτε άλλο, από μια προέκταση του μοντέλου των Black, Derman και Toy 

(1987), με μοναδική διαφορά, ότι η ταχύτητα της τάσης προς το μέσο όρο δίνεται από τη 

μεταβλητού χρόνου συνάρτηση κ(t). Υποστηρίζουν, ότι το μοντέλο τους αποδίδει πολύ καλά 

την καμπύλη απόδοσης και τη μεταβλητότητα των επιτοκίων. 

 

2.4.3 Το μοντέλο των Sandmann και Sondermann (1993b) 

 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί, η υπόθεση ότι τα επιτόκια ακολουθούν λογαριθμοκανονική 

κατανομή, αποτελεί την απλούστερη λύση για να αποτρέψουμε την ύπαρξη αρνητικών τιμών 

επιτοκίων, έχοντας όμως το μειονέκτημα της απουσίας αναλυτικών λύσεων. Υπάρχει όμως 

και κάτι ακόμα. Υπάρχει μια σημαντική πιθανότητα, οι λύσεις των μοντέλων αυτών να είναι 

αόριστες, όπως για παράδειγμα να υπάρχουν αόριστες αποδόσεις ομολόγων ανεξάρτητα από 

τη ληκτικότητα τους ή να εμφανίζονται μηδενικές τιμές ομολόγων και επακόλουθα ευκαιρίες 

κερδοσκοπίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση τα μοντέλα αυτά να 

χρησιμοποιηθούν για την τιμολόγηση ενός πολύτιμου εργαλείου αντιστάθμισης, του 

συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης του ευρωδολαρίου (Eurodollar futures contract). 

Οι Sandmann και Sondermann (1993b) εκτιμούν ότι αυτό προκαλείται από το γεγονός 

ότι επιλέγουμε να προβλέψουμε το επιτόκιο στιγμιαία και όχι σε μια ορισμένη περίοδο. Έτσι, 

προτείνουν ένα μοντέλο, το οποίο περιγράφει το απλό επιτόκιο r*(t) σε μια ορισμένη χρονική 

περίοδο και όχι στιγμιαία μέσα στο λογαριθμοκανονικό πλαίσιο που περιγράφηκε. Η εξίσωση 

του είναι, 

 

                 

 

Υποθέτοντας ότι το απλό αυτό επιτόκιο ακολουθεί λογαριθμοκανονική κατανομή 

ισχύει, 
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από όπου συμπεραίνεται, ότι το επιτόκιο r(t) δεν ακολουθεί ούτε κανονική, αλλά και ούτε 

λογαριθμοκανονική κατανομή, αλλά κάτι ενδιάμεσο, 

 

                                    
   

    

 
                

 

όπου όταν το r
*
(t)→∞, το επιτόκιο ακολουθεί κανονική κατανομή και περιγράφεται από τη 

σχέση, 

 

              
   

    

 
                

 

ενώ όταν r
*
(t)→0, τότε r

*
(t) και r(t) ταυτίζονται. 

 

2.4.4 Το μοντέλο των Miltersen, Sandman και Sondermann (1997) 

 

Οι Miltersen, Sandman και Sondermann (1997) ανέπτυξαν ένα λογαριθμοκανονικό μοντέλο 

για το ετήσιο προθεσμιακό επιτόκιο. Όρισαν το απλό προθεσμιακό επιτόκιο (simple forward 

rate) f
*
(t, T1, T2) στο χρόνο t, το οποίο βρίσκεται στο χρονικό διάστημα από το Τ1 στο Τ2 ≥ Τ1. 

Έτσι, 

 

               
 

              
 

 

με α=Τ2-Τ1. Η οριακή κατάσταση, όπου α=0, αναφέρεται στο συνεχώς ανατοκιζόμενο 

προθεσμιακό επιτόκιο. Αυτό το απλό επιτόκιο, ακολουθεί λογαριθμοκανονική κατανομή, 

 

            

           
                                  

 

Η τρέχουσα διάρθρωση των επιτοκίων χρησιμοποιείται για τη βαθμονόμηση του 

μοντέλου. Το μοντέλο αυτό μοιάζει αρκετά με το μοντέλο των Heath, Jarrow και Morton 

(1992), με τη διαφορά, ότι έχει ως παράγοντα το απλό προθεσμιακό επιτόκιο και όχι το 
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συνεχώς ανατοκιζόμενο προθεσμιακό επιτόκιο. Για το λόγο αυτό, μπορεί να εκφραστεί στο 

πλαίσιο των Heath, Jarrow και Morton, χρησιμοποιώντας μια συγκεκριμένη συνάρτηση για 

τη μεταβλητότητα του στιγμιαίου προθεσμιακού επιτοκίου. 

Οι Miltersen, Sandman και Sondermann ανέπτυξαν κλειστές αναλυτικές λύσεις για 

την τιμολόγηση δικαιωμάτων προαίρεσης διαφόρων ομολόγων ευρωπαϊκού τύπου. H τιμή 

C(t) ενός δικαιώματος αγοράς ευρωπαϊκού τύπου με λήξη TC, τιμή εξάσκησης Κ, γραμμένο 

σε ομόλογο μηδενικού τοκομεριδίου λήξης TB είναι, 

 

                                               

 

με 

     
 

          
   

            

                  
 

           

 
  

 

και 

                
            

 

 

 

 

Επίσης, έχουν αναπτύξει και άλλες κλειστές αναλυτικές λύσεις για την τιμολόγηση 

διαφόρων παραγώγων επιτοκίου, όπως για caps και floors, που ταιριάζουν αρκετά με το 

μοντέλο Black (1976) για την τιμολόγηση παραγώγων, που χρησιμοποιείται ευρέως από την 

αγορά. 

 

2.5 Υπόλοιπα μοντέλα επιτοκίων ενός μόνο παράγοντα 

 

Σε αυτή την ενότητα, παρουσιάζονται συνοπτικά τα υπόλοιπα μονοπαραγοντικά μοντέλα 

επιτοκίων. Τα μοντέλα αυτά, δεν είναι τόσο δημοφιλή όσο αυτά που παρουσιάστηκαν έως 

τώρα, είτε γιατί δεν είναι σε θέση να παράγουν κλειστές αναλυτικές λύσεις, είτε γιατί 

βασίζονται σε περιοριστικές και μη ρεαλιστικές υποθέσεις. Ωστόσο, αναφέρονται, γιατί 

αποτελούν τη βάση για πιο λεπτομερή, περίτεχνα και αποδεκτά μοντέλα. Θα παρουσιαστούν 

αρχικά μοντέλα που βασίζονται στο ότι η μεταβλητότητα του επιτοκίου είναι ανάλογη του 

βραχυπρόθεσμου επιτοκίου ή της δυναμικής του. Έπειτα, θα εκτεθούν μοντέλα που εστιάζουν 

στη δυναμική των τιμών των ομολόγων μηδενικού τοκομεριδίου και τέλος θα παρουσιαστεί 
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το μοντέλο του Black (1976), που είναι το πιο διαδεδομένο ανάμεσα στους επαγγελματίες για 

την τιμολόγηση επιτοκιακών παραγώγων. 

 

2.5.1 Το μοντέλο του Dothan (1978) 

 

Στο μοντέλο του Dothan (1978), το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο ακολουθεί μια γεωμετρική 

κίνηση Brown, χωρίς να υπάρχει ο όρος της αλλαγής (drift term) σύμφωνα με τη σχέση, 

 

                  

 

Με δεδομένο όλο το πακέτο των πληροφοριών στο χρόνο s ≤ t, το βραχυπρόθεσμο 

επιτόκιο r(t) ακολουθεί λογαριθμοκανονική κατανομή, 

 

                   
           

 

και φυσικά δεν μπορεί να λάβει αρνητικές τιμές. Για το λόγο αυτό το μοντέλο αποκαλείται 

και ως γεωμετρικός ή ελαστικός τυχαίος περίπατος (geometric or elastic random walk). Η 

εξαγόμενη διάρθρωση των επιτοκίων είναι μια φθίνουσα συνάρτηση ως προς το χρόνο στη 

λήξη, μια αύξουσα κοίλη συνάρτηση ως προς το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο r(t) και μια 

φθίνουσα κυρτή συνάρτηση της μεταβλητότητας του επιτοκίου. Το μοντέλο δεν μπορεί να 

αναπαραστήσει το μακροπρόθεσμο επιτόκιο και δεν παράγει λύσεις για την τιμολόγηση 

ομολόγων και παραγώγων προϊόντων. Χρησιμοποιήθηκε παρ’ όλα αυτά για τιμολόγηση 

διαφόρων αξιών από τους Brennan και Schwartz (1977). 

 

2.5.2 Το μοντέλο των Brennan και Schwartz (1980), και Courtadon (1982) 

 

Το μοντέλο των Brennan και Schwartz (1980) είναι μια εξέλιξη του μοντέλου του Dothan, 

που προσθέτει έναν όρο για την τάση προς τη μέση τιμή (mean reverting term) και είναι, 

 

                              

 

Σε κάθε περίπτωση δεν είναι γνωστή η κατανομή που ακολουθεί το βραχυπρόθεσμο 

επιτόκιο r(t) και επομένως τα διάφορα προϊόντα με υποκείμενη αξία το βραχυπρόθεσμο 
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επιτόκιο πρέπει να τιμολογούνται με αριθμητικές μεθόδους. Ο Courtadon (1982) 

χρησιμοποίησε το μοντέλο για να ορίσει την τιμή ομολόγων. 

 

2.5.3 Το μοντέλο των Rendleman και Barrter (1980) 

 

Οι Rendleman και Barrter (1980) υποθέτουν ότι το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο r(t) ακολουθεί 

μια γεωμετρική κίνηση Brown, με σταθερούς τους όρους αλλαγής και διάχυσης (drift and 

diffusion terms) και η στοχαστική διαφορική εξίσωση που πρότειναν είναι, 

 

                           

 

Το μοντέλο τους επίσης προτάθηκε και από τους Marsch και Rosenfeld (1983). 

 

2.5.4 Το μοντέλο των Cox, Ingersoll και Ross (1980) 

 

Το 1980 οι Cox, Ingersoll και Ross πρότειναν ένα μοντέλο διάρθρωσης επιτοκίων που 

περιλαμβάνει έναν μόνο όρο, τον όρο διάχυσης (diffusion term), υπό τη στοχαστική 

διαφορική εξίσωση, 

 

            
         

 

για να μελετήσουν πρωτίστως διάφορα μεταβλητού επιτοκίου χρεόγραφα. 

 

2.5.5 Το μοντέλο των Cox και Ross (1976) 

 

Ο Cox (1975) και οι Cox και Ross (1976) πρότειναν ένα μοντέλο σταθερής διακύμανσης του 

όρου διάχυσης, για να περιγράψουν τη δυναμική του βραχυπρόθεσμου επιτοκίου. Η 

στοχαστική διαφορική εξίσωση που κυβερνά τη θεωρία τους είναι, 

 

                 
          

 

Παρατηρώντας κανείς το μοντέλο αυτό αντιλαμβάνεται ότι κρύβει μέσα του τα 

μοντέλα που πρότειναν οι Dothan (1978), Brennan και Schwartz (1980) και Cox, Ingersoll 

και Ross (1980).  
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2.5.6 Το μοντέλο του Longstaff (1989) 

 

Ο Longstaff (1989) άλλαξε το μοντέλο των Cox, Ingersoll και Ross (1985b) σύμφωνα με την 

εξίσωση, 

 

                               

 

Το μοντέλο αυτό αναφέρεται ορισμένες φορέα και ως το μοντέλο της διπλής 

τετραγωνικής ρίζας (double square root model). Ο Longstaff παρέχει μια κλειστή έκφραση 

για την προεξόφληση ομολόγων μηδενικού τοκομεριδίου. Στη μελέτη του αναφέρεται ότι το 

μοντέλο του υπερτερεί από αυτό των Cox, Ingersoll και Ross (1985b) σε πολλές περιπτώσεις. 

 

2.5.7 Τα μοντέλα των Black και Scholes (1973) και Merton (1973) 

 

Οι Black και Scholes (1973) και Merton (1973) ανέπτυξαν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για 

την εκτίμηση της τιμής δικαιωμάτων προαίρεσης, των οποίων η τιμή της υποκείμενης αξίας 

ακολουθεί μια γεωμετρική κίνηση Brown. Παραδοσιακά η υποκείμενη αξία είναι συνήθως 

μια μετοχή. Ο Merton (1973) όμως, για την τιμολόγηση δικαιώματος προαίρεσης ευρωπαϊκού 

τύπου γραμμένου σε ομόλογο μηδενικού τοκομεριδίου, χρησιμοποίησε ως μεταβλητή την 

ίδια την τιμή του ομολόγου. Σε αυτό το πλαίσιο, η τιμή ομολόγου με σημερινή αξία 

μικρότερη της ονομαστικής (discount bond) είναι, 

 

        

       
            

 

H τιμή C(t) ενός τέτοιου δικαιώματος αγοράς ευρωπαϊκού τύπου με λήξη TC, τιμή 

εξάσκησης Κ, γραμμένο σε ομόλογο μηδενικού τοκομεριδίου λήξης TB είναι, 

 

                                  

 

όπου 
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Το μοντέλο αυτό χρησιμοποιείται ευρέως, λόγω της ευκολίας και της απλότητας του. 

Υπάρχουν όμως μειονεκτήματα που απαιτούν την προσοχή των χρηστών. Το μοντέλο δε 

λύνει το πρόβλημα των αρνητικών τιμών των επιτοκίων, υποθέτει σταθερό το 

βραχυπρόθεσμο επιτόκιο, ενώ το μακροπρόθεσμο επιτόκιο ακολουθεί στοχαστική 

διαδικασία, και τέλος επιτρέπει ευκαιρίες κερδοσκοπίας μιας και η εξαγόμενη διάρθρωση των 

επιτοκίων δεν είναι συμβατή με την παρατηρούμενη. 

 

2.5.8 Το μοντέλο του Black (1976) 

 

Έχει ήδη αναφερθεί ότι το πρόβλημα της εμφάνισης αρνητικών τιμών επιτοκίων, ξεπερνιέται 

με την υπόθεση ότι οι τιμές των επιτοκίων ακολουθούν λογαριθμοκανονική κατανομή. Μια 

πιθανή εναλλακτική πρόταση, είναι το μοντέλο που πρότεινε ο Black (1976), για την 

τιμολόγηση δικαιωμάτων γραμμένων σε προθεσμιακά συμβόλαια. Εάν F είναι η 

προθεσμιακή τιμή (forward price), τότε η τιμή ενός δικαιώματος αγοράς επι του συμβολαίου 

είναι,  

 

                              

 

όπου 

   
   

 
    

  

        

      
 

             

 

Το μοντέλο χρησιμοποιείται ευρέως για την τιμολόγηση παραγώγων επιτοκίου όπως 

caplets και floorlets. 
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Κεφάλαιο 3 

Μοντέλα διάρθρωσης επιτοκίων πολλών 

παραγόντων (multi-factor interest rate 

models) 

 

3.1 Εισαγωγή 

 

Τα μοντέλα που προσπαθούν να περιγράψουν τη χρονική διάρθρωση των επιτοκίων και 

έχουν παρουσιαστεί μέχρι τώρα, βασίζονται στην υπόθεση, ότι το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο 

r(t) είναι η μοναδική μεταβλητή για την πρόγνωση των μελλοντικών τιμών των επιτοκίων. Τα 

μοντέλα αυτά, χαρακτηρίζονται από την ευκρίνεια των αναλυτικών λύσεων, αλλά και την 

ευκολία της χρησιμοποίησης τους. 

Αναντίρρητα όμως, τα μοντέλα αυτά δέχονται μεγάλη κριτική για διάφορους λόγους. 

Πρώτα από όλα, υποθέτουν ότι το μακροπρόθεσμο επιτόκιο είναι μία ντετερμινιστική 

συνάρτηση του βραχυπρόθεσμου επιτοκίου και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζεται 

τέλεια συσχέτιση μεταξύ των διαφόρων επιτοκίων. Επιπλέον, τα αποτελέσματα που 

παρέχονται από τα μοντέλα δεν ταιριάζουν σε όλες τις περιπτώσεις με τα παρατηρούμενα 

δεδομένα της αγοράς. Σε κάθε περίπτωση, είναι πολύ δύσκολο να περιγραφεί η δομή της 

μεταβλητότητας των επιτοκίων, χωρίς πρώτα να εφαρμοστούν πολύπλοκες διαδικασίες για το 

βραχυπρόθεσμο επιτόκιο, ενώ παρατηρώντας κανείς από θεωρητική σκοπιά το πρόβλημα, 

δεν είναι λογικό να ισχύει η υπόθεση ότι ολόκληρη η διάρθρωση των επιτοκίων ελέγχεται και 

καθορίζεται μονάχα από το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο. 

Για όλους αυτούς τους λόγους υπάρχουν πολλοί συγγραφείς, που συνιστούν τη 

χρησιμοποίηση και εφαρμογή περισσοτέρων του ενός εκτιμητικών παραγόντων της χρονικής 

διάρθρωσης των επιτοκίων. Τα πολυπαραγοντικά μοντέλα επιτοκίων δεν είναι τίποτε άλλο, 

από μια βελτιωμένη εφαρμογή των μοντέλων επιτοκίου ενός μόνο παράγοντα. Το τίμημα, 

όμως, της εφαρμογής αυτού του είδους των μοντέλων δεν είναι μικρό. Η πειστικότητα των 
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αναλυτικών λύσεων παύει να υπάρχει πια, κυριαρχούνται τα μοντέλα από περίπλοκες 

στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις μεγαλύτερων διαστάσεων, ενώ τέλος τα αποτελέσματα 

απαιτούν μεγάλο υπολογιστικό χρόνο. Επίσης, ιδιαίτερη αξία και σημασία αποκτά στην 

περίπτωση των μοντέλων επιτοκίων πολλών παραγόντων, η ίδια η επιλογή των παραγόντων. 

Φυσικά και σε αυτή την κατηγορία μοντέλων συναντά κανείς μοντέλα σε συνθήκες μη 

ύπαρξης κερδοσκοπίας (no-arbitrage condition), αλλά και μοντέλα σε συνθήκες ισορροπίας 

(equilibrium models). 

Τα περισσότερα από τα μοντέλα της κατηγορίας αυτής, είναι μοντέλα που 

χρησιμοποιούν για την περιγραφή της δυναμικής της διάρθρωσης των επιτοκίων, δύο 

παράγοντες. Οι Cox, Ingersoll και Ross (1985b) και ο Richard (1978) χρησιμοποιούν ως 

παράγοντες για τα μοντέλα τους το τρέχον επιτόκιο και το επίπεδο του πληθωρισμού, οι 

Longstaff και Schwartz (1991) το τρέχον επιτόκιο και τη μεταβλητότητά του, οι Duffie και 

Khan (1993) τις αποδόσεις ενός πακέτου ομολόγων, οι Brennan και Schwartz (1979) το 

μακροπρόθεσμο και το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο, οι Schäfer και Schwartz (1987) το 

βραχυπρόθεσμο επιτόκιο και μια διαφορά (spread), οι Fong και Vasicek (1991) το 

βραχυπρόθεσμο επιτόκιο και τη μεταβλητότητά του, οι Das και Foresi (1996) το 

βραχυπρόθεσμο επιτόκιο και τη μέση τιμή του. Πιο πρόσφατα, έχουν αναπτυχθεί μοντέλα 

τριών παραγόντων. 

Εξαιτίας του ότι η ανάλυση των πολυπαραγοντικών μοντέλων είναι μεγάλη, θα 

παρουσιαστεί στην ενότητα αυτή ένα δείγμα των μοντέλων. Θα εξεταστούν μοντέλα σε 

συνθήκες ύπαρξης κερδοσκοπίας (arbitrage models), καθώς και προσαρμοσμένα μοντέλα 

(fitted models). Όπως τα ισοδύναμα μοντέλα ενός παράγοντα, έτσι και τα πολυπαραγοντικά 

μοντέλα σε συνθήκες ύπαρξης κερδοσκοπίας, χαρακτηρίζονται από μία στοχαστική 

διαφορική εξίσωση, η οποία και πρέπει να ικανοποιεί την τιμολόγηση οποιουδήποτε 

προϊόντος με υποκείμενη αξία το επιτόκιο. Τα προσαρμοσμένα μοντέλα απλά θα επεκτείνουν 

τα πρώτα, προσθέτοντας διάφορες μεταβλητού χρόνου παραμέτρους. 

 

3.2 Το μοντέλο του Langetieg (1980) 

 

Ο πιο απλός τρόπος έτσι ώστε να μετατραπεί ένα μοντέλο επιτοκίου ενός παράγοντα, σε 

πολυπαραγοντικό μοντέλο επιτοκίων, πραγματοποιείται εάν οριστεί το βραχυπρόθεσμο 

επιτόκιο ως άθροισμα δύο στοχαστικών παραγόντων. Γενικά, μπορεί κανείς να μετατρέψει 
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οποιοδήποτε μοντέλο ενός παράγοντα σε πολυπαραγοντικό μοντέλο, ορίζοντας το 

βραχυπρόθεσμο επιτόκιο ως συνάρτηση διαφόρων στοχαστικών παραγόντων. 

 Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί, ότι δεν υπάρχει πάντα κάποιο όφελος αν 

επεκταθεί ένα μοντέλο ενός παράγοντα και γίνει πολυπαραγοντικό μοντέλο. Για παράδειγμα, 

εάν στο μοντέλο του Merton (1973) ορίσουμε το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο ως άθροισμα n 

παραγόντων, έχουμε, 

 

           

 

   

 

 

όπου κάθε παράγοντας περιγράφεται από τη συνάρτηση 

 

                     

 

και όπου Wi(t) είναι ανεξάρτητες κινήσεις Brown, θi και σi σταθερές ποσότητες. Με δεδομένο 

το r(s), στο χρόνο t ≥ s, το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο r(t) ακολουθεί ξανά κανονική κατανομή 

με μέση τιμή r(s)+(t-s)θ, όπου θ=∑θi, και διακύμανση σ
2
(t-s), όπου σ

2
=∑  

  . Το 

πολυπαραγοντικό μοντέλο καταλήγει πάλι σε ένα μόνο παράγοντα. 

Αντίθετα, σε ορισμένες περιπτώσεις οι επεκτάσεις μοντέλων ενός παράγοντα 

προσφέρουν χρήσιμα αποτελέσματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το μοντέλο του 

Langetieg (1980), το οποίο αποτελεί μια μετατροπή του απλού μοντέλου του Vasicek σε 

πολυπαραγοντικό μοντέλο, θεωρώντας το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο ως άθροισμα n 

παραγόντων, που περιγράφεται από την εξίσωση, 

 

                               

 

όπου Wi(t) είναι ανεξάρτητες κινήσεις Brown, κi, θi και σi είναι σταθερές ποσότητες. Σε αυτή 

την περίπτωση μπορεί να αποδειχτεί, ότι η τιμή ομολόγου αξίας μικρότερης της ονομαστικής 

του, δίνεται από τη σχέση, 
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και η τιμή C(t) ενός δικαιώματος αγοράς ευρωπαϊκού τύπου με λήξη TC, τιμή εξάσκησης Κ, 

γραμμένο σε ομόλογο μηδενικού τοκομεριδίου λήξης TB είναι, 

 

                                

 

όπου 

   
 

 
  

       

        
 

 

 
  

        

    
 

 

  
 

  
                 

 
                        

 
 

 

   

 

 

Με παρόμοιο τρόπο, μπορεί κανείς να επεκτείνει το μοντέλο των Cox, Ingersoll και 

Ross (1985b). Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να λαμβάνει κανείς υπόψη του, ότι ναι μεν είναι 

εύκολο να προσθέτει κανείς παράγοντες στη μετατροπή απλών μοντέλων, αλλά είναι 

σημαντικό να καθορίζεται και η συνοχή του μοντέλου. 

 

3.3 Το μοντέλο των Duffie και Kan (1993) 

 

Οι Duffie και Kan (1993) εισήγαγαν μια νέα κατηγορία μοντέλων, στα οποία οι συντελεστές 

της τάσης και της μεταβλητότητας (drift and volatility coefficients) των μεταβλητών του 

μοντέλου είναι συγγενείς συναρτήσεις. Αυτό σημαίνει, ότι οι δύο αυτοί συντελεστές είναι 

αλληλένδετοι και συσχετίζονται. Ο ένας συντελεστής επηρεάζει τον άλλο και το αντίθετο. Σε 

αυτό το πλαίσιο, είναι εφικτό μοντέλα πολλών παραγόντων να αναλυθούν στους αρχικούς 

τους παράγοντες. Άλλωστε, αυτό είναι και το πλεονέκτημα των λεγόμενων συγγενών 

μοντέλων (affine models), που επιτρέπουν την ανάλυση μοντέλων πολλών παραγόντων, σε 

μοντέλα ενός παράγοντα. Τα μοντέλα αυτά, παρουσιάζουν πολύ καλή πρόβλεψη των 

αποδόσεων ομολόγων (yield curve), καθώς μπορούν και ενοποιούν ασυνήθιστες αποδόσεις 

ομολόγων με υψηλή μεταβλητότητα. 

Σύμφωνα με τους Beltratti et al (2007), οι τιμές των ομολόγων κάθε χρονική στιγμή 

είναι συνάρτηση του τρέχοντος διανύσματος του χαρτοφυλακίου. Από τη στιγμή που τα 

μοντέλα αυτά είναι σε θέση να καθορίσουν, με την παραγωγή κλειστών αναλυτικών λύσεων, 

τις δύο πρώτες υπό συνθήκη στιγμές της κατανομής πιθανότητας, έχουν και μια μοναδική 
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ικανότητα να προβλέπουν τις αποδόσεις και τον κίνδυνο των ομολόγων και κατ’ επέκταση 

των χαρτοφυλακίων. Για το λόγο αυτό, αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο της 

βελτιστοποίησης των χαρτοφυλακίων. 

Εφόσον επομένως, τα μοντέλα αυτά μπορούν και προβλέπουν εξαιρετικά τις τιμές των 

ομολόγων, θα μπορούσαν να κάνουν το ίδιο με τη διάρθρωση των επιτοκίων. Αυτό όμως δεν 

ισχύει πάντα, καθώς το καλύτερο μοντέλο που περιγράφει τη διάρθρωση των επιτοκίων, 

καθορίζεται από τους στόχους και το περιβάλλον της μελέτης. Στα μοντέλα αυτά, το 

προθεσμιακό επιτόκιο έχει σχέση με το στιγμιαίο, μόνο αν η μεταβλητότητα περιορίζεται από 

τη σχέση, 

 

                         

 

3.4 Τα μοντέλα των Richard (1978) και Cox, Ingersoll και Ross (1985b) 

 

Ο Richard (1978) πρότεινε ένα μοντέλο, στο οποίο η διάρθρωση των επιτοκίων καθορίζεται 

από δύο παράγοντες. Αυτοί είναι το πραγματικό βραχυπρόθεσμο επιτόκιο q(t) (real short term 

rate) και το αναμενόμενο στιγμιαίο επίπεδο του πληθωρισμού π(t) (expected instantaneous 

inflation rate). Και οι δύο παράγοντες ακολουθούν ανεξάρτητες διαδικασίες, σύμφωνα με τις 

εξισώσεις, 

 

 
                         

                         
  

 

όπου Wq και Wπ είναι δύο ανεξάρτητες κινήσεις Brown. Ακριβώς το ίδιο μοντέλο 

περιγράφεται στη δημοσίευση των Cox, Ingersoll και Ross (1985b). 

 Η διαφορική εξίσωση που πρέπει να επιλυθεί για την τιμολόγηση οποιουδήποτε 

προϊόντος με υποκείμενη αξία το επιτόκιο, σύμφωνα με το μοντέλο αυτό είναι, 

 

  
 

 

   

   
 

  
 

 

   

   
          

  

  
          

  

  
    

  

  
   

 

Γίνεται όμως αντιληπτό, ότι η διαφορική εξίσωση αυτή, εξαρτάται από τις 

συναρτήσεις π(t), q(t), r(t), αλλά και από τα πριμ κινδύνου λq και λπ. Είναι όμως εφικτό, να 

εκφράσουμε το r(t) συναρτήσει των π(t) και q(t) και να ξαναγράψουμε την παραπάνω 
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διαφορική εξίσωση, σε μια πιο απλουστευμένη της μορφή, αποτελούμενη από επτά 

παραμέτρους: δύο παραμέτρους της δυναμικής του βραχυπρόθεσμου επιτοκίου (μq,   
 ), δύο 

του αναμενόμενου επιπέδου του πληθωρισμού (μπ,   
 ), μία παράμετρο της μεταβλητότητας 

του πληθωρισμού, και δύο παραμέτρους του πριμ κινδύνου (λπ, λq). Ο Richard (1978) στο 

άρθρο του περιλαμβάνει την περίπλοκη αναλυτική λύση της παραπάνω διαφορικής εξίσωσης. 

 

3.5 Το μοντέλο των Brennan και Schwartz (1979, 1982) 

 

Οι Brennan και Schwartz (1979, 1982) πρότειναν ένα μοντέλο, στο οποίο η διάρθρωση των 

επιτοκίων εξαρτάται από δύο παράγοντες, το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο r(t), και το 

μακροπρόθεσμο επιτόκιο l(t). Το μακροπρόθεσμο επιτόκιο ορίζεται ως, 

 

        
   

       

 

Στον πραγματικό κόσμο, η δυναμική του μακροπρόθεσμου και το βραχυπρόθεσμου 

επιτοκίου, δίνονται από μια κοινή διαδικασία διάχυσης, όπου 

 

 
                         

                        
  

 

όπου Wr(t) και Wl(t) είναι δύο τυπικές συσχετιζόμενες κινήσεις Brown με, 

 

                                

 

και μr(), σr, μl(), σl() είναι συναρτήσεις του t, r(t) και l(t). Ο ορισμός αυτός επιτρέπει την 

υπόθεση ότι το μακροπρόθεσμο επιτόκιο περιέχει κάποιες πληροφορίες για τη μελλοντική 

τιμή του βραχυπρόθεσμου επιτοκίου. 

 Η τιμή του ομολόγου μηδενικού τοκομεριδίου είναι μια συνάρτηση της διάρκειας ως 

τη λήξη (time to maturity), του βραχυπρόθεσμου επιτοκίου, και του μακροπρόθεσμου 

επιτοκίου, σύμφωνα με την εξίσωση, 
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Εφαρμόζοντας στη σχέση αυτή το λήμμα του Ito έχουμε, 

 

                                            

 

με 

      
  

  
   

  

  
   

  

  
 

  
 

 

   

   
 

  
 

 

   

   
      

  
 

 

   

    
 

           

  

  
 

           

  

  
 

 

Τελικά, η διαφορική εξίσωση που πρέπει να επαληθεύεται από τις τιμές των ομολόγων, είναι, 

 

  

  
          

  

  
          

  

  
 

  
 

 

   

   
 

  
 

 

   

   
      

   

    
      

 

και επιλύεται με τις οριακές συνθήκες B(t,T)=1. Οι μr, σr, μl, σl, λr και λl είναι συναρτήσεις 

του t, r(t) και l(t), που πρέπει να προσδιοριστούν. Η γενική λύση της προηγούμενης 

διαφορικής εξίσωσης είναι της μορφής, 

 

           
         

 

     
    

                        
 
 

 
 

 
 

 
 

   
   

 

3.6 Το μοντέλο των Schäfer και Schwartz (1984) 

 

Οι Schäfer και Schwartz (1984) πρότειναν και αυτοί ένα μοντέλο, όπου η διάρθρωση των 

επιτοκίων καθορίζεται από δύο παράγοντες. Με τη διαφορά, ότι στη συγκεκριμένη 

περίπτωση οι παράγοντες αυτοί είναι το μακροπρόθεσμο επιτόκιο l(t) και η διαφορά (spread) 

s(t) ανάμεσα στο μακροπρόθεσμο και το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο. Η επιλογή αυτή δεν έγινε 

τυχαία, καθώς διαπιστώθηκε από εμπειρικές αναλύσεις, ότι είναι δυνατό να προκύψει 

αναλυτική λύση, που θα προσδιορίζει τις τιμές των ομολόγων. 

 Η στοχαστική διαδικασία που μελέτησαν είναι, 
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Θεωρώντας, ότι η s(t) ακολουθεί μια διαδικασία Ornstein-Uhlenbeck, και ότι η διακύμανση 

του μακροπρόθεσμου επιτοκίου είναι ανάλογη του επιπέδου του. Η εξίσωση που παράχθηκε, 

σύμφωνα με τις υποθέσεις αυτές, για να υπολογιστεί η τιμή ομολόγου αξίας μικρότερης της 

ονομαστικής του είναι, 

 

  
 

 
 

   

   
 

 

 
   

   

   
 

  

  
    

   

 
    

  

  
                

  

  
 

 

όπου    είναι σταθερό και τ=Τ-t. Η γενική λύση είναι της μορφής, 

 

                    

 

όπου X(s,τ) προκύπτει από την επίλυση του συστήματος 

 

 
 

 
  

   

   
 

  

  
    

   

 
       

  

  
  

        

  

 

και Υ(l,τ) προκύπτει από την επίλυση του συστήματος 

 

 
 

 
   

   

   
         

  

  
    

  

  
  

        

  

 

Έτσι, 

 

             
 

 
                   

  

   
          

με 
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Αντίστοιχα, 

 

                       

 

με 

      
            

 
  

                    
 

 

 

     
            

                    
 

           

 

Επομένως, η τιμή του ομολόγου ορίζεται ως προϊόν των X(s,τ) και Υ(l,τ) και έχει 

αποδειχτεί, ότι η λύση αυτή είναι μια ακριβής προσέγγιση της διαφορικής εξίσωσης των 

Schäfer και Schwartz. 

 

3.7 Το μοντέλο των Longstaff και Schwartz (1992) 

 

Οι Longstaff και Schwartz (1992) παρουσίασαν ένα μοντέλο ισορροπίας της οικονομίας, από 

το οποίο και παρήγαγαν ένα μοντέλο διάρθρωσης επιτοκίων με δύο παράγοντες, το 

βραχυπρόθεσμο επιτόκιο r(t), και τη διακύμανση του υ(t). Στο πλαίσιο που εισήγαγαν, ο 

επενδυτής μπορεί να επενδύσει σε μια αξία της οικονομίας, η τιμή της οποίας P(t) 

προσδιορίζεται από τη στοχαστική διαφορική εξίσωση, 

 

     

    
                          

 

όπου Χ(t) και Y(t) είναι δύο συγκεκριμένοι παράγοντες της οικονομίας και W1(t) μια τυπική 

κίνηση Brown. Η δυναμική των δύο παραγόντων της οικονομίας περιγράφεται από τις 

σχέσεις, 

 

 
                              

                              
  



59 
 

 

όπου W2(t) και W3(t) είναι μη συσχετιζόμενες κινήσεις Brown και a, b, c, d, e και f > 0.  

 Οι Longstaff και Schwartz δεν προσδιορίζουν ποιοι είναι οι δύο παράγοντες της 

οικονομίας. Ωστόσο, προσδιορίζουν τη σχέση τους με το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο και τη 

διακύμανσή του, που είναι,  

 

 
                

                  
  

 

με α=μc
2
 και β=(θ-σ

2
)f

2
, έτσι ώστε τα r(t) και υ(t) να μην λαμβάνουν αρνητικές τιμές. Το 

προηγούμενο ζεύγος εξισώσεων γράφεται ευκολότερα και ως, 

 

 
 
 

 
      

          

      

     
          

      

  

 

Μέσα από μια πολύπλοκη στοχαστική διαφορική εξίσωση, η οποία επιλύεται κάτω 

από συγκεκριμένες οριακές συνθήκες, οι Longstaff και Schwartz καταλήγουν σε μία σχέση 

για την τιμολόγηση οποιουδήποτε προϊόντος, που έχει υποκείμενη αξία ένα επιτόκιο. Η 

εξίσωση αυτή είναι, 

 

                                             

 

όπου τ=Τ-t και 
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 Η τιμή του ομολόγου εξαρτάται από έξι παραμέτρους α, β, γ, δ, η, και υ. ο κίνδυνος 

εισέρχεται στην εξίσωση μέσω της παραμέτρου υ.  

 Επίσης, στη μελέτη τους παρέχουν και αναλυτικές λύσεις για την περίπτωση 

τιμολόγησης δικαιώματος γραμμένου σε ομόλογο μηδενικού τοκομεριδίου. Για παράδειγμα 

ένα δικαίωμα αγοράς ευρωπαϊκού τύπου πρέπει να ικανοποιεί την εξίσωση, 

 

                       

 

Εάν οριστεί ως τ=TC-t η διάρκεια στη λήξη του δικαιώματος, ισχύει 

 

                  

                                                            

 

όπου 
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και 

                                 

 

Η συνάρτηση Ψ(θ1, θ2, 4γ, 4η, ω1, ω2) είναι μια διμεταβλητή μη κεντρική συνάρτηση 

κατανομής χ
2
. 

Πλέον, το μοναδικό πρόβλημα είναι η εκτίμηση των παραμέτρων. Στην έρευνα τους 

οι συγγραφείς αναφέρουν συγκεκριμένη μεθοδολογία για αυτό χρησιμοποιώντας ιστορικά 

δεδομένα. 

 

3.8 Το μοντέλο των Fong και Vasicek (1991) 

 

Σε μια σειρά από δημοσιεύσεις οι Fong και Vasicek (1991) αναπτύσσουν ένα μοντέλο 

προσδιορισμού της διάρθρωσης των επιτοκίων, που στηρίζεται στους ίδιους δύο παράγοντες 

που χρησιμοποίησαν και οι Longstaff και Schwartz (1992). Το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο 

εξελίσσεται σε ένα κόσμο χωρίς κίνδυνο, σύμφωνα με τη στοχαστική διαφορική εξίσωση, 

 

                               

 

όπου    είναι η μέση τιμή του βραχυπρόθεσμου επιτοκίου και υ(t) είναι η στιγμιαία 

μεταβλητότητά του. Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς, ότι το μοντέλο αυτό είναι ίδιο με το 

μοντέλο του Vasicek (1977), με μόνη διαφορά, την προσθήκη ενός επιπλέον παράγοντα 

αβεβαιότητας, τη μεταβλητότητα του βραχυπρόθεσμου επιτοκίου, η δυναμική της οποίας 

είναι, 

 

                                

 

όπου    είναι η μέση μεταβλητότητα. Οι W1(t) και W2(t) είναι συσχετιζόμενες κινήσεις 

Brown. Το μοντέλο δεν αποκλείει την ύπαρξη αρνητικών τιμών για το βραχυπρόθεσμο 

επιτόκιο.  

 Η στοχαστική διαφορική εξίσωση που ανέπτυξαν για την τιμολόγηση οποιουδήποτε 

προϊόντος, που έχει υποκείμενη αξία ένα επιτόκιο, είναι, 
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Από την επίλυση της διαφορικής εξίσωσης κάτω υπό συγκεκριμένες οριακές συνθήκες 

Β(t,T)=1, προκύπτει για την τιμολόγηση ομολόγου αξίας μικρότερης της ονομαστικής η 

εξίσωση, 

 

                              

 

όπου τ=Τ-t και 

 

     
        

 
 

 

Όσο για τις συναρτήσεις Β(τ) και C(τ) είναι περίπλοκες και επιλύονται μέσω προσεγγίσεων. 

 

3.9 Το μοντέλο του Chen (1996) 

 

Ο Chen (1996) πρότεινε ένα μοντέλο διάρθρωσης επιτοκίων τριών παραγόντων, που 

περιλαμβάνουν το τρέχον βραχυπρόθεσμο επιτόκιο, το στοχαστικό μέσο του και τη 

στοχαστική του μεταβλητότητα. Αυτό περιγράφεται από τις διαφορικές εξισώσεις, 

 

 
 

                                      

                         

                            

  

 

Το συγκεκριμένο μοντέλο καταφέρνει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις να παράγει 

κλειστές αναλυτικές λύσεις για τον προσδιορισμό της αξίας προϊόντων με υποκείμενη αξία 

ένα επιτόκιο. 

 

3.10 Το μοντέλο των Hull και White (1994b) 
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Για να υπερπηδήσουν τους περιορισμούς του μοντέλου ενός παράγοντα που ανέπτυξαν και 

παρουσιάστηκε στην ενότητα 2.3, οι Hull και White (1994b) πρότειναν ένα μοντέλο 

διάρθρωσης επιτοκίων δύο παραγόντων. Ουσιαστικά πρόκειται για μια προέκταση του 

μοντέλου του Vasicek. Το μοντέλο περιγράφεται από τις σχέσεις, 

 

 
                              

                       
  

 

με Ε(dW1(t), dW2(t))=ρdt και u(0)=0. Το μοντέλο είναι το ίδιο με αυτό που περιγράφηκε 

μόνο που εισάγεται δεύτερος στοχαστικός παράγοντας. Η εξίσωση για την τιμολόγηση 

προϊόντων του επιτοκίου που περιέγραψαν είναι, 

 

  

  
            

  

  
   

  

  
 

 

 
  

 
   

   
 

 

 
  

 
   

   
      

   

    
   

 

Πρόκειται για μια αρκετά περίπλοκη εξίσωση, με κλειστή αναλυτική λύση για την 

τιμολόγηση προϊόντων του επιτοκίου, που περιγράφεται με λεπτομέρεια στο άρθρο τους. 
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Κεφάλαιο 4 

Μοντέλα διάρθρωσης επιτοκίων ενός 

παράγοντα αόριστης διάστασης (infinite 

dimensional interest rate models) 
 

 

4.1 Εισαγωγή 

 

Δεν υπάρχει αμφιβολία, πως η ανάπτυξη μοντέλων πολλών παραγόντων είναι ένα μεγάλο 

βήμα, στο να καλυφθούν αδυναμίες και περιορισμοί των απλών μοντέλων διάρθρωσης των 

επιτοκίων. Αυτός, άλλωστε, είναι και ο λόγος που πολλοί ερευνητές κινήθηκαν στην 

κατεύθυνση της εξέλιξης των απλών μοντέλων, προσθέτοντας επιπλέον παράγοντες, για να 

περιγράψουν την αβεβαιότητα ενός προβλήματος, που εκ προοιμίου υπάρχει. Είναι όμως 

αλήθεια, ότι τα μοντέλα διάρθρωσης επιτοκίων πολλών παραγόντων δεν έλυσαν όλα τα 

προβλήματα και σε κάθε περίπτωση δε σταμάτησαν τους επιστήμονες, αλλά και τους 

πρακτικούς, να προσπαθήσουν να αναπτύξουν μοντέλα, που θα είναι σε θέση να προβλέπουν 

αποτελεσματική τη μελλοντική κίνηση των επιτοκίων.  

Πιο συγκεκριμένα, παρά τη χρήση μοντέλων πολλών παραγόντων, υπάρχουν πολλές 

περιπτώσεις όπου η παρατηρούμενη διάρθρωση των επιτοκίων, δεν ταιριάζει με αυτή που 

προκύπτει από τη χρήση των συγκεκριμένων μοντέλων. Τα προσαρμοσμένα μοντέλα πολλών 

παραγόντων καταφέρνουν να προβλέψουν τη διάρθρωση των επιτοκίων, αλλά απαιτούν 

συνεχώς τη βαθμονόμηση τους με τα δεδομένα της αγοράς. Έτσι, γεννήθηκε η ανάγκη για 

εύρεση μιας εναλλακτικής προσέγγισης προσδιορισμού της διάρθρωσης των επιτοκίων. 

Η ανάγκη αυτή ικανοποιήθηκε με την ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας που στόχο έχει να 

ερμηνεύσει τη διάρθρωση των επιτοκίων συνολικά, σαν ολότητα. Δε χρησιμοποιούνται 

πολλοί παράγοντες ως μεταβλητές για τη διάρθρωση των επιτοκίων, αλλά χρησιμοποιείται η 
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ίδια η διάρθρωση των επιτοκίων ως μοναδική μεταβλητή, χωρίς όμως να ορίζεται η διάστασή 

της. Τα μοντέλα αυτά, περιγράφουν την πορεία του προθεσμιακού επιτοκίου (forward rate) 

μέσω μιας στοχαστικής διαδικασίας. Το πρώτο μοντέλο που επιχείρησε κάτι τέτοιο, ήταν το 

μοντέλο των Ho και Lee (1986), αλλά το πιο σημαντικό μοντέλο αυτής της κατηγορίας είναι 

το μοντέλο των Heath, Jarrow και Morton (1992). Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι τα μοντέλα 

αυτά είναι ένα αορίστων διαστάσεων στοχαστικό σύστημα, αφού για κάθε συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή υπάρχει και μία αντίστοιχη εξίσωση. Ορίζοντας, ότι στο χρόνο μηδέν 

ορίζουμε το θεωρητικό προθεσμιακό επιτόκιο ίσο με το παρατηρούμενο, έχουμε το 

πλεονέκτημα μιας διάρθρωσης επιτοκίων που ταιριάζει τέλεια με την πραγματική, 

αποφεύγοντας τη συνεχή χρήση της καμπύλης απόδοσης για τη βαθμονόμηση και διόρθωση 

του μοντέλου (calibrate). 

 

4.2 Το μοντέλο των Ho και Lee (1986) 

 

Οι Ho και Lee (1986) ανέπτυξαν ένα πολύ σημαντικό διωνυμικό μοντέλο πολλών διακριτών 

περιόδων (discrete multi-period binomial model), καθώς ήταν το πρώτο που περιέγραψε 

ολόκληρη την κίνηση των επιτοκίων. Το μοντέλο χρησιμοποιεί την αρχική διάρθρωση των 

επιτοκίων, η οποία λαμβάνεται από τιμές ομολόγων και στη συνέχεια προβλέπει τις κινήσεις 

των επιτοκίων. Σημειώνεται, ότι οι Ho και Lee ανέπτυξαν ένα διωνυμικό πλέγμα (binomial 

lattice) για τη διάρθρωση των επιτοκίων, και όχι για την τιμή των ομολόγων. 

 Αρχικά, όρισαν μία χρονική περίοδο, την οποία και χώρισαν σε ίσα χρονικά 

διαστήματα Δt. Τη χρονική στιγμή t0=0, έθεσαν ως χρονική διάρθρωση των επιτοκίων, την 

παρατηρούμενη τρέχουσα διάρθρωση. Στη συνέχεια, όρισαν δύο εξαρτώμενες από τη 

διάρκεια στη λήξη συναρτήσεις h(τ), και h
*
(τ). Τη χρονική στιγμή t+Δt, η διάρθρωση των 

επιτοκίων είναι ίση με αυτή στο χρόνο t, πολλαπλασιασμένη με τη συνάρτηση h(τ) υπό την 

πιθανότητα π, ή με τη συνάρτηση h
*
(τ) υπό την πιθανότητα 1-π. Πρέπει, σε κάθε περίπτωση, 

να ικανοποιούνται οι σχέσεις, 

 

                   

             

 

Έτσι, σχημάτισαν ένα διωνυμικό δέντρο, όπου ανάλογα με την κίνηση της 

διάρθρωσης κατάφεραν να αναπτύξουν κλειστές αναλυτικές λύσεις για τις δύο συναρτήσεις 
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h(τ) και h
*
(τ), σε όρους του μέτρου πιθανότητας π και της δεδομένης παραμέτρου δ. Οι 

συναρτήσεις είναι,  

 

     
 

           
 

      
  

           
 

Αντίστοιχα, οι δύο συναρτήσεις σε όρους τιμών ομολόγων μεταφράζονται ως, 

 

             
        

        
 

 

για την περίπτωση που παρουσιάζεται ανοδική κίνηση στην καμπύλη απόδοσης, και 

 

              
        

        
 

 

 για την περίπτωση που παρουσιάζεται πτωτική κίνηση στην καμπύλη απόδοσης. 

 Το προθεσμιακό επιτόκιο (forward rate) μιας περιόδου, για παράδειγμα το επιτόκιο 

στο χρόνο t για δανεισμό κατά τη χρονική περίοδο από Τ μέχρι Τ+1, είναι, 

 

                                                                
        

      
                                                           

 

η οποία μεταφράζεται και ως, 

 

                    
             

           
  

 

Τελικά, συνδυάζοντας όλες τις προηγούμενες εξισώσεις καταλήγουν ότι το 

προθεσμιακό επιτόκιο δίνεται από τη σχέση, 
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όπου  

    
           

         
  

 

εάν υπάρχει αντίστοιχα ανοδική ή πτωτική κίνηση της καμπύλης απόδοσης, ώστε Ε( t)=0. 

Αντιλαμβάνεται κανείς, ότι το προθεσμιακό επιτόκιο είναι το άθροισμα του παλαιότερου 

προθεσμιακού επιτοκίου, του χρόνου στη λήξη, των πιθανοτήτων που ορίστηκαν και ενός 

θορύβου. Από την τελευταία συνάρτηση, μέσω διαδικασιών ολοκλήρωσης και 

παραγοντοποίησες, οι συγγραφείς δίνουν μία συνάρτηση για τον προσδιορισμό του 

βραχυπρόθεσμου επιτοκίου που είναι, 

 

                                 
         

           
                 

 

από όπου συμπεραίνεται, ότι το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο στο χρόνο t, εξαρτάται από το 

βραχυπρόθεσμο επιτόκιο της προηγούμενης περιόδου, τη σχετικής κλίση της καμπύλης 

απόδοσης, το χρόνο, τις παραμέτρους π και δ, αλλά και το θόρυβο. Αυτό που απομένει, είναι 

ο προσδιορισμός της πιθανότητας π και της παραμέτρου δ, ο οποίος πρέπει να γίνει 

χρησιμοποιώντας δεδομένα από παράγωγα προϊόντα των ομολόγων και όχι τις ίδιες τις τιμές 

των ομολόγων, αφού έχουν χρησιμοποιηθεί ήδη ως δεδομένο στην αρχική διάρθρωση των 

επιτοκίων. 

 Τέλος, η τιμή C(t) ενός δικαιώματος αγοράς ευρωπαϊκού τύπου με λήξη TC, τιμή 

εξάσκησης Κ, γραμμένο σε ομόλογο μηδενικού τοκομεριδίου λήξης TB≤TC, σύμφωνα με 

τους Ho και Lee  δίνεται από τη σχέση, 

 

                                         

 

με 

  
    

       
       

 
 
               

            
 

 

Το μοντέλο των Ho και Lee (1986) είναι μία αναλυτική διαδικασία Markov, που 

περιγράφει με μεγάλη ακρίβεια τη διάρθρωση των επιτοκίων. Δεν είναι όμως απαλλαγμένο 
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από μειονεκτήματα. Στα αποτελέσματα παρατηρείται μία ανοδική κίνηση της διάρθρωσης 

των επιτοκίων, δεν εξαλείφεται η τάση προς το μέσο όρο (mean reversion), στηρίζεται στην 

υπόθεση, ότι τόσο το στιγμιαίο όσο και το προθεσμιακό επιτόκιο (spot and forward rate) 

έχουν την ίδια σταθερή τυπική απόκλιση σr, ενώ δεν είναι σίγουρο ότι δεν υπάρχουν κάθε 

φορά ευκαιρίες κερδοσκοπίας. Είναι, όμως, ένα μοντέλο που αποτέλεσε τη βάση μελέτης 

πολλών ερευνητών. Υπάρχουν πολλά μοντέλα που αποτελούν επεκτάσεις και βελτιώσεις του 

μοντέλου των Ho και Lee (1986). 

 

4.3 Το μοντέλο των Heath, Jarrow και Morton (1992) 

 

Οι Heath, Jarrow και Morton (1992) χρησιμοποίησαν αρχικά το μοντέλο που εισήγαγαν οι Ho 

και Lee (1986), και για να αναπτύξουν το δικό τους μοντέλο, το επέκτειναν σε τρεις 

διαφορετικές κατευθύνσεις. Πρώτα απ’ όλα, η βασική μεταβλητή που χρησιμοποίησαν για να 

περιγράψουν τη συνολική διάρθρωση των επιτοκίων, δεν είναι οι τιμές ομολόγων, αλλά το 

προθεσμιακό επιτόκιο (forward rate). Δεύτερον, το μοντέλο τους επιτρέπει την κίνηση των 

συναλλαγών (trading) σε συνεχή χρόνο και όχι σε διακριτό χρόνο, όπως έκανε το μοντέλο 

των Ho και Lee (1986). Αυτό τους απάλλαξε από τη χρήση των ψευδοπιθανοτήτων π. Τρίτον, 

ανέπτυξαν ένα πολυπαραγοντικό μοντέλο και όχι ένα μοντέλο ενός παράγοντα. 

 Το μοντέλο των Heath, Jarrow και Morton (1992) εξηγεί ολόκληρη τη διάρθρωση των 

επιτοκίων, σε ένα πλαίσιο που δεν επιτρέπει την ανάπτυξη ευκαιριών κερδοσκοπίας. Οι 

συγγραφείς ορίζουν το προθεσμιακό επιτόκιο για κάθε συγκεκριμένη λήξη (maturity) Τ ως, 

 

                               

 

όπου μf(t,T) και σf(t,T) είναι προσαρμοσμένες διαδικασίες για κάθε λήξη Τ. Στη σχέση αυτή 

ο όρος της μεταβολής (drift) και ο όρος της μεταβλητότητας εξαρτώνται από την κίνηση 

Brown, ενώ το προθεσμιακό επιτόκιο εξαρτάται από το χρόνο t. Η παραπάνω σχέση γράφεται 

και ως, 

 

                                      
 

 

 

 

 

 

Ως συνοριακή συνθήκη για την επίλυση της εξίσωσης, χρησιμοποιείται στο χρόνο 0 η 

παρατηρούμενη καμπύλη του προθεσμιακού επιτοκίου. 
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 Οι Heath, Jarrow και Morton (1992) για το μοντέλο τους κάνουν ορισμένες 

παραδοχές. Υποθέτουν, ότι ο κίνδυνος λ(t) είναι ανεξάρτητος από τη λήξη (maturity), 

υπάρχει ένα μοναδικό martingale και επιπλέον ότι οι παράμετροι μf(t,T) και σf(t,T) δεν 

μπορεί να ορίζονται ελεύθερα, αλλά ότι σε κάθε περίπτωση εξαρτώνται από τη 

μεταβλητότητα και τη μέτρηση του κινδύνου της αγοράς. Αυτή η θεώρηση, άλλωστε, 

αποτρέπει την ύπαρξη ευκαιριών κερδοσκοπίας. Πιο συγκεκριμένα, για να εξαλείψουν την 

πιθανότητα αυτή, εισήγαγαν μια προσαρμοσμένη διαδικασία λ(t) που είναι ανεξάρτητη της 

λήξης και ικανοποιεί τη σχέση, 

 

                               
 

 

  

 

Αποδεικνύεται, ότι η διαδικασία λ(t) αντιπροσωπεύει το στιγμιαίο κίνδυνο της αγοράς και 

είναι ανεξάρτητη της λήξης Τ. 

Σύμφωνα με τις παραδοχές αυτές, η εξίσωση για το προθεσμιακό επιτόκιο υπό την 

ιστορική πιθανότητα P (historical probability P) γίνεται, 

 

                               
 

 

                 

 

Ενώ υπό το ουδέτερο μέτρο Q (risk neutral measure Q) γράφεται ως, 

 

                                 
 

 

   
 

 

               
 

 

 

 

όπου dW
*
(t) μια τυπική κίνηση Wiener. 

 Η σχέση που συνδέει το προθεσμιακό με το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο είναι, 

 

            

 

Επομένως, η δυναμική του βραχυπρόθεσμου επιτοκίου υπό την ιστορική πιθανότητα P, 

σύμφωνα με τους Heath, Jarrow και Morton, είναι, 
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Το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο δεν είναι τίποτα άλλο, από ένα συγκεκριμένο προθεσμιακό 

επιτόκιο, σύμφωνα με το μοντέλο αυτό. Υπό το ουδέτερο μέτρο Q, η εξίσωση γίνεται, 

 

        
       

  
 
   

                  

 

ή σε μία ολοκληρωμένη της μορφή ως, 

 

                                
 

 

 

 

               
 

 

 

 

όπου dW
*
(t) μια τυπική διαδικασία Wiener υπό το ουδέτερο μέτρο Q. 

 Οι τιμές των ομολόγων περιέχονται στις πληροφορίες που δίνονται από το 

προθεσμιακό επιτόκιο, σύμφωνα με τους Heath, Jarrow και Morton (1992). Έτσι, για την τιμή 

των ομολόγων χρησιμοποιούν τη σχέση,  

 

                  
 
  

 

η οποία με ολοκλήρωση χρησιμοποιώντας το λήμμα του Ito, γίνεται, 

 

            
                                          

 
 

 
 

 
 

 
  

 

Επομένως, η δυναμική των ομολόγων δίνεται από τη σχέση, 

 

       

      
                            

 

με 
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Χρησιμοποιώντας τις συνθήκες που υπάρχουν στην περίπτωση μη ύπαρξης κερδοσκοπίας, 

έχουμε, 

 

                            

 

ή ισοδύναμα 

 

     
               

       
 

 

Η τιμή των ομολόγων υπό το ουδέτερο μέτρο πιθανότητας Q, δίνεται από τη σχέση, 

 

       

      
                     

  

 

Όπως αντιλαμβάνεται κανείς το μοντέλο των Heath, Jarrow και Morton (1992). Για 

πρακτικούς σκοπούς και για την απλοποίηση της διαδικασίας τιμολόγησης, ακολουθείται 

συνήθως η παρακάτω διαδικασία. Αρχικά, ορίζονται οι μεταβλητότητες σf(t,T) του 

προθεσμιακού επιτοκίου από τρέχοντα δεδομένα της αγοράς. Στη συνέχεια υπολογίζεται ο 

όρος της μεταβολής σύμφωνα με τη σχέση, 

 

                         
 

 

 

 

Λαμβάνεται η παρατηρούμενη διάρθρωση του προθεσμιακού επιτοκίου f
*
(0,T) για Τ≥0 και 

υπολογίζεται το προθεσμιακό επιτόκιο σύμφωνα με, 

 

                         
 

 

              
 

 

 

 

Τέλος, υπολογίζεται η τιμή των ομολόγων σύμφωνα με τη σχέση 
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Για να γίνει η διαδικασία πιο σαφής, καταγράφεται το επόμενο παράδειγμα. Έστω η 

περίπτωση της σταθερής μεταβλητότητας          . Ο αντίστοιχος παράγοντας 

μεταβολής είναι                . Το προθεσμιακό επιτόκιο δίνεται από τη σχέση, 

 

                         
 

 

        
 

 

               
 

 
        

 

Έχουμε, 

 

       
 

 

                                
 

 

 

 

έτσι ώστε, 

 

                     
 

 

  
       

       
  

 
 
                   

 

 

Το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο υπολογίζεται από τη σχέση, 

 

                      
  

 
       

 

Από όπου εξάγεται ο όρος σW(t), που με αντικατάσταση του στη σχέση υπολογισμού της 

τιμής των ομόλογων έχουμε, 

 

       
       

       
 

             
 
 
                   

 

 

που περιγράφει την τιμή του ομολόγου ως συνάρτηση μόνο του r(t). 
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Κεφάλαιο 5 

Συγκρίσεις μοντέλων διάρθρωσης 

επιτοκίων – Συμπεράσματα 
 

 

5.1 Εισαγωγή 

 

Η χρονική διάρθρωση των επιτοκίων θεωρείται, ότι είναι από τα πιο σημαντικά και 

απαιτητικά ζητήματα της χρηματοοικονομικής επιστήμης. Άλλωστε, δεν είναι λίγοι οι 

επιστήμονες και οι ερευνητές που συμφωνούν με την άποψη, ότι το πρόβλημα της πρόβλεψης 

της χρονικής διάρθρωσης των επιτοκίων, έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον και έχει 

συγκεντρώσει την προσοχή τόσο, όσο κανένα άλλο θέμα της σύγχρονης χρηματοοικονομικής 

επιστήμης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, όπως άλλωστε έχει αποδειχτεί από τις έως τώρα 

αναφορές που έχουν γίνει, την ανάπτυξη ενός μεγάλου πλήθους μοντέλων, των οποίων 

στόχος ήταν, η περιγραφή και η πρόβλεψη της μελλοντικής συμπεριφοράς των επιτοκίων. 

Παρά το γεγονός, ότι έχει γίνει εκτεταμένη έρευνα στο θέμα της ανάπτυξης και 

κατασκευής μοντέλων που θα εξυπηρετούν το σκοπό που προαναφέραμε, δεν υπάρχουν 

πολλά δεδομένα και αναφορές που να πιστοποιούν την ανωτερότητα της συμπεριφοράς 

κάποιου συγκεκριμένου μοντέλου, μεταξύ αυτών που αναφέρθηκαν. Επιπλέον, με δεδομένο 

το μεγάλο πλήθος των μοντέλων διάρθρωσης των επιτοκίων, είναι πολύ δύσκολο να γίνουν 

συγκρίσεις του καθενός με το άλλο. Οι συγκρίσεις είναι δύσκολες όχι μόνο εξαιτίας του 

μεγάλου αριθμού των μοντέλων, αλλά επίσης εξαιτίας του γεγονότος, ότι κάθε μοντέλο έχει 

αναπτυχθεί σε διαφορετικό πλαίσιο και αυτό καθιστά τα αποτελέσματα των συγκρίσεων 

επισφαλή. Παράλληλα, οι παράμετροι που καθορίζουν τη συμπεριφορά και την ικανότητα 

πρόβλεψης των μοντέλων διαφέρουν, από μοντέλο σε μοντέλο. 
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Υπάρχουν, όμως, ερευνητές που κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα κοινό πλαίσιο που 

ορίζονται τα μοντέλα, ώστε να γίνει εφικτή η διαδικασία της σύγκρισης της ικανότητας 

πρόβλεψης τους. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί, ότι δεν είναι εφικτό να οριστεί ένα κοινό 

πλαίσιο που θα καλύπτει όλα τα μοντέλα ταυτόχρονα. Αρκετά πλαίσια σύγκρισης έχουν ήδη 

οριστεί, αλλά το καθένα ξεχωριστά είναι κατάλληλο για τη σύγκριση συγκεκριμένων 

μοντέλων. Το συμπέρασμα όλων των συγκρίσεων που έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα, 

είναι ότι δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί με απόλυτη ακρίβεια το μοντέλο, το οποίο με 

διαφορά υπερέχει στην ικανότητά του να προβλέπει τη συμπεριφορά των επιτοκίων και της 

μεταβλητότητας τους. 

Αυτό που είναι ξεκάθαρο όσον αφορά στη σύγκριση των μοντέλων διάρθρωσης των 

επιτοκίων, είναι ότι έχει παρατηρηθεί πως υπάρχουν δύο παράγοντες, που διαδραματίζουν 

καθοριστικό παράγοντα ώστε να λαμβάνονται ακριβείς προβλέψεις της συμπεριφορά των 

επιτοκίων. Αυτοί είναι η ταχύτητα της τάσης στη μέση τιμή β (mean reversion) και το 

επίπεδο της ετεροσκεδαστικότητας των μεταβολών του επιτοκίου γ. Οι Chen et al (1992) 

ήταν οι πρώτοι που κατάφεραν να παρουσιάσουν μια ολοκληρωμένη και με ακρίβεια 

σύγκριση μοντέλων διάρθρωσης επιτοκίων, εφαρμόζοντας μια γενική μέθοδο στιγμών 

(Generalized Method of Moments). Το άρθρο τους περιγράφεται συνοπτικά στην επόμενη 

ενότητα. 

 

5.2 Σύγκριση μοντέλων διάρθρωσης επιτοκίων από τους Chan et al (1992) 

 

Οι Chan et al (1992) ανέλυσαν οκτώ διαφορετικά μοντέλα διάρθρωσης επιτοκίων, 

εφαρμόζοντας σε ένα κοινό πλαίσιο. Στο άρθρο τους οι συγγραφείς διατυπώνουν, ότι είναι 

πιθανό να οργανωθούν και να διατυπωθούν τα μοντέλα σε ένα κοινό πλαίσιο, εισάγοντας 

τέσσερις παραμέτρους α, β, σ, γ, οι οποίες είτε περιορίζονται είτε μεταβάλλονται για κάθε 

μοντέλο ξεχωριστά. Τα οκτώ μοντέλα που συγκρίνονται είναι το μοντέλο του Merton (1973), 

το μοντέλο του Vasicek (1977), το μοντέλο των Cox, Ingersoll και Ross (1985), το μοντέλο 

του Dothan (1978), το μοντέλο της γεωμετρικής κίνησης Brown (1973), το μοντέλο των 

Brennan και Schwartz (1980), το μοντέλο των Cox, Ingersoll και Ross (1980), και το μοντέλο 

σταθερής ελαστικότητας της διακύμανσης (1973). 

 Το κοινό πλαίσιο που καθορίζει τη συμπεριφορά όλων των μοντέλων που 

συγκρίνονται, περιγράφεται από τη στοχαστική διαφορική εξίσωση, 
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όπου η παράμετρος r υποδηλώνει το επίπεδο του επιτοκίου, η παράμετρος γ το επίπεδο της 

ελαστικότητας του επιτοκίου, Ζ είναι μια τυπική κίνηση Brown και α, β, σ, γ, παράμετροι. Ο 

όρος (α+βr) υποδηλώνει τον όρο της μεταβολής (drift), ενώ ο όρος σr
γ
dZ είναι ο όρος της 

μεταβλητότητας του επιτοκίου. Διατυπώνεται, ότι περιορίζοντας κάθε φορά τις παραμέτρους, 

τότε αναπαράγεται το κάθε μοντέλο ξεχωριστά. 

Ο όρος (α+βr) γράφεται και ως β(r-α
*
), και γίνεται αντιληπτό, ότι το β είναι η 

παράμετρος που καθορίζει την ταχύτητα της τάσης στο μέσο όρο. Η παράμετρος γ επιτρέπει 

στη μεταβλητότητα να εξαρτάται από το επίπεδο του επιτοκίου. Ο πίνακας 5.1 περιγράφει τα 

μοντέλα και την ανάπτυξη τους υπό το συγκεκριμένο πλαίσιο που όρισαν οι Chan et al 

(1992). 

Τα περισσότερα από τα μοντέλα αυτά, είναι μοντέλα επιτοκίων ενός μόνο παράγοντα. 

Ωστόσο, η ανάλυση δεν περιορίζεται μόνο στη μελέτη απλών μοντέλων. Θέτοντας τη 

παράμετρο β=0, είναι πιθανό να καλυφθούν τα μοντέλα των Vasicek και Merton σε ένα, αυτό 

του Vasicek. Το ίδιο μπορεί να γίνει και για τα μοντέλα της γεωμετρικής κίνησης Brown και 

το μοντέλο του Dothan. Επιπλέον, θέτοντας α=0 πετυχαίνουν το ίδιο για τα μοντέλα της 

γεωμετρικής κίνησης Brown και το μοντέλο των Brennan και Schwartz. 

Τα μοντέλα συγκρίνονται μέσω της γενικευμένης μεθοδολογίας των στιγμών, όπως 

αυτή δημοσιεύτηκε από τον Henson (1982). Το κριτήριο που επιλέχθηκε για να 

προσδιοριστεί το μοντέλο που περιγράφει καλύτερα τη διάρθρωση των επιτοκίων είναι, η 

ικανότητα των μοντέλων να συλλαμβάνουν τη μεταβλητότητα στις μεταβολές των επιτοκίων. 

Και αυτό, διότι θεωρείται, ότι η μεταβλητότητα είναι ένας καθοριστικός παράγοντας στη 

διάρθρωση των επιτοκίων, στη τιμολόγηση προϊόντων που έχουν ως υποκείμενη αξία κάποιο 

επιτόκιο, αλλά και κατά την αντιστάθμιση του κινδύνου. 

Συγκρίνοντας τα μοντέλα κάτω από ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς, επέτρεψε σε 

θεωρητικό επίπεδο να προσδιοριστεί το μοντέλο που περιγράφει καλύτερα τη συμπεριφορά 

του επιτοκίου. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν, ότι η σχέση μεταξύ της μεταβλητότητας των 

επιτοκίων και του επιπέδου των τιμών τους είναι σημαντική παράμετρος της δυναμικής των 

μοντέλων του βραχυπρόθεσμου επιτοκίου. Και αυτό δεν είναι κάτι που συγκέντρωνε την 

προσοχή. Για παράδειγμα, τα μοντέλα των Merton και Vasicek δέχτηκαν πολύ κριτική για το 

ότι επιτρέπουν την εμφάνιση αρνητικών τιμών επιτοκίων, αλλά κανείς δεν αναφέρει την 

ομοσκεδαστικότητα των μοντέλων. 
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Επίσης παρατηρήθηκε ότι στα μοντέλα, όπου η παράμετρος γ ήταν σημαντικά 

μεγαλύτερη της μονάδας, κατάφεραν να περιγράψουν αρκετά καλύτερα τη δυναμική του 

βραχυπρόθεσμου επιτοκίου, από αυτά που η παράμετρος γ ήταν μικρότερη της μονάδας. 

Γενικά, διαπίστωσαν ότι όσα μοντέλα κατάφερναν να εκτιμήσουν τη μεταβλητότητα των 

επιτοκίων, αυτά είχαν και καλύτερη πρόβλεψη. Για αυτό το λόγο συμπέραναν, ότι τα μοντέλα 

των Vasicek (1977) και Cox, Ingersoll και Ross (1985) παρότι πιο φημισμένα, περιγράφουν 

τη διάρθρωση των επιτοκίων χειρότερα από τα λιγότερο διάσημα μοντέλα των Dothan (1978) 

και Cox, Ingersoll και Ross (1980). 



77 
 

 

Πίνακας 5.1 Περιγραφή μοντέλων και περιορισμοί παραμέτρων (Chan et al, 1992) 

Μοντέλο Έτος Σ.Δ.Ε. Περιγραφή Περιορισμοί 

Merton 1973            Το μοντέλο εφαρμόζεται για την τιμολόγηση ομολόγων. β=0 

γ=0 

Vasicek 1977                Το μοντέλο εφαρμόζεται για την εκτίμηση προϊόντων  

με υποκείμενη αξία το επιτόκιο. 

γ=0 

Cox, Ingersoll  

και Ross (1985) 

1985                   Το μοντέλο εφαρμόζεται για την εκτίμηση ευαίσθητων προϊόντων  

με υποκείμενη αξία το επιτόκιο. Υποθέτει ότι η  

μεταβλητότητα είναι ανάλογη του επιπέδου των επιτοκίων. 

γ=0,5 

Dothan 1978         Το μοντέλο εφαρμόζεται για την τιμολόγηση  

ομολόγων με τιμή μικρότερη της ονομαστικής τους. 

α=0 

β=0 

γ=1 

Γεωμ.  

κίνηση Brown 

1973              Το μοντέλο αυτό αναπτύχθηκε από τους Black και Scholes α=0 

γ=1 

Brennan  

και Schwartz 

1980                  Είναι ένα αριθμητικό μοντέλο για την τιμολόγηση ομολόγων. γ=1 

Cox, Ingersoll  

και Ross (1980) 

1980           Χρησιμοποιείται αρκετά στη μελέτη χρεογράφων  

μεταβλητού επιτοκίου. 

α=0 

β=0 

γ=1,5 

Σταθ.  

ελαστικ. διακύμανσης 

1975               Αναπτύχθηκε από τον Cox (1975) και βελτιώθηκε  

από τους Cox και Ross (1976). 

α=0 
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5.3 Άλλες συγκριτικές μελέτες 

 

Είναι γεγονός ότι υπάρχουν αρκετές μελέτες, που έχουν πραγματοποιηθεί αναφορικά με 

τον έλεγχο της επίδοσης των διαφόρων μοντέλων υπό διαφορετικές συνθήκες και θα 

μπορούσε η μελέτη τους να αποτελέσει μια ξεχωριστή από μόνη της έρευνα. Ως προς 

τον έλεγχο των μοντέλων, αυτός γίνεται με διάφορες μεθοδολογίες και δεν υπάρχει 

κάποια διαδικασία, που να προσφέρει a priori συγκριτικό πλεονέκτημα. Η μεγάλη 

πλειοψηφία των μελετών αυτών, εξετάζει μεμονωμένα μοντέλα ως προς τη 

συμπεριφορά τους, και δεν προχωρά σε μία συνολική σύγκριση των μοντέλων ως προς 

την ικανότητά τους να περιγράψουν τη συμπεριφορά του βραχυπρόθεσμου επιτοκίου, 

τη διάρθρωση των επιτοκίων, αλλά και να εκτιμήσουν την αξία παραγώγων του 

επιτοκίου. 

Πολλοί συγγραφείς κατάφεραν να αποδείξουν, ότι τα απλά μοντέλα επιτοκίων 

δεν παράγουν καμπύλη απόδοσης που να ταιριάζει με την παρατηρούμενη, όπως για 

παράδειγμα οι Pearson και Sun (1990), οι Litterman και Scheinkman (1991), και οι 

Gibbons και Raamaswamy (1993). Οι De Munnick και Schotman (1992) διαπίστωσαν 

ταύτιση των μοντέλων του Vasicek (1977) και Cox, Ingersoll και Ross (1985), όταν τα 

εφάρμοσαν για την ολλανδική αγορά ομολόγων. Οι Brown και Dybvig (1986) έλεγξαν 

μόνο το μοντέλο των Cox, Ingersoll και Ross (1985) και διαπίστωσαν, ότι η 

μεταβλητότητα είναι ασταθής σε σχέση με το χρόνο. Οι Pearson και Sun (1990) 

συμφωνούν με το εύρημα αυτό, απορρίπτεται όμως από τους Gibbons και 

Raamaswamy (1993). 

Οι Longstaff και Schwartz (1992), και Litterman, Scheinman (1991) 

παρατήρησαν στις μελέτες τους, ότι προσθέτοντας παράγοντες στα μοντέλα 

βελτιώνεται η περιγραφή της καμπύλης απόδοσης, ενώ προτείνουν τη χρήση μοντέλων 

δύο παραγόντων. Αντίθετα, οι Pearson και Sun (1994) δε συμφωνούν ότι τα μοντέλα 

δύο παραγόντων είναι επαρκή και προτείνουν μοντέλα τριών παραγόντων. Οι Amin και 

Morton (1994) σύγκριναν έξι διαφορετικά μοντέλα για την τιμολόγηση επιτοκιακών 

παραγώγων και κατέληξαν στο συμπέρασμα, ότι η μεταβλητότητα αυξάνει την 

αστάθεια των μοντέλων, ενώ τα μοντέλα δύο παραγόντων έχουν πολύ καλή 

συμπεριφορά.  
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5.4 Συμπεράσματα 

 

Στα προηγούμενα κεφάλαια περιγράφηκαν με συνοπτικό τρόπο, όλα τα μοντέλα 

διάρθρωσης επιτοκίων και παρουσιάστηκαν συνοπτικά κάποια από τα πλεονεκτήματα 

και τα μειονεκτήματά τους. Αυτό είναι και το ζητούμενο τελικά, μιας συνεχούς 

προσπάθειας πολλών μελετητών, μέσα από ένα ενοποιημένο πλαίσιο σύγκρισης, να 

προσδιορίσουν το μοντέλο, που περιγράφει με μεγαλύτερη ακρίβεια και 

αποτελεσματικότητα τη χρονική διάρθρωση των επιτοκίων. 

Η εμπειρική έρευνα, που έχει γίνει έως τώρα, παρέχει κάποια ασφαλή 

συμπεράσματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μοντέλων διάρθρωσης των 

επιτοκίων. Αυτά συνοψίζονται στο συμπέρασμα, ότι γενικά τα πολυπαραγοντικά 

μοντέλα επιτοκίων μπορούν να προβλέψουν καλύτερα και ακριβέστερα τη διάρθρωση 

των επιτοκίων, σε σύγκριση με τα μοντέλα διάρθρωσης επιτοκίων ενός μόνο 

παράγοντα. Ως εκ τούτου, καταφέρνουν τα μοντέλα αυτά να χρησιμοποιηθούν με τρόπο 

ικανοποιητικό στην τιμολόγηση ομολόγων και άλλων παραγώγων προϊόντων που έχουν 

υποκείμενη αξία τα επιτόκια. 

Το γεγονός αυτό, όμως, έρχεται σε άμεση αντίθεση με τον αριθμό των μοντέλων 

της μιας και της άλλης κατηγορίας. Ενώ λοιπόν είναι ξεκάθαρο, ότι τα 

πολυπαραγοντικά μοντέλα προσφέρουν καλύτερες λύσεις, δεν είναι λίγοι οι μελετητές 

που ανέπτυξαν μοντέλα επιτοκίων ενός μόνο παράγοντα. Ο λόγος για αυτό φυσικά 

είναι αρκετά απλός. Όπως αναφέρουν οι Litterman και Scheinkman (1991), και έχει ήδη 

γραφτεί και προηγουμένως, ένας μόνο παράγοντας είναι αρκετός για να περιγράψει το 

90% της καμπύλης απόδοσης, χωρίς να υπάρχει κάποιος περιορισμός στην επιλογή και 

στον προσδιορισμό του παράγοντα αυτού. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την 

πολυπλοκότητα των πολυπαραγοντικών μοντέλων, οδήγησε πολλούς μελετητές σε 

μοντέλα ενός μόνο παράγοντα, έτσι ώστε να προκύπτουν λύσεις ευκολότερα και με 

μεγαλύτερη ταχύτητα. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα, ότι τα πολυπαραγοντικά 

μοντέλα είναι ακριβέστερα, αλλά επίσης πιο πολύπλοκα, ενώ ταυτόχρονα απαιτούν 

μεγαλύτερο υπολογιστικό χρόνο. 

Το πιο σημαντικό συμπέρασμα όμως είναι ότι κανείς δεν μπορεί να απαντήσει 

με βεβαιότητα στο συμπέρασμα, για το ποιο είναι το καλύτερο και καταλληλότερο 

μοντέλο διάρθρωσης επιτοκίων. Για την ακρίβεια δεν υπάρχει μια απλή απάντηση στο 

ερώτημα αυτό. Το ιδανικό μοντέλο διάρθρωσης επιτοκίων πρέπει να είναι 

επιστημονικά ορθό, ευέλικτο, απλό, καλώς ορισμένο και ρεαλιστικό. Οφείλει να 
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ταιριάζει καλά τα αποτελέσματα σύμφωνα με τα δεδομένα, ανεξάρτητα από τη 

μεταβλητότητα και τη μορφή της καμπύλης απόδοσης, να συμφωνεί με τις διάφορες 

θεωρίες διάρθρωσης των επιτοκίων και να συμφωνεί με τις καταστάσεις ισορροπίας 

στην αγορά ή με την απουσία ευκαιριών κερδοσκοπίας. Τέλος, η χρήση των μοντέλων 

για την τιμολόγηση παραγώγων πρέπει να είναι αποτελεσματική, να περιγράφεται από 

κλειστές αναλυτικές λύσεις ή τουλάχιστον από σαφείς αριθμητικούς αλγορίθμους και 

σε κάθε περίπτωση να ελκύει το ενδιαφέρον, με την απλότητα και ακρίβεια της, των 

μελετητών και κυρίως των επαγγελματιών του χώρου. 

Με βάση τα κριτήρια αυτά, είναι εύκολο να καταλήξει κανείς στο συμπέρασμα, 

ότι τα μοντέλα ενός μόνο παράγοντα, δεν περιγράφουν ικανοποιητικά τη διάρθρωση 

των επιτοκίων, δεν αποδίδουν όλες τις μορφές της καμπύλης απόδοσης, δεν 

ενσωματώνουν συγκεκριμένες δομές της μεταβλητότητας των επιτοκίων και δεν 

παρέχουν καλά αποτελέσματα στην τιμολόγηση επιτοκιακών παραγώγων. 

Καταφέρνουν, όμως, να παρέχουν κλειστές αναλυτικές λύσεις για την τιμολόγηση 

ομολόγων αλλά και δικαιωμάτων προαίρεσης που είναι γραμμένα σε ομόλογα. 

Αντίθετα, τα πολυπαραγοντικά μοντέλα ανταποκρίνονται καλύτερα σε ότι δεν 

καταφέρνουν τα μοντέλα ενός μόνο παράγονται, αλλά αδυνατούν σε πολλές 

περιπτώσεις να προσφέρουν αναλυτικές λύσεις για την τιμολόγηση ομολόγων. 

Η ορθή επιλογή του καταλληλότερου κάθε φορά μοντέλα είναι μια διαδικασία 

που λαμβάνει τα συγκεκριμένα για την περίπτωση δεδομένα. Μια επιτυχημένη επιλογή 

οφείλει να απαντήσει προηγουμένως σε ερωτήματα, που έχουν να κάνουν με τον 

αριθμό των παραγόντων που θα χρησιμοποιηθούν, τον προσδιορισμό των παραγόντων 

αυτών, το λόγο για τον οποίο χρησιμοποιείται το μοντέλο αυτό και το αποτέλεσμα που 

επιδιώκεται να εξαχθεί.  

Σε κάθε περίπτωση αν επιχειρήσει κανείς, σύμφωνα και με όσα αναφέρθηκαν 

στο πλαίσιο της εργασίας αυτής, να προσδιορίσει το καταλληλότερο μοντέλο, τότε το 

μοντέλο των Heath, Jarrow και Morton (1992) θα μπορούσε να είναι αυτό. Πρώτα από 

όλα, αποδίδει τέλεια την τρέχουσα διάρθρωση των επιτοκίων, χωρίς προηγούμενα να 

απαιτεί κάποιου είδους βαθμονόμηση. Επιπλέον, το μοντέλο εφαρμόζεται ανεξάρτητα 

από τις προτιμήσεις των επενδυτών και αποδίδει μια εξίσωση τιμολόγησης, που είναι 

μοναδική και καθορίζεται από τη διακύμανση των επιτοκίων. Τελευταία, όλα τα 

υπόλοιπα μοντέλα, καλύπτονται από το πλαίσιο που όρισαν οι Heath, Jarrow και 

Morton (1992). Για τους λόγους αυτούς, το μοντέλο τους αποτελεί ένα ενοποιημένο 

πλαίσιο, που περιγράφει, κατά το μέτρο του δυνατού, πιο αποτελεσματικά τη χρονική 

διάθρωση των επιτοκίων. 
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