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Κεφάλαιο

1

Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιακών
Στοιχείων (Capital Asset Pricing Model
- CAPM)

Σύγκριση Μεταξύ του CAPM και του Πολυμεταβλητού Υποδείγματος:
Η Περίπτωση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου

1.1.

Εισαγωγή

Οι βάσεις για τη Σύγχρονη Θεωρία Χαρτοφυλακίου (Modern Portfolio Theory)
τέθηκαν από τον αμερικανό οικονομολόγο Harry Markowitz μέσα από το
άρθρο του με τίτλο «Portfolio Selection» (Markowitz 1952) και το βιβλίο του
με τίτλο «Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments»
(Markowitz 1959). Ο Markowitz, στη θεωρία που ανέπτυξε, εξετάζει τη σχέση
ανάμεσα στην αναμενόμενη απόδοση ενός χαρτοφυλακίου και τον κίνδυνο που
αυτό εμπεριέχει. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει ότι κάθε ορθολογικός επενδυτής
(πρέπει να) προσπαθεί να πετύχει τη μέγιστη απόδοση για ένα δεδομένο
επίπεδο κινδύνου ή ισοδύναμα να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο για ένα δεδομένο
επίπεδο απόδοσης (Fama and French 2004).
Εκτός του προαναφερθέντος, υπάρχουν και άλλα δύο σημαντικά σημεία
στη θεωρία του Markowitz. Το πρώτο είναι ότι η αναμενόμενη απόδοση και ο
κίνδυνος ενός χαρτοφυλακίου είναι ανάλογα των ποσοστών συμμετοχής των
χρεογράφων που εμπεριέχονται σε αυτό (Markowitz 1952). Το δεύτερο είναι η
διαφοροποίηση (diversification) δηλαδή η αναδιοργάνωση του χαρτοφυλακίου
με την εισαγωγή περισσότερων χρεογράφων και προσαρμογή των ποσοστών
συμμετοχής του κάθε χρεογράφου του χαρτοφυλακίου, με σκοπό την επίτευξη
ενός συνολικού κινδύνου μικρότερου από τον κίνδυνο που κάθε χρεόγραφο
ξεχωριστά συνεπάγεται (Markowitz 1959).
Επέκταση της Σύγχρονης Θεωρίας Χαρτοφυλακίου αποτελεί το
Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων (Capital Asset Pricing Model –
CAPM) το οποίο αναπτύχθηκε ανεξάρτητα από τους William Sharpe (1964),
John Lintner (1965), Jan Mossin (1966) και Jack Treynor (1961-1962). Το
μοντέλο αυτό χρησιμοποιείται στον καθορισμό της απαιτούμενης απόδοσης
ενός κεφαλαιακού στοιχείου, βάσει του κινδύνου που αυτό συνεπάγεται, έτσι
ώστε να αξιολογήσουμε αν συμφέρει να ενταχθεί τα στοιχείο αυτό σε κάποιο
χαρτοφυλάκιο (Bodie et al. 2008). Επιπλέον, το CAPM χρησιμοποιείται για την
δημιουργία προβλέψεων σχετικά με την αναμενόμενη απόδοση κεφαλαιακών
στοιχείων, τα οποία δεν έχουν γίνει ακόμη αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε
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κάποια αγορά καθώς και στον υπολογισμό του κόστους κεφαλαίου για τις
επιχειρήσεις (Fama and French 2004).
Το CAPM επεκτείνει τη Σύγχρονη Θεωρία Χαρτοφυλακίου εισάγοντας
κάποιες καινούριες έννοιες. Η πρώτη έννοια που εισάγεται είναι αυτή του
κεφαλαιακού στοιχείου ελεύθερο κινδύνου (risk-free asset) το οποίο
αποφέρει/αποδίδει ένα επιτόκιο ελεύθερο κινδύνου (risk-free interest rate). Η
επόμενη έννοια είναι αυτή του συντελεστή β (beta coefficient), που αποτελεί
βασική παράμετρο του CAPM, με τη βοήθεια του οποίου μετράται ο
συστηματικός κίνδυνος, ένα από τα δύο είδη κινδύνου ενός χρεογράφου /
χαρτοφυλακίου με το δεύτερο είδος κινδύνου να είναι αυτό του μησυστηματικού κινδύνου (Diggs 2004). Επιπλέον, στο μοντέλο CAPM
προβλέπεται η δυνατότητα του επενδυτή να δανείσει (lend) ή να δανειστεί
(borrow) χρήματα με επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο ελεύθερο κινδύνου.

1.2.

Υποθέσεις CAPM

Το μοντέλο CAPM βασίζεται σε κάποιες υποθέσεις οι οποίες απλοποιούν τις
αναλύσεις σε σχέση με το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Οι βασικότερες
υποθέσεις του CAPM είναι οι εξής (Bodie et al. 2008; Diggs 2004; Θεοδοσίου
2003; Κάπαρης 2007; Τσακλάγκανος 2000):
1) Όλοι οι επενδυτές είναι ορθολογικοί και αποφεύγουν το ρίσκο (riskaverse), επενδύοντας έτσι ώστε να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο για κάθε
(δεδομένο) επίπεδο της αναμενόμενης απόδοση μιας επένδυσης ή να
μεγιστοποιούν την αναμενόμενη απόδοση για κάθε (δεδομένο) επίπεδο
κινδύνου μιας επένδυσης. Ο κίνδυνος (που μετράται μέσω της τυπικής
απόκλισης) και η αναμενόμενη απόδοση είναι τα στοιχεία που λαμβάνει
υπόψη ο επενδυτής για την λήψη των αποφάσεων του.
2) Οι επενδυτές επενδύουν για μία μόνο περίοδο, που είναι ενιαία για
όλους και δεν ενδιαφέρονται για το τι μέλλει γενέσθαι μετά το τέλος
αυτής της περιόδου. Αυτή η υπόθεση είναι μυωπική και δεν
ανταποκρίνεται στη πραγματικότητα.
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3) Όλοι οι επενδυτές έχουν τις ίδιες εκτιμήσεις (homogenous expectations)
σχετικά με τις αναμενόμενες αποδόσεις, τις διακυμάνσεις και τις συνδιακυμάνσεις όλων των χρεογράφων (securities) της οικονομίας. Η
υπόθεση αυτή συνεπάγεται ότι η μαθηματική λύση του προβλήματος
επιλογής χαρτοφυλακίου δίνει τα ίδια αποτελεσματικά χαρτοφυλάκια
για όλους τους επενδυτές.
4) Υπάρχει η δυνατότητα οι επενδυτές να δανείζονται ή/και να δανείζουν
οποιοδήποτε ποσό με επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο ελεύθερο κινδύνου, με
το τελευταίο να ισούται με την απόδοση που προσφέρει το στοιχείο
ελεύθερου κινδύνου, το οποίο θεωρείται ότι υπάρχει στην αγορά.
5) Οι επενδυτές περιορίζονται στο να επενδύουν μόνο σε εμπορεύσιμα
περιουσιακά στοιχεία, αποκλείοντας έτσι τις επενδύσεις σε μη
εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία όπως για παράδειγμα το ανθρώπινο
δυναμικό (human capital).
6) Όλοι οι επενδυτές είναι δέκτες τιμών (price takers) καθώς δεν μπορούν
να επηρεάσουν από μόνοι τους τις τιμές των κεφαλαιακών στοιχείων
μέσω των συναλλαγών τους. Δηλαδή η αγορά του κάθε στοιχείου
ακολουθεί το μοντέλο του τέλειου ανταγωνισμού και βρίσκεται σε
κατάσταση ισορροπίας (market equilibrium).
7) Οι ποσότητες των κεφαλαιακών στοιχείων είναι σταθερές και κάθε
στοιχείο μπορεί να πωληθεί σε υποδιαιρέσεις (perfect divisibility).
8) Το κόστος αγοράς ή πώλησης των χρεογράφων είναι μηδέν καθώς δεν
υπάρχουν κόστη συναλλαγής (πχ προμήθειες, αμοιβή υπηρεσιών) – κάτι
που δεν ισχύει στην πραγματικότητα – ούτε και κάποιοι επιβαλλόμενοι
φόροι.
9) Οι πληροφορίες είναι ανέξοδες και διανεμημένες ομοιογενώς.
Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, όλοι οι μετέχοντες στην αγορά έχουν
τέλεια και πλήρη πληροφόρηση. Κανένας επενδυτής δεν έχει κανένα
πλεονέκτημα πρόσθετης πληροφόρησης ή επιπλέον ενημέρωσης για κάποιο
χρεόγραφο, σε σχέση με όλους τους άλλους. Επίσης όλοι οι επενδυτές
γνωρίζουν και είναι εξοικειωμένοι με τη σχέση κινδύνου και απόδοσης. Ακόμη,
όλες οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στις συναλλαγές των επενδύσεων
θεωρούνται μηδενικές.
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Έτσι, εάν όλοι οι μετέχοντες στην αγορά διαγνώσουν μια επένδυση
υψηλής απόδοσης με μειωμένο κίνδυνο αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να
οδηγηθούν όλοι οι επενδυτές στην αγορά αυτού του χρεογράφου, με
αποτέλεσμα την άνοδο της τιμής του και τη συνακόλουθη πτώση της
αναμενόμενης απόδοσης. Η αγορά με την τέλεια πληροφόρηση και τις άλλες
προαναφερθείσες υποθέσεις απαιτεί αυτός ο κίνδυνος και το ποσοστό απόδοσης
απαραίτητα να συσχετίζονται.
Οι προσδοκίες των επενδυτών στη σχέση κινδύνου και απόδοσης δεν
παρουσιάζουν καμία διαφορά, κάτω από το πρίσμα της ισχυρής μορφής της
θεωρίας της αποτελεσματικής αγοράς, δηλαδή της θεωρίας κατά την οποία στην
όλη διαθέσιμη πληροφόρηση για κάποιο χρεόγραφο εμπεριέχονται οι ιστορικές
τιμές του χρεογράφου, οι δημοσιευμένες διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις
αποδόσεις του χρεογράφου καθώς και η διαθέσιμη ιδιωτική πληροφόρηση
σχετικά με αυτό (Κάπαρης 2007).
.

1.3.

Ανάλυση

1.3.1. Σύγχρονη Θεωρία Χαρτοφυλακίου
Το κάθε χρεόγραφο χαρακτηρίζεται από μία αναμενόμενη απόδοση και
από έναν επενδυτικό κίνδυνο, ο οποίος έχει να κάνει με την απόκλιση (και
κυρίως την αρνητική απόκλιση) που μπορεί να προκύψει ανάμεσα στη
μελλοντική - πραγματική τιμή και την αναμενόμενη τιμή του χρεογράφου.
Πολλές φορές οι επενδυτές έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε χρεόγραφα με
μεγαλύτερο κίνδυνο και μεγαλύτερη αναμενόμενη απόδοση και σε χρεόγραφα
με μικρότερο κίνδυνο και μικρότερη αναμενόμενη απόδοση.
Πέραν όμως της επένδυσης σε μεμονωμένα χρεόγραφα, υπάρχει η
τακτική της επένδυσης σε περισσότερα του ενός χρεόγραφα ώστε να
δημιουργηθεί ένα χαρτοφυλάκιο χρεογράφων στο οποίο κάθε χρεόγραφο θα
συμμετέχει με κάποιο ποσοστό (weights). Σύμφωνα με τον Markowitz, μέσω
της διαφοροποίησης δηλαδή της συμμετοχής περισσότερων χρεογράφων σε ένα
χαρτοφυλάκιο, μπορούμε να πετύχουμε έναν συνολικό κίνδυνο μικρότερο σε
σχέση με τον κίνδυνο που συνεπάγεται το κάθε χρεόγραφο ξεχωριστά και αυτό
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συμβαίνει γιατί οι αποδόσεις των χρεογράφων δεν κινούνται ταυτόχρονα και
προς την ίδια κατεύθυνση (Brealey and Myers 2003; Τσακλάγκανος 2000).
Η αναμενόμενη απόδοση και ο κίνδυνος ενός χαρτοφυλακίου – που
μετράται μέσω της τυπικής απόκλισης – είναι ανάλογα των σταθμών δηλαδή
των ποσοστών συμμετοχής των χρεογράφων στο χαρτοφυλάκιο. Στην
περίπτωση χαρτοφυλακίου με δύο χρεόγραφα Α και Β, τα μεγέθη αυτά δίνονται
από τους παρακάτω τύπους (Θεοδοσίου 2003):
Αναμενόμενη απόδοση: E(rp) = wAΕ(rA) + (1-wA)Ε(rB)
(1)
Τυπική

απόκλιση:

√

(2)

όπου wA και wB = (1-wA) τα ποσοστά συμμετοχής των χρεογράφων, Ε(rA) και
Ε(rB) οι αναμενόμενες αποδόσεις των χρεογράφων, σP, σΑ και σΒ οι τυπικές
αποκλίσεις του χαρτοφυλακίου και των χρεογράφων αντίστοιχα και ρΑΒ ο
συντελεστής συσχέτισης των χρεογράφων.
Με βάση την εξίσωση (2) βλέπουμε ότι αν υπάρχει τέλεια θετική
συσχέτιση μεταξύ των χρεογράφων δηλαδή ρ ΑΒ = +1 τότε προκύπτει ότι:

√
δηλαδή η τυπική απόκλιση του χαρτοφυλακίου είναι ο σταθμισμένος μέσος
όρος των τυπικών αποκλίσεων του κάθε χρεογράφου χωριστά.
Ομοίως, για χρεόγραφα με τέλεια αρνητική συσχέτιση δηλαδή ρ ΑΒ = -1
προκύπτει ότι:
√
οπότε μπορούμε στην περίπτωση αυτή να έχουμε χαρτοφυλάκιο μηδενικού
κινδύνου αν wAσΑ = wBσΒ.
Επειδή η αναμενόμενη απόδοση ενός χαρτοφυλακίου είναι ο
σταθμισμένος

μέσος

όρος

των

αναμενόμενων

αποδόσεων

των

συμπεριλαμβανομένων σε αυτό χρεογράφων ενώ η τυπική απόκλιση αυτού
είναι μικρότερη από τον σταθμισμένο μέσο όρο των τυπικών αποκλίσεων των
χρεογράφων του χαρτοφυλακίου, τα χαρτοφυλάκια με ρ ΑΒ < +1 δίνουν πάντα
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καλύτερη σχέση απόδοσης – κινδύνου συγκριτικά με κάθε χρεόγραφο του
χαρτοφυλακίου μεμονωμένα.
Στην περίπτωση ύπαρξης δύο χρεογράφων Α και Β, η γραφική
απεικόνιση των διαφόρων συνδυασμών που μπορούν να γίνουν μεταξύ των Α
και Β, ανάλογα και με τον συντελεστή συσχέτισης ρ ΑΒ δίνεται από το παρακάτω
σχήμα.

Σχήμα 1 Δυνατοί συνδυασμοί δύο χρεογράφων Α και Β ανάλογα με τον συντελεστή ρ ΑΒ

Στο παραπάνω σχήμα το οποίο απεικονίζει τη σχέση μεταξύ
αναμενόμενης απόδοσης και τυπικής απόκλισης, στόχος είναι η επιλογή ενός
συνδυασμού χρεογράφων που βρίσκεται όσο το δυνατόν πάνω και αριστερά.
Όταν ο συντελεστής συσχέτισης είναι ρΑΒ = 1 τότε οι δυνατοί συνδυασμοί
κινούνται στο ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ οπότε η διαφοροποίηση δεν έχει κανένα
αποτέλεσμα καθώς το τμήμα ΑΒ δεν τείνει προς τα πάνω και αριστερά. Στην
περίπτωση που ο συντελεστής ρΑΒ = -1 τότε οι δυνατοί συνδυασμοί βρίσκονται
πάνω στα ευθύγραμμα τμήματα ΑΓ και ΓΒ ενώ όταν -1 < ρΑΒ < 1 τότε οι
συνδυασμοί βρίσκονται σε μία καμπύλη ΑΒ η οποία τείνει προς το σημείο Γ
όσο ο ρΑΒ μικραίνει. Όπως φαίνεται και από το σχήμα, στην περίπτωση της
τέλειας αρνητικής συσχέτισης (ρ ΑΒ = -1), υπάρχει η δυνατότητα σχηματισμού
ενός συνδυασμού, αυτού στο σημείο Γ, στον οποίο ο κίνδυνος είναι μηδενικός
(Bodie et al. 2008).
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Όταν στην αγορά διαπραγματεύονται Ν χρεόγραφα, τότε οι επενδυτές
έχουν τη δυνατότητα δημιουργίας άπειρων χαρτοφυλακίων με διαφορετικούς
συνδυασμούς χρεογράφων. Όπως και στην περίπτωση των δύο χρεογράφων, οι
επενδυτές θα επιλέξουν χαρτοφυλάκιο με βάση την αναμενόμενη απόδοση και
τον κίνδυνο που συνεπάγονται (Τσακλάγκανος 2000). Στην περίπτωση ύπαρξης
n χρεογράφων σε ένα χαρτοφυλάκιο οι αντίστοιχοι τύποι υπολογισμού των δύο
προαναφερθέντων μεγεθών είναι οι παρακάτω (Markowitz 1952):
Αναμενόμενη απόδοση: E(rp) =∑

)

(3)
Τυπική απόκλιση: σp = √∑

∑

(4)
όπου wi, wj τα ποσοστά συμμετοχής των χρεογράφων i και j.
Όπως απέδειξε ο Markowitz (Markowitz 1959), όταν δεν υπάρχουν
χρεόγραφα ελεύθερα κινδύνου, όλα τα δυνατά χαρτοφυλάκια, τα οποία
μπορούν να περιέχουν από ένα μέχρι και Ν χρεόγραφα, μπορούν να
απεικονιστούν σε ένα διάγραμμα αναμενόμενης απόδοσης και τυπικής
απόκλισης με μία υπερβολή, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.

Σχήμα 2 Σύνολο δυνατών χαρτοφυλακίων και το Αποτελεσματικό Μέτωπο (χωρίς την ύπαρξη
χρεογράφου ελεύθερο κινδύνου)

Στο προηγούμενο σχήμα, η σκιασμένη επιφάνεια απεικονίζει το σύνολο
των εφικτών χαρτοφυλακίων (feasible set). Από αυτά τα χαρτοφυλάκια, οι
επενδυτές, όντας ορθολογικά σκεπτόμενοι, θα επιλέξουν χαρτοφυλάκια που
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βρίσκονται όσο το δυνατόν πάνω και αριστερά, πετυχαίνοντας έτσι την
καλύτερη σχέση μεταξύ αναμενόμενης απόδοσης και κινδύνου. Το όριο όμως
στο οποίο μπορούν να φτάσουν μετατοπιζόμενοι προς αυτή την κατεύθυνση
είναι η ανοιχτή πράσινη καμπύλη, η οποία ονομάζεται και Αποτελεσματικό
Μέτωπο (Efficient Frontier).
Το

Αποτελεσματικό

Μέτωπο

περιλαμβάνει

τα

λεγόμενα

«αποτελεσματικά χαρτοφυλάκια» δηλαδή χαρτοφυλάκια που δίνουν την
καλύτερη απόδοση για δεδομένο επίπεδο κινδύνου ή αντίστοιχα τον
χαμηλότερο κίνδυνο για δεδομένη απόδοση. Επειδή οποιοδήποτε χαρτοφυλάκιο
εκτός του Αποτελεσματικού Μετώπου είναι υποδεέστερο αυτών του
Αποτελεσματικού Μετώπου (από την άποψη της σχέσης ανάμεσα σε
αναμενόμενη απόδοση και κίνδυνο), οι επενδυτές θα επιλέξουν ένα
χαρτοφυλάκιο από αυτά του Αποτελεσματικού Μετώπου. Το πού θα
τοποθετηθεί κάθε επενδυτής πάνω στο Αποτελεσματικό Μέτωπο, εξαρτάται
από το ρίσκο που είναι διατεθειμένος να αναλάβει.
Εάν απεικονίσουμε σε ένα διάγραμμα αναμενόμενης απόδοσης και
κινδύνου, το σύνολο των χαρτοφυλακίων τα οποία είναι εξίσου ελκυστικά για
έναν επενδυτή (από την άποψη της σχέσης ανάμεσα σε αναμενόμενη απόδοση
και κίνδυνο), τότε το αποτέλεσμα θα είναι η δημιουργία της καμπύλης
αδιαφορίας (indifference curve). Το καλύτερο χαρτοφυλάκιο για κάθε επενδυτή
προκύπτει γραφικά από το σημείο στο οποίο η καμπύλη αδιαφορίας του
επενδυτή εφάπτεται του Αποτελεσματικού Μετώπου. Η γραφική απεικόνιση
του προαναφερθέντος δίνεται στο επόμενο σχήμα.

Σχήμα 3 Γραφική απεικόνιση της εύρεσης του βέλτιστου χαρτοφυλακίου βάσει των καμπυλών
αδιαφορίας του επενδυτή
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1.3.2. CAPM
Στην ανάλυση που έγινε μέχρι στιγμής, θεωρήθηκε ότι όλα τα
χρεόγραφα που διαπραγματεύονται στην αγορά έχουν κάποιο ρίσκο και ότι δεν
γίνεται οι επενδυτές να δανειστούν ή να δανείσουν. Αποτέλεσμα της ανάλυσης
ήταν η δημιουργία του Αποτελεσματικού Μετώπου δηλαδή του συνόλου των
χαρτοφυλακίων που δίνουν την καλύτερη σχέση μεταξύ αναμενόμενης
απόδοσης κα τυπικής απόκλισης, από τα οποία οι επενδυτές θα επιλέξουν
ανάλογα με τον κίνδυνο που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν.
Αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει κάποιο χρεόγραφο ελεύθερο κινδύνου (riskfree asset), το οποίο δίνει μία απόδοση ελεύθερη κινδύνου (risk-free interest
rate – rf) και ότι επιτρέπεται ο δανεισμός οποιουδήποτε ποσού με επιτόκιο ίσο
με το rf , τότε το Αποτελεσματικό Μέτωπο μετατρέπεται σε μία ευθεία, όπως θα
αναφερθεί παρακάτω. Σαν χρεόγραφα ελεύθερα κινδύνου θεωρούνται οι
κρατικές ομολογίες, όπως για παράδειγμα τα κρατικά ομόλογα (government
bonds) κα τα έντοκα γραμμάτια του δημοσίου (treasury bills), των οποίων η
διάρκεια ζωής δεν ξεπερνά το ένα έτος, αν και αυτό δεν είναι κοινά παραδεκτό
(Diggs 2004; Τσακλάγκανος 2000). Η βραχυπρόθεσμη φύση των χρεογράφων
αυτών κάνει τις τιμές τους να μην είναι ευαίσθητες στις αυξομειώσεις των
επιτοκίων. Επιπλέον, η αβεβαιότητα στην απόδοση των χρεογράφων αυτών που
οφείλεται στον πληθωρισμό είναι αμελητέα σε σχέση με την αβεβαιότητα στις
αποδόσεις στη χρηματιστηριακή αγορά (Bodie et al. 2008).
Λαμβάνοντας πλέον υπόψη και το χρεόγραφο ελεύθερο κινδύνου στο
οποίο μπορούν να επενδύσουν οι επενδυτές, γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχει η
δυνατότητα

σχηματισμού

νέων

χαρτοφυλακίων,

τα

οποία

αποτελούν

συνδυασμούς του ακίνδυνου χρεογράφου και των χαρτοφυλακίων που
περιέχουν μόνο χρεόγραφα με κάποιον κίνδυνο.
Εξ’ορισμού, το ακίνδυνο χρεόγραφο έχει μηδενική τυπική απόκλιση
(σRf = 0) (Sharpe 1964) και έχει και μια απόδοση της τάξεως του rf . Οπότε, αν
θέλουμε να τοποθετήσουμε το ακίνδυνο χρεόγραφο σε ένα διάγραμμα
αναμενόμενης απόδοσης – τυπικής απόκλισης, αυτό θα βρίσκεται πάνω στον
κάθετο άξονα δηλαδή στον άξονα της αναμενόμενης απόδοσης.
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Εφόσον οι επενδυτές τοποθετούνται σε χαρτοφυλάκια πάνω στο
Αποτελεσματικό Μέτωπο, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως στην ανάλυσή μας,
οι συνδυασμοί του ακίνδυνου χρεογράφου και των αποτελεσματικών
χαρτοφυλακίων θα είναι πάνω σε ευθείες που θα περνούν από το σημείο rf και
θα τέμνουν το Αποτελεσματικό Μέτωπο σε διαφορετικό σημείο η κάθε μία,
ανάλογα με το που βρίσκεται το χαρτοφυλάκιο με τα χρεόγραφα με κίνδυνο με
το οποίο συνδυάζεται το rf. Οι ευθείες αυτές ονομάζονται Γραμμές Κατανομής
Κεφαλαίου (Capital Allocation Lines – CAL) (Bodie et al. 2008). Οι γραφική
απεικόνιση των Γραμμών Κατανομής Κεφαλαίου εμφανίζονται στο επόμενο
σχήμα.

Σχήμα 4 Γραμμές Κατανομής Κεφαλαίου (CALs) και η Γραμμή Κεφαλαιαγοράς (Capital
Market Line)

Με βάση το παραπάνω σχήμα γίνεται αντιληπτό ότι οι επενδυτές είναι
λογικό να προτιμούν να κινηθούν σε μία CAL παρά πάνω στο Αποτελεσματικό
Μέτωπο, όπως το έχουμε ορίσει μέχρι στιγμής. Αυτό ισχύει γιατί κινούμενοι οι
επενδυτές πάνω σε κάποια CAL μπορούν να επενδύσουν σε χαρτοφυλάκια που
προσφέρουν κάποια αναμενόμενη απόδοση E(rp), με τυπική απόκλιση σp
μικρότερη από την τυπική απόκλιση που προσφέρει ένα χαρτοφυλάκιο πάνω
στο Αποτελεσματικό Μέτωπο με ίδια αναμενόμενη απόδοση E(rp).
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Ακόμη γίνεται αντιληπτό ότι συμφέρει τους επενδυτές να τοποθετούνται
σε CALs οι οποίες, με κοινό – σταθερό σημείο το rf, βρίσκονται όσο γίνεται πιο
αριστερά. Αυτό ισχύει γιατί όσο πιο ψηλά βρίσκεται μια CAL μπορεί να δώσει
χαρτοφυλάκια (συνδυασμούς rf και χαρτοφυλακίων με ρίσκο) τα οποία με τον
ίδιο κίνδυνο – ίδιο σp – προσφέρουν μεγαλύτερη αναμενόμενη απόδοση. Η
βέλτιστη CAL που μπορεί να προκύψει είναι αυτή που εφάπτεται του
Αποτελεσματικού Μετώπου και ονομάζεται Γραμμή Κεφαλαιαγοράς (Capital
Market Line – CML) (βλ. σχήμα 4). Οποιαδήποτε άλλη «CAL» πιο αριστερά
από την Γραμμή Κεφαλαιαγοράς δεν έχει κανένα νόημα καθώς θα βρίσκεται
εκτός της περιοχής των εφικτών χαρτοφυλακίων με ρίσκο, οπότε δεν μπορεί να
δημιουργηθεί και κάποιος συνδυασμός του rf με κάποιο τέτοιο χαρτοφυλάκιο.
Βάσει των παραπάνω, γίνεται αντιληπτό ότι πλέον οι επενδυτές, αν
θέλουν να πετύχουν την καλύτερη σχέση αναμενόμενης απόδοσης και
κινδύνου, πρέπει να κινηθούν πάνω στην Γραμμή Κεφαλαιαγοράς. Δηλαδή, με
την είσοδο του ακίνδυνου χρεογράφου το Αποτελεσματικό Μέτωπο δεν είναι η
υπερβολή που αναφέρθηκε προηγουμένως αλλά η ευθεία της Γραμμής
Κεφαλαιαγοράς (Τσακλάγκανος 2000). Το σημείο Μ στο οποίο η Γραμμή
Κεφαλαιαγοράς εφάπτεται του Αποτελεσματικού Μετώπου (δηλαδή της
υπερβολής) δίνει το χαρτοφυλάκιο αγοράς.
Το χαρτοφυλάκιο αγοράς (market portfolio) είναι ένα χαρτοφυλάκιο που
περιέχει όλα τα επικίνδυνα χρεόγραφα της αγοράς, σταθμισμένα ανάλογα με
την αγοραία αξία του καθενός σε σχέση με την συνολική αγοραία αξία του
χαρτοφυλακίου. Το χαρτοφυλάκιο Μ θεωρείται το χαρτοφυλάκιο της αγοράς
γιατί, όπως αναφέραμε και στις υποθέσεις του CAPM προηγουμένως, όλοι οι
επενδυτές έχουν ομοιογενείς προσδοκίες (homogenous expectations) σχετικά με
τις αποδόσεις κα τις τυπικές αποκλίσεις (ρίσκο) όλων των χρεογράφων που
διαπραγματεύονται σε μια αγορά, οπότε για όλους τους επενδυτές υπάρχει ένα
μόνο σύνολο εφικτών χαρτοφυλακίων (feasible set). Από το σύνολο των
εφικτών χαρτοφυλακίων, οι επενδυτές επιλέγουν αυτό που δίνει την καλύτερη
απόδοση για ένα δεδομένο επίπεδο κινδύνου. Όταν η αγορά βρίσκεται σε
ισορροπία, εξ’ορισμού όλα τα χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν χρεόγραφα με
αναλογίες που καθορίζονται από την αγοραία αξία των χρεογράφων σε σχέση
με την συνολική αγοραία αξία του χαρτοφυλακίου. Το χαρτοφυλάκιο που
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υπερτερεί όλων των άλλων, όταν η αγορά είναι σε ισορροπία, είναι αυτό που
περιλαμβάνει όλα τα διαθέσιμα χρεόγραφα. Όπως φαίνεται και από το σχήμα 4,
οι συνδυασμοί (χαρτοφυλάκια) του χαρτοφυλακίου Μ με το ακίνδυνο
χρεόγραφο, που βρίσκονται πάνω στην Γραμμή Κεφαλαιαγοράς, υπερτερούν
όλων των χαρτοφυλακίων που βρίσκονται πάνω στην υπερβολή, άρα το
χαρτοφυλάκιο Μ είναι το χαρτοφυλάκιο αγοράς, το οποίο κρατούν όλοι οι
επενδυτές όταν η αγορά είναι σε ισορροπίας (Τσακλάγκανος 2000).
Αφού το Αποτελεσματικό Μέτωπο είναι πλέον η ευθεία CML, όπως
αποδείχτηκε προηγουμένως, όλοι οι επενδυτές θα τοποθετούνται σε ένα
χαρτοφυλάκιο πάνω σε αυτή την ευθέα. Όπου όμως και να τοποθετηθούν, το
αποτελεσματικό χαρτοφυλάκιο στο οποίο θα επενδύσουν αποτελείται από δύο
μέρη: ένα ποσοστό θα αφορά το ακίνδυνο χρεόγραφο και το υπόλοιπο θα
αφορά το χαρτοφυλάκιο αγοράς (Separation Theorem – Tobin.J., 1958). Το πού
θα τοποθετηθεί ο κάθε επενδυτής εξαρτάται από τον κίνδυνο που είναι
διατεθειμένος να αναλάβει και όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο σημείο
της ανάλυσής μας το βέλτιστο χαρτοφυλάκιο (optimal portfolio) για κάθε
επενδυτή προκύπτει από το σημείο στο οποίο η καμπύλη αδιαφορίας του
εφάπτεται του αποτελεσματικού μετώπου, στην προκειμένη περίπτωση στην
Γραμμή Κεφαλαιαγοράς. Η γραφική απεικόνιση των προαναφερθέντων δίνεται
στο παρακάτω σχήμα.

Σχήμα 5 Γραφική απεικόνιση εύρεσης του βέλτιστου χαρτοφυλακίου πάνω στη
Γραμμή Κεφαλαιαγοράς (CML) βάσει της καμπύλης αδιαφορίας του επενδυτή
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Με βάση το παραπάνω σχήμα, βλέπουμε ότι αν ένας επενδυτής έχει την
καμπύλη 1 ως καμπύλη αδιαφορίας θα επενδύσει στο χαρτοφυλάκιο της αγοράς
Μ ενώ οι επενδυτές 2 και 3 θα τοποθετηθούν στα χαρτοφυλάκια L και Β
αντίστοιχα. Όταν οι επενδυτές κινούνται στο τμήμα της ευθείας ανάμεσα στο
σημείο rf και το χαρτοφυλάκιο αγοράς, το χαρτοφυλάκιό τους αποτελείται κατά
ένα (θετικό) ποσοστό από το ακίνδυνο χρεόγραφο και το υπόλοιπο από το
χαρτοφυλάκιο αγοράς. Όσο πιο αριστερά τοποθετούνται οι επενδυτές τόσο
μεγαλώνει το ποσοστό συμμετοχής του ακίνδυνου χρεογράφου, με το 100% του
κεφαλαίου να επενδύεται σε αυτό αν το χαρτοφυλάκιό τους βρίσκεται στο
σημείο τομής του κάθετου άξονα με την Γραμμή Κεφαλαιαγοράς. Το
αντίστροφο συμβαίνει όταν οι επενδυτές κινούνται προς το χαρτοφυλάκιο Μ,
δηλαδή αυξάνεται το ποσοστό συμμετοχής του χαρτοφυλακίου αγοράς με το
100% να επενδύεται σε αυτό στο σημείο Μ.
Στο σημείο αυτό, εισάγονται και οι έννοιες του δανεισμού και της
δανειοδότησης, που αποτελούν και μία από τις υποθέσεις του CAPM, ως εξής:
Όπως προαναφέραμε, στα χαρτοφυλάκια που βρίσκονται ανάμεσα στο σημείο
rf και στο σημείο Μ ένα ποσοστό αφορά το ακίνδυνο χρεόγραφο δηλαδή οι
επενδυτές αγοράζουν μερίδια από το ακίνδυνο χρεόγραφο. Η κίνηση αυτή
ισοδυναμεί με το να δανείζουν (lending) χρήματα με επιτόκιο ίσο με το rf.
Εκτός αυτού, υπάρχει και η δυνατότητα οι επενδυτές να επενδύσουν
περισσότερο από το 100% του κεφαλαίου τους στο χαρτοφυλάκιο αγοράς Μ,
δανειζόμενοι (borrowing) τα επιπλέον χρήματα που χρειάζονται με επιτόκιο ίσο
με rf. Η κίνηση αυτή ισοδυναμεί με την πώληση μεριδίων από το ακίνδυνο
χρεόγραφο από κάποιον επενδυτή για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα ακόμα
και αν τα μερίδια αυτά δεν τα κατέχει (short selling). Με αυτό τον τρόπο οι
επενδυτές μπορούν να επενδύσουν κα σε χαρτοφυλάκια που βρίσκονται
δεξιότερα του σημείου Μ, στα οποία τα ποσοστά συμμετοχής του ακίνδυνου
χρεογράφου είναι αρνητικά) (Brealey and Myers 2003).
Η Γραμμή Κεφαλαιαγοράς είναι μία ευθεία, οπότε η μαθηματική της
έκφραση θα έχει τη μορφή y = a + b×x, με το a να ισούται με το σημείο τομής
της Γραμμής Κεφαλαιαγοράς με τον άξονα y και το b να αντιστοιχεί στην κλίση
της Γραμμής Κεφαλαιαγοράς. Εφόσον η Γραμμή Κεφαλαιαγοράς περνά και
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από το σημείο Μ (με βάση και το σχήμα 5) θα δίνεται από τον τύπο που
ακολουθεί:
y = a+

b

Ε(rp) = rf + (

×x
)× σp

(5)

όπου Ε(rM) και Ε(rp) η αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου αγοράς και
ενός αποτελεσματικού χαρτοφυλακίου P, σΜ η τυπική απόκλιση του
χαρτοφυλακίου αγοράς και (Ε(rM) – rf) το πριμ κινδύνου της χρηματαγοράς
(market risk premium), που αντιπροσωπεύει την αποζημίωση που απαιτούν για
τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν οι επενδυτές επενδύοντας μόνο στο
χαρτοφυλάκιο αγοράς σε σχέση με το να επενδύσουν μόνο στο χρεόγραφο
ελεύθερο κινδύνου (Brealey and Myers 2003; Θεοδοσίου 2003). Με την
εξίσωση (5) μπορούμε να βρούμε την αναμενόμενη απόδοση ενός
χαρτοφυλακίου

που

βρίσκεται

πάνω

στη

Γραμμή

Κεφαλαιαγοράς

(Τσακλάγκανος 2000).
Μέχρι στιγμής, αναλύσαμε τον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές
επιλέγουν τα χαρτοφυλάκια στα οποία επενδύουν και όταν υπάρχει το ακίνδυνο
χρεόγραφο και όταν δεν υπάρχει, εξετάζοντας την σχέση ανάμεσα στην
αναμενόμενη απόδοση και τον κίνδυνο του κάθε χαρτοφυλακίου. Το επόμενο
βήμα είναι να δούμε πως υπολογίζεται η αναμενόμενη απόδοση ενός
μεμονωμένου χρεογράφου ή και ενός χαρτοφυλακίου που δεν βρίσκεται πάνω
στη Γραμμή Κεφαλαιαγοράς, καθώς κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό μέσω της
εξίσωσης (5).
Πριν συνεχίσουμε πρέπει να αναφέρουμε ότι ο κίνδυνος που συνδέεται
με ένα χρεόγραφο (ή και ένα χαρτοφυλάκιο) αποτελείται από δύο τμήματα: 1)
τον συστηματικό κίνδυνο (systematic risk) δηλαδή τον κίνδυνο που σχετίζεται
άμεσα με την αγορά και τις αλλαγές που συμβαίνουν σε αυτή και 2) τον μη
συστηματικό κίνδυνο (unsystematic risk) που αφορά μόνο το χρεόγραφο αυτό
καθεαυτό και σχετίζεται με τον οργανισμό που το εξέδωσε. Ο συστηματικός
κίνδυνος δεν μπορεί να εξαλειφθεί με την διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου
και αυτός ο τύπος κινδύνου είναι που χαρακτηρίζει τον κίνδυνο του
χαρτοφυλακίου αγοράς. Αντίθετα, ο μη συστηματικός κίνδυνος μπορεί να
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εξαλειφθεί με την διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου. Η γραφική απεικόνιση
των δύο αυτών κινδύνων δίνεται στο παρακάτω σχήμα.

Σχήμα 6 Ο συστηματικός και μη συστηματικός κίνδυνος σε σχέση με τον αριθμό των
χρεογράφων σε ένα χαρτοφυλάκιο

Με βάση τα παραπάνω, ο κινδύνου που ενδιαφέρει ένα επενδυτή στην
απόφασή του να επενδύσει σε ένα χρεόγραφο (ή χαρτοφυλάκιο) είναι αυτός που
αναφέρεται στην κίνηση του χρεογράφου αυτού σε σχέση με το τι συμβαίνει
στην αγορά δηλαδή ο συστηματικός κίνδυνος. Αυτό ισχύει γιατί ο μη
συστηματικός μπορεί να εξαλειφθεί μέσω της διαφοροποίησης ενώ ο
συστηματικός όχι (Τσακλάγκανος 2000).
Το μέτρο για τον υπολογισμό του συστηματικού κινδύνου ενός
χρεογράφου είναι ο συντελεστής βήτα (β) (beta coefficient) και δίνεται από τον
τύπο (Brealey and Myers 2003):
βi =

=

=

όπου, σiM και ρiM η συνδιακύμανση και ο συντελεστής συσχέτισης του
χρεογράφου i με το χαρτοφυλάκιο της αγοράς αντίστοιχα, σi και σΜ οι τυπικές
αποκλίσεις στις αποδόσεις του χρεογράφου i και του χαρτοφυλακίου της
αγοράς και

η διακύμανση της απόδοσης του χαρτοφυλακίου αγοράς. Ο

συντελεστής β μετρά τη μεταβολή στη τιμή του χρεογράφου για κάθε μεταβολή
της τάξεως του 1% που θα συμβεί στην απόδοση της αγοράς (Brealey and
Myers 2003). Εναλλακτικά μπορούμε να πούμε ότι μέσω του συντελεστή β
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μετράται η συνεισφορά ενός μεμονωμένου χρεογράφου στον κίνδυνο ενός καλά
διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου (well-diversified portfolio) (Bodie et al.
2008; Brealey and Myers 2003).
Σύμφωνα με τον ορισμό του συντελεστή β, για το χαρτοφυλάκιο της
αγοράς και το ακίνδυνο χρεόγραφο ισχύει ότι:
βΜ =

=

= 1 και

=

=

=0

αποτέλεσμα που συμβαδίζει με τον ορισμό του εν λόγω συντελεστή. Επιπλέον,
βάσει του ορισμού του συντελεστή β, αν ένα χρεόγραφο έχει β > 1 είναι πιο
ευαίσθητο στις μεταβολές της απόδοσης της αγοράς σε σχέση με ένα
χρεόγραφο με β < 1. Στα χρεόγραφα με β = 1 οι μεταβολές στις αποδόσεις της
αγοράς επιφέρουν ισόποσες ποσοστιαίες μεταβολές στις αποδόσεις των
χρεογράφων αυτών (Brealey and Myers 2003).
Με βάση τον συντελεστή β, οι William Sharpe (1964), John Lintner
(1965), Jan Mossin (1966) και Jack Treynor (1961-1962) ανέπτυξαν,
ανεξάρτητα, ένα υπόδειγμα που δείχνει την γραμμική σχέση ανάμεσα στην
αναμενόμενη απόδοση και τον κίνδυνο ενός χρεογράφου δηλαδή του
συντελεστή β. Το υπόδειγμα αυτό ονομάζεται Υπόδειγμα Αποτίμησης
Κεφαλαιακών Στοιχείων (Capital Asset Pricing Model – CAPM) και η
μαθηματική του έκφραση είναι η εξής (Sharpe 1964):
E(ri) = rf + (E(rM) – rf)×βi

(6)

όπου, E(ri) η αναμενόμενη απόδοση του χρεογράφου i και (E(rM) – rf)×βi είναι
το πριμ κινδύνου του χρεογράφου (security risk premium), το οποίο
αντιπροσωπεύει την αποζημίωση που απαιτούν οι επενδυτές όταν επενδύουν
στο χρεόγραφο i σε σχέση με το να επενδύουν στο ακίνδυνο χρεόγραφο
(Θεοδοσίου 2003). Η εξίσωση αυτή είναι μία ευθεία και ονομάζεται Γραμμή
Αγοράς Χρεογράφου (Security Market Line – SML). Η απεικόνισή της σε
άξονες αναμενόμενης απόδοσης και συντελεστή β φαίνεται στο σχήμα 7.
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Σχήμα 7 Η Γραμμή Αγοράς Χρεογράφου (Security Market Line – SML)

H Γραμμή Αγοράς Χρεογράφου αποτελεί σημείο αναφοράς σχετικά με
την αξιολόγηση της απόδοσης επενδύσεων. Η γραμμή αυτή δείχνει σε
κατάσταση ισορροπίας της αγοράς πόση είναι η απαιτούμενη απόδοση ενός
χρεογράφου. Δεδομένου ότι όλα τα «δίκαια τιμολογημένα» (fairly priced)
χρεόγραφα βρίσκονται πάνω

στη

Γραμμή

Αγοράς

Χρεογράφου

και

λαμβάνοντας υπόψη την προϋπόθεση του CAPM περί ισορροπίας της αγοράς,
προκύπτει ότι όλα τα χρεόγραφα βρίσκονται πάνω στη γραμμή αγοράς
χρεογράφου, εφόσον σε κατάσταση ισορροπίας όλα τα χρεόγραφα είναι «δίκαια
τιμολογημένα».
Εάν ένα χρεόγραφο είναι υποτιμημένο τότε παρέχει μια αναμενόμενη
απόδοση μεγαλύτερη από την «δίκαιη» – απαιτούμενη απόδοση που ορίζει η
Γραμμή Αγοράς Χρεογράφου για αυτό και το χρεόγραφο αυτό βρίσκεται πάνω
από τη γραμμή αυτή. Τέτοια χρεόγραφα που βρίσκονται πάνω από τη Γραμμή
Αγοράς Χρεογράφου θεωρούνται άξια αγοράς από τους επενδυτές. Αντίθετα, τα
υπερτιμημένα χρεόγραφα παρέχουν μια αναμενόμενη απόδοση μικρότερη της
απαιτούμενης, βρίσκονται κάτω από τη Γραμμή Αγοράς Χρεογράφου και οι
επενδυτές τα πωλούν ή δεν τα αγοράζουν (Bodie et al. 2008).
Το υπόδειγμα CAPM μπορεί να επεκταθεί και για χαρτοφυλάκια και όχι
μόνο για μεμονωμένα χρεόγραφα. Δεδομένου ότι ο συντελεστής β για ένα
χαρτοφυλάκιο που περιέχει n χρεόγραφα είναι βp = ∑
[18]
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ποσοστό συμμετοχής του χρεογράφου i στο χαρτοφυλάκιο και βi ο συντελεστής
β του χρεογράφου i, η εξίσωση του υποδείγματος CAPM για χαρτοφυλάκιο
χρεογράφων, βάσει της εξίσωσης (6), έχει ως εξής (Bodie et al. 2008):
E(rp) = rf + (E(rM) – rf)×βp

(7)

Με βάση την εξίσωση της Γραμμής Κεφαλαιαγοράς (βλ. εξίσωση (5))
μπορούν να γίνουν οι παρακάτω πράξεις:
Ε(rp) = rf + (

)× σp

 (πολλαπλασιάζοντας με

)

Ε(rp) = rf +

×

 (πολλαπλασιάζοντας με 1 τον αριθμητή)

Ε(rp) = rf +

×

 (θέτοντας

Ε(rp) = rf +

×

Ε(rp) = rf +

× βp

= 1)

 (λόγω ορισμού του συντελεστή β)

Μέσω της παραπάνω αλληλουχίας πράξεων φαίνεται ότι η Γραμμή
Κεφαλαιαγοράς είναι μια ειδική περίπτωση της Γραμμής Αγοράς Χρεογράφου
όταν τα χαρτοφυλάκια των επενδυτών έχουν τέλεια θετική συσχέτιση με το
χαρτοφυλάκιο της αγοράς δηλαδή όταν

= 1.

Γενικότερα, η Γραμμή Κεφαλαιαγοράς και η Γραμμή Αγοράς
Χρεογράφου αποτελούν τις δύο όψεις ενός νομίσματος. Η Γραμμή
Κεφαλαιαγοράς χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της αναμενόμενης
απόδοσης μόνο αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων που έχουν τέλεια θετική
συσχέτιση με το χαρτοφυλάκιο της αγοράς και τα οποία βρίσκονται πάνω στη
γραμμή αυτή. Η Γραμμή Αγοράς Χρεογράφου χρησιμοποιείται για τον
υπολογισμό της αναμενόμενης απόδοσης όλων των χρεογράφων και
χαρτοφυλακίων ανεξάρτητα αν είναι αποτελεσματικά ή όχι (Τσακλάγκανος
2000).
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1.4.

Αξιολόγηση του CAPM

1.4.1. Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα
Όπως όλα τα μαθηματικά υποδείγματα, έτσι και το CAPM έχει κάποια
πλεονεκτήματα και κάποια μειονεκτήματα. Ένα πλεονεκτήματα του CAPM
είναι ότι αποτελεί ένα λογικό, εύκολο στην ερμηνεία και σχετικά απλό στην
εφαρμογή του υπόδειγμα, εάν πρώτα έχουν υπολογιστεί οι επιμέρους
παράγοντες – μέτρα που συμπεριλαμβάνονται στο υπόδειγμα. Εκτός αυτού, το
CAPM θεωρεί μόνο τον συστηματικό κίνδυνο ως τον κίνδυνο που πρέπει να
λαμβάνουν υπόψη οι επενδυτές στις αποφάσεις περί των χαρτοφυλακίων τους
καθώς, όπως συμβαίνει και στην πραγματικότητα, μέσω της διαφοροποίησης
των χαρτοφυλακίων τους οι επενδυτές μπορούν να μειώσουν τον συνολικό
κίνδυνο αυτών (A.C.C.A 2008).
Τα μειονεκτήματα του CAPM μπορούμε να πούμε ότι χωρίζονται σε
δύο κατηγορίες: 1) τα προβλήματα που προκύπτουν από κάποιες μη
ρεαλιστικές υποθέσεις πάνω στις οποίες βασίζεται το υπόδειγμα, στις οποίες θα
αναφερθούμε παρακάτω και 2) στα προβλήματα που προκύπτουν σχετικά με
τον

ορισμό

και

υπολογισμό

των

επί

μέρους

παραμέτρων

που

συμπεριλαμβάνονται στο υπόδειγμα.
Τα μειονεκτήματα που πηγάζουν από την δεύτερη κατηγορία
προβλημάτων είναι τα εξής (Τσακλάγκανος 2000):
Α) Ο ορισμός του χαρτοφυλακίου αγοράς: μέρος του υπολογισμού της
αναμενόμενης απόδοσης ενός χρεογράφου ή ενός χαρτοφυλακίου μέσω του
CAPM αποτελεί και η ύπαρξη ενός θεωρητικού χαρτοφυλακίου, του
χαρτοφυλακίου αγοράς. Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι το
χαρτοφυλάκιο αγοράς, όπως ορίζεται από το υπόδειγμα, δεν παρατηρείται στην
πραγματικότητα. Στην πράξη, σαν αγορά χρησιμοποιούνται τα χρηματιστήρια
των χωρών στις οποίες γίνονται εμπειρικές μελέτες που αφορούν το CAPM (για
παράδειγμα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης). Η προσέγγιση όμως αυτή
είναι πολύ περιοριστική σε σχέση με την παγκόσμια αγορά, η οποία θεωρείται
στο υπόδειγμα CAPM.
Β) Ο υπολογισμός της αναμενόμενης απόδοσης της αγοράς: το
πρόβλημα αυτό αποτελεί απόρροια του προηγούμενου προβλήματος. Εφόσον
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όπως είπαμε είναι δύσκολο να υπάρξει στην πραγματικότητα μία ενιαία
παγκόσμια αγορά, όπως την θεωρεί το CAPM, είναι δύσκολο να μετρηθεί και η
απόδοση αυτής. Στην πράξη σαν απόδοση της αγοράς θεωρείται ο γενικός
δείκτης τιμών του χρηματιστηρίου της χώρας της οποίας το χρηματιστήριο
θεωρείται σαν αγορά, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως. Για την
σωστή εφαρμογή όμως του CAPM θα πρέπει να μετρηθεί η απόδοση της
παγκόσμιας αγοράς, κάτι που είναι αρκετά δύσκολο αν σκεφτούμε ότι
υπάρχουν κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες όπως για παράδειγμα οι
συναλλαγματικές ισοτιμίες μεταξύ των νομισμάτων των χωρών που θα
συμμετέχουν σε αυτό το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο αγοράς.
Γ) Ο υπολογισμός του συντελεστή β: για να μπορέσουμε να
υπολογίσουμε τον συντελεστή β των χρεογράφων πρέπει πρώτα να μετρήσουμε
την συνδιακύμανση των αποδόσεων των μεμονωμένων χρεογράφων με την
απόδοση του (παγκόσμιου) χαρτοφυλακίου αγοράς. Για να γίνει όμως αυτό,
πρέπει να γνωρίζουμε τις αναμενόμενες αποδόσεις των μεμονωμένων
χρεογράφων και της αγοράς, διαδικασία η οποία είναι πολύπλοκη και
εμπεριέχει και το στοιχείο της υποκειμενικότητας καθώς η μέτρηση των
αναμενόμενων αποδόσεων βασίζεται σε προβλέψεις.
1.4.2. Εμπειρικές Έρευνες – Επεκτάσεις του CAPM
Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη παράγραφο, ένα μειονέκτημα
του CAPM είναι οι μη ρεαλιστικές υποθέσεις στις οποίες στηρίζεται έτσι ώστε
να μπορέσει να εφαρμοστεί και να δώσει αποτελέσματα. Στο τμήμα αυτό της
εργασίας θα ασχοληθούμε με τις εμπειρικές μελέτες που αφορούν στο πώς
μεταβάλλεται το υπόδειγμα αν κάποιες από τις υποθέσεις του αναιρεθούν.
Ακόμη, θα αναφερθούμε στα υποδείγματα – επεκτάσεις και εναλλακτικά
υποδείγματα του CAPM, στα οποία κάποιες από τις έρευνες αυτές κατέληξαν.
Οι μελέτες αυτές ξεκίνησαν λίγο αργότερα από τη δημιουργία του υποδείγματος. Πιο συγκεκριμένα, το 1969 ο Lintner εξέτασε την υπόθεση των
ομοιογενών προσδοκιών μελετώντας το πώς επηρεάζεται το CAPM αν οι
επενδυτές έχουν ετερογενείς προσδοκίες. Αυτό που βρήκε είναι ότι το
υπόδειγμα διατηρεί την αρχική του μορφή μόνο που οι υπολογισμοί των
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αναμενόμενων αποδόσεων και των συνδιακυμάνσεων αυτών είναι πιο
πολύπλοκοι και πως το αποτελεσματικό μέτωπο είναι αδύνατο να βρεθεί με
ακρίβεια.
Το 1970 ο Bierman εξέτασε την περίπτωση ύπαρξης φόρου στις
συναλλαγές των επενδυτών. Το αποτέλεσμα της έρευνάς του ήταν ότι η
μεταβολή που επέρχεται στο CAPM αν υπάρχει φόρος συναλλαγών είναι ότι
πρέπει να μπει μία ακόμη μεταβλητή, αυτή της πληρωμής μερισμάτων
(Τσακλάγκανος 2000).
Μια άλλη υπόθεση του CAPM που έγινε αντικείμενο έρευνας είναι αυτή
περί περιορισμού των επενδύσεων μόνο σε εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία.
Το 1972, ο Mayers εξέτασε την υπόθεση αυτή θεωρώντας ότι οι επενδυτές
πέραν των εμπορεύσιμων στοιχείων μπορούν να κρατούν και μη εμπορεύσιμα
όπως οι μισθοί, εισάγοντας έτσι την έννοια του ανθρώπινου δυναμικού (human
capital). Μέσω της έρευνάς του απέδειξε ότι παρόλο που το χαρτοφυλάκιο
αγοράς δεν είναι πλέον το βέλτιστο επικίνδυνο χαρτοφυλάκιο για κάθε
επενδυτή, η σχέση ανάμεσα στην αναμενόμενη απόδοση και τον συντελεστή β
διατηρείται με μία τροποποιημένη μορφή. Σύμφωνα με τον Mayers, η Γραμμή
Αγοράς Χρεογράφου για κάθε χρεόγραφο i δίνεται από την ακόλουθη εξίσωση
(Bodie et al. 2008; Τσακλάγκανος 2000):
E(ri) = E(rM) ×

(8)

όπου, PH η αξία του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού, PM η αγοραία αξία των
εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων (δηλαδή του χαρτοφυλακίου αγοράς)
και RH το υπερβάλλον ποσοστό απόδοσης του συνολικού ανθρώπινου
δυναμικού. Από την παραπάνω εξίσωση φαίνεται ότι στο διευρυμένο υπόδειγμα
του Mayers, ο συντελεστής β του CAPM αντικαθίσταται από έναν
τροποποιημένο συντελεστή β, ο οποίος λαμβάνει υπόψη την συνδιακύμανση
του χρεογράφου i με το χαρτοφυλάκιο του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού.
Μία επιπλέον υπόθεση του CAPM που έγινε αντικείμενο έρευνας είναι
η ύπαρξη του ακίνδυνου χρεογράφου και η δυνατότητα των επενδυτών να
δανείζουν και να δανείζονται με επιτόκιο ίσο με την απόδοση του χρεογράφου
αυτού. Στην πράξη, λόγω των προμηθειών και του κόστους συναλλαγών οι
επενδυτές δανείζονται χρήματα με μεγαλύτερο επιτόκιο από ότι δανείζουν. Την
[22]

Σύγκριση Μεταξύ του CAPM και του Πολυμεταβλητού Υποδείγματος:
Η Περίπτωση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου

υπόθεση αυτή ερεύνησε το 1972 ο Black, εξετάζοντας το πώς μεταβάλλεται το
υπόδειγμα CAPM αν δεν υπάρχει κάποιο ακίνδυνο χρεόγραφο. Σύμφωνα με τον
Black, η αναμενόμενη απόδοση κάθε χρεογράφου μπορεί να εκφραστεί ως
γραμμική συνάρτηση των αναμενόμενων αποδόσεων δύο χαρτοφυλακίων –
έστω P και Q – σύμφωνα με τον τύπο (Bodie et al. 2008):
E(ri) = E(rQ) + (E(rP) – E(rQ)) ×

(9)

Πάλι σύμφωνα με τον Black, για κάθε χαρτοφυλάκιο του Αποτελεσματικού
Μετώπου, υπάρχει ένα χαρτοφυλάκιο στην επέκταση του Αποτελεσματικού
Μετώπου – μη αποτελεσματικό – με το οποίο είναι ασυσχέτιστο (uncorrelated).
Λόγω της μη συσχέτισης, το χαρτοφυλάκιο αυτό ονομάζεται «χαρτοφυλάκιο
μηδενικού βήτα» (zero beta portfolio) του αντίστοιχου αποτελεσματικού
χαρτοφυλακίου.

Θεωρώντας

το

χαρτοφυλάκιο

αγοράς

(Μ)

και

το

«χαρτοφυλάκιο μηδενικού β» αυτού (έστω Ζ), η εξίσωση (9) μεταβάλλεται ως
εξής (Black 1972; Bodie et al. 2008):
E(ri) = E(rZ) + (E(rM) – E(rZ)) ×

= E(rZ) + (E(rM) – E(rZ)) × βi

(10)

Η εξίσωση (10) είναι το αποτέλεσμα της μελέτης του Black, ονομάζεται CAPM
Μηδενικού Βήτα (Zero – Beta CAPM) και αποτελεί επέκταση του κλασικού
υποδείγματος CAPM. Στο νέο υπόδειγμα, το ακίνδυνο χρεόγραφο έχει
αντικατασταθεί από το «χαρτοφυλάκιο μηδενικού βήτα» και τα χαρτοφυλάκια
των επενδυτών αποτελούν γραμμική συνάρτηση του χαρτοφυλακίου αγοράς και
του «χαρτοφυλακίου μηδενικού βήτα».
Μία άλλη επέκταση του CAPM, είναι το Διαχρονικό Υπόδειγμα
Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων (Intertemporal Capital Asset Pricing
Model - ICAPM). Το υπόδειγμα αυτό είναι αποτέλεσμα της μελέτης που έκανε
ο Merton το 1973, ο οποίος θεωρεί ότι οι επενδυτές δεν νοιάζονται μόνο για τον
πλούτο που θα τους αποφέρει το χαρτοφυλάκιό τους στο τέλος της μίας
περιόδου, όπως ισχύει στο κλασικό CAPM (Fama and French 2004). Αντίθετα,
ο Merton θεωρεί επενδυτές οι οποίοι προσπαθούν να βελτιστοποιήσουν τα
καταναλωτικά και επενδυτικά τους σχέδια, τα οποία όμως έχουν ορίζοντα
μακροχρόνιο δηλαδή αφορούν πολλές περιόδους, όπως συμβαίνει στην
πραγματικότητα. Εκτός αυτού, ο Merton θεωρεί ότι υπάρχουν και άλλοι

[23]

Σύγκριση Μεταξύ του CAPM και του Πολυμεταβλητού Υποδείγματος:
Η Περίπτωση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου

παράγοντες κινδύνου πέραν του κινδύνου της αγοράς, που επηρεάζουν την
αναμενόμενη απόδοση ενός χαρτοφυλακίου. Για να αντιμετωπίσουν αυτούς
τους επιπλέον παράγοντες κινδύνου, οι επενδυτές μπορούν να επενδύσουν σε
χρεόγραφα/χαρτοφυλάκια των οποίων οι αποδόσεις αυξάνονται όταν αυτοί οι
παράγοντες «ενεργοποιούνται» και με τα οποία μπορούν να αντισταθμίσουν
τους κινδύνους που οι παράγοντες αυτοί συνεπάγονται. Αν θεωρήσουμε ότι
υπάρχουν n τέτοιοι παράγοντες κινδύνου (k) εκτός του κινδύνου της αγοράς
οπότε μπορούμε να δημιουργήσουμε και n αντίστοιχα «αντισταθμιστικά»
χαρτοφυλάκια, το υπόδειγμα ICAPM του Merton έχει ως εξής:
E(ri) = E(rM)×βi + ∑

(11)

όπου, βik ο συντελεστής β του k «αντισταθμιστικού» χαρτοφυλακίου και Ε(rk) η
αναμενόμενη απόδοση του «αντισταθμιστικού» χαρτοφυλακίου για τον
παράγοντα k (Bodie et al. 2008).
Ένα νέο εναλλακτικό υπόδειγμα που εξετάζει την σχέση ανάμεσα στην
απόδοση ενός χρεογράφου και στον κίνδυνο με τον οποίο συνδέεται είναι το
πολυπαραγοντικό υπόδειγμα της Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας, το οποίο
ανέπτυξε το 1976 ο Ross. Σύμφωνα με την Θεωρία Τιμολόγησης
Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας (Arbitrage Pricing Theory – APT) την οποία
ανέπτυξε ο Ross, η απόδοση ενός χρεογράφου δεν εξαρτάται μόνο από έναν
παράγοντα (τον κίνδυνο της αγοράς) όπως γίνεται στο CAPM. Αντίθετα,
σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, η απόδοση ενός χρεογράφου επηρεάζεται από
πολλούς μακροοικονομικούς παράγοντες (factors), των οποίων ο κίνδυνος δεν
μπορεί να εξαλειφθεί μέσω της διαφοροποίησης αλλά και από παράγοντες που
έχουν σχέση μόνο με το χρεόγραφο αυτό καθεαυτό, των οποίων ο κίνδυνος
εξαλείφεται μέσω διαφοροποίησης, οπότε και δεν λαμβάνεται υπόψη από τους
επενδυτές (Brealey and Myers 2003). Ο μαθηματικός τύπος του υποδείγματος
του Ross είναι ο εξής:
Ε(ri) = rf + βi1×(E(r1) – rf) + βi2×(E(r2) – rf) + … + βin×(E(rn) – rf)

(12)

όπου, n ο αριθμός των μακροοικονομικών παραγόντων (για τους οποίους η
θεωρία δεν προσδιορίζει ποιοι μπορεί να είναι), βin ο συντελεστής ευαισθησίας
του χρεογράφου i στον παράγοντα n (συντελεστής β του παράγοντα – factor
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beta) και E(rn) – rf το ασφάλιστρο κινδύνου σχετικό με τον παράγοντα n (Ross
1976).
Το 1977 ο Roll, μέσα από το άρθρο του «A Critique of the Asset Pricing
Theory's Tests' Part I: On Past and Potential Testability of the Theory», γνωστό
και ως «Η κριτική του Roll», αναφέρει ότι το CAPM δεν έχει ελεγχθεί και δεν
μπορεί να ελεγχθεί. Η παρατήρησή του αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι, όπως
αναφέρθηκε και στην προηγούμενη παράγραφο, το χαρτοφυλάκιο αγοράς είναι
θεωρητικά και εμπειρικά απραγματοποίητο. Εξαιτίας αυτού, όλα τα τεστ που
γίνονται χρησιμοποιούν προσεγγίσεις του χαρτοφυλακίου της αγοράς και για
αυτό σύμφωνα με τον Roll τα τεστ αυτά δεν προσφέρουν καμία χρήσιμη
πληροφορία για το CAPM (Fama and French 2004; Τσακλάγκανος 2000).
Βασιζόμενος στην έρευνα του Merton, ο Breeden ανέπτυξε το 1979 μια
νέα επέκταση του CAPM γνωστή ως Καταναλωτικό Υπόδειγμα Αποτίμησης
Κεφαλαιακών Στοιχείων (Consumption Capital Asset Pricing Model –
CCAPM). Σύμφωνα με τον Breeden, το νέο αυτό υπόδειγμα είναι διαχρονικό,
όπως και το ICAPM, καθώς αναφέρεται σε έναν επενδυτικό ορίζοντα πολλών
περιόδων και όχι μίας περιόδου όπως το κλασικό CAPM. Επιπλέον, σύμφωνα
με τη μελέτη του Breeden, όλοι οι παράγοντες (factors) που λαμβάνονται
υπόψη στο υπόδειγμα ICAPM του Merton μπορούν να μετατραπούν –
ενσωματωθούν σε έναν παράγοντα, αυτόν της κατανάλωσης. Έτσι, το CCAPM,
σε αντίθεση με το ICAPM, είναι ένα υπόδειγμα με έναν συντελεστή β (singlebeta model) και η μαθηματική έκφρασή του έχει ως εξής:
E(ri) = rf + βiC×(E(rC) – rf)

(13)

όπου, C το «χαρτοφυλάκιο κατανάλωσης» δηλαδή ένα χαρτοφυλάκιο με τη
μεγαλύτερη συσχέτιση με τη συνολική κατανάλωση και βiC ο συντελεστής β του
χρεογράφου i που μετρά την ευαισθησία του χρεογράφου στις μεταβολές της
συνολικής κατανάλωσης. Το πλεονέκτημα του CCAPM έναντι του ICAPM
είναι ότι περιλαμβάνει έναν συντελεστή β (τον βiC) και έναν συγκεκριμένο
παράγοντα (την κατανάλωση) οπότε υπόκειται πιο εύκολα σε τεστ σε σχέση με
το ICAPM με τους πολλούς συντελεστές β και τους πολλούς απροσδιόριστους
παράγοντες (Bodie et al. 2008; Breeden 1979).
Πέραν του συντελεστή β του κλασικού υποδείγματος CAPM,
εξετάστηκαν και άλλοι παράγοντες ως προς το πώς επηρεάζουν την
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αναμενόμενη απόδοση των χρεογράφων. Μερικοί από τους παράγοντες αυτούς
είναι (Fama and French 1992; Μιχαηλίδης 2009): α) το μέγεθος –
κεφαλαιοποίηση των εταιρειών δηλαδή το γινόμενο της τιμής επί των αριθμό
των εν κυκλοφορία μετοχών κάθε εταιρείας (market equity) (Banz, 1981), β) ο
δείκτης κερδών ανά μετοχή προς τιμή μετοχής (Ε/P – Earnings/Price) (Bazu,
1983), γ) ο δείκτης μόχλευσης (leverage) (Bhandari, 1988) και δ) ο δείκτης της
λογιστικής αξίας προς την αγοραία αξία της μετοχής (book-to-market equity –
BE/ME) (Stattman,1980, Rosenberg et al., 1985).
Οι Fama και French το 1992 στη μελέτη τους με τίτλο «The crosssection of expected stock returns» εξετάζουν τον από κοινού ρόλο του
συντελεστή β και των προαναφερθέντων παραγόντων σχετικά με τις
διακυμάνσεις των μέσων αποδόσεων των μετοχών. Τα συμπεράσματα στα
οποία καταλήγουν είναι ότι ο συντελεστής β παρέχει ελλιπή πληροφόρηση
σχετικά με τις αναμενόμενες αποδόσεις των μετοχών ενώ ο κάθε ένας από τους
προαναφερθέντες παράγοντες έχει μια επεξηγηματική ισχύ. Επιπλέον,
αναφέρουν ότι ο συνδυασμός των παραγόντων της κεφαλαιοποίησης και του
δείκτη ΒΕ/ΜΕ μπορούν να απορροφήσουν την επίδραση της μόχλευσης και του
δείκτη E/P (Fama and French 1993).
Με βάση τα αποτελέσματα της παραπάνω μελέτης, οι Fama και French
προσθέτουν δύο νέες μεταβλητές στο κλασικό υπόδειγμα CAPM, οι οποίες
αντικατοπτρίζουν τους παράγοντες της κεφαλαιοποίησης και του δείκτη
ΒΕ/ΜΕ, αναπτύσσοντας έτσι το 1993 στο άρθρο τους με τίτλο «Common Risk
Factors in the Returns on Stocks and Bonds» ένα νέο υπόδειγμα γνωστό ως «Το
υπόδειγμα τριών παραγόντων των Fama και French» (The Fama-French threefactor model). Ο μαθηματικός τύπος του υποδείγματος είναι ο εξής:
E(ri) = rf + βi×(E(rM) – rf) + si×E(SMB) + hi×E(HML)

(14)

όπου, E(SMB) η αναμενόμενη υπερβάλλουσα απόδοση ενός χαρτοφυλακίου με
μετοχές εταιρειών μικρής κεφαλαιοποίησης σε σχέση με την απόδοση ενός
χαρτοφυλακίου με μετοχές εταιρειών μεγάλης κεφαλαιοποίησης (μεταβλητή
που αφορά τον παράγοντα κεφαλαιοποίηση), E(HML) η αναμενόμενη
υπερβάλλουσα απόδοση ενός χαρτοφυλακίου με μετοχές υψηλού δείκτη
ΒΕ/ΜΕ σε σχέση με την απόδοση ενός χαρτοφυλακίου με μετοχές χαμηλού
δείκτη ΒΕ/ΜΕ (μεταβλητή που αφορά τον δείκτη ΒΕ/ΜΕ) και si , hi οι
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συντελεστές ευαισθησίας (factor loadings) της αναμενόμενης απόδοσης ενός
χρεογράφου i στην κεφαλαιοποίηση και τον δείκτη ΒΕ/ΜΕ αντίστοιχα (Bodie
et al. 2008; Brealey and Myers 2003; Fama and French 1996).

1.5.

Εφαρμογή

Έστω ότι για τις μετοχές Α και Β και για τον Γενικό Δείκτη Τιμών (ΓΔΤ)
δίνονται τα παρακάτω δεδομένα:

Έτος
2000
1999
1998
1997
1996
1995

Μετοχή Α
Μέρισμα
Τιμή
17,250
1,150
14,750
1,060
16,500
1,000
10,750
0,950
11,375
0,900
7,625
0,850

Μετοχή Β
Τιμή
Μέρισμα
48,750
3,000
52,300
2,900
48,750
2,750
57,250
2,500
60,000
2,250
55,750
2,000

ΓΔΤ
Μονάδες
11.663,98
8.785,70
8.679,98
6.434,03
5.602,28
4.705,97

Η τιμή και το μέρισμα για τις δύο μετοχές δίνονται σε ευρώ, ενώ ο ΓΔΤ
δίνεται σε μονάδες. Χρησιμοποιώντας τον τύπο

, μπορούμε

να υπολογίσουμε την απόδοση κάθε μετοχής. Στον παραπάνω τύπο, το σύμβολο
αντιπροσωπεύει την τιμή της μετοχής i στον χρόνο t, και το
αντιπροσωπεύει το μέρισμα που πλήρωσε η μετοχή i στο χρόνο t. Η απόδοση
του ΓΔΤ υπολογίζεται σαν την ποσοστιαία μεταβολή στις τιμές που παίρνει ο
δείκτης από χρόνο σε χρόνο. Φυσικά εδώ γίνεται η υπόθεση ότι η τιμή του
δείκτη είναι προσαρμοσμένη με τα μερίσματα που έχουν πληρώσει οι μετοχές
που περιλαμβάνονται στον ΓΔΤ. Με βάση τα παραπάνω μπορεί να συνταχθεί ο
πίνακας αποδόσεων για τις μετοχές Α και Β και για τον ΓΔΤ:
Έτος
2000
1999
1998
1997
1996
Σύνολο
Μέση Απόδοση

Μετοχή Α
24,7%
-4,2%
62,8%
2,9%
61,0%
147,2%
29,4%

Μετοχή Β
-1,1%
13,2%
-10,0%
-0,4%
11,7%
13,4%
2,7%
[27]

ΓΔΤ
32,8%
1,2%
34,9%
14,8%
19,0%
102,7%
20,6%
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Το έτος 1995 αποτελεί το έτος βάσης και τα στοιχεία που αφορούν το
έτος αυτό χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των αποδόσεων του έτους
1996. Το σύνολο των αποδόσεων που παρουσιάζεται στον πίνακα αναφέρεται
ως σωρευτική απόδοση (cumulative returns). Η μέση απόδοση για την
πενταετία 1996 - 2000 υπολογίζεται εάν η σωρευτική απόδοση διαιρεθεί με το
πλήθος των παρατηρήσεων που είναι διαθέσιμες. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα
το πλήθος των παρατηρήσεων είναι 5 και η μέση απόδοση (mean return)
υπολογίζεται εάν η σωρευτική απόδοση διαιρεθεί με το 5.
Με βάση τις ετήσιες αποδόσεις και την μέση απόδοση μπορούμε να
υπολογίσουμε την διακύμανση και την τυπική απόκλιση των αποδόσεων των
δύο μετοχών και του ΓΔΤ. Ο τύπος που μας δίνει την διακύμανση (variance)
είναι ο ακόλουθος:
̅̅̅

∑

, όπου

είναι η ετήσια απόδοση της μετοχής i,

̅ είναι η μέση απόδοση της μετοχής i και Ν είναι το πλήθος των
παρατηρήσεων. Έτσι, η διακύμανση των αποδόσεων της μετοχής Α, VAR(RA),
θα είναι:

.
Η τυπική απόκλιση (standard deviation) είναι η τετραγωνική ρίζα της
διακύμανσης και για τις αποδόσεις της μετοχής Α θα είναι:
√

√

Όμοια, για την μετοχή Β θα έχουμε:

Η τυπική απόκλιση των αποδόσεων της μετοχής Β θα είναι:
√

√
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Αντίστοιχα, για τον ΓΔΤ η διακύμανση και η τυπική απόκλιση των αποδόσεων
θα είναι:

Και η τυπική απόκλιση θα είναι:
√

√

Φυσικά με κάποιο στατιστικό πακέτο η διακύμανση και η τυπική
απόκλιση υπολογίζονται εύκολα χωρίς ιδιαίτερους υπολογισμούς. Για
παράδειγμα στο Excel οι συναρτήσεις VARIANCE και STDEV δίνουν
απευθείας την διακύμανση και την τυπική απόκλιση. Μπορούμε όμως επίσης με
την εντολή «περιγραφικά στατιστικά» να έχουμε τον ακόλουθο πίνακα:

Μέσος
Τυπικό σφάλμα
Διάμεσος
Επικρατούσα τιμή
Τυπική Απόκλιση
Διακύμανση
Κύρτωση (3)
Ασυμμετρία
Εύρος
Ελάχιστο
Μέγιστο
Άθροισμα
Πλήθος

RΑ

RΒ

RΜ

29,440
14,084
24,700
#Δ/Υ
31,494
991,853
-2,908
0,156
67,000
-4,200
62,800
147,200
5

2,680
4,339
-0,400
#Δ/Υ
9,703
94,147
-1,652
-0,102
23,200
-10,000
13,200
13,400
5

20,540
6,188
19,000
#Δ/Υ
13,837
191,468
-0,972
-0,412
33,700
1,200
34,900
102,700
5

Στον πίνακα αυτόν εμφανίζονται όλα τα στατιστικά στοιχεία για τις
αποδόσεις των μετοχών και του ΓΔΤ. Ο μέσος εμφανίζει την μέση
αναμενόμενη απόδοση για τις μετοχές και τον ΓΔΤ. Η διάμεσος είναι μία άλλη
παράμετρος κεντρικής τάσης που μπορεί να αντικαταστήσει τον μέσο όταν τα
δεδομένα δεν ακολουθούν κανονική κατανομή. Συγκεκριμένα, η διάμεσος είναι
η τιμή που βρίσκεται ακριβώς στο μέσο όλων των διαθέσιμων τιμών εάν αυτές
[29]
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ταξινομηθούν κατά αύξουσα σειρά. Το πλεονέκτημα της διαμέσου έναντι του
μέσου είναι ότι δεν επηρεάζεται άμεσα από ακραίες τιμές (outliers). Στην
περίπτωση που τα δεδομένα ακολουθούν κανονική κατανομή, τότε η διάμεσος
και η μέση τιμή ταυτίζονται. Η επικρατούσα τιμή δείχνει την τιμή που
εμφανίζεται περισσότερες φορές στο δείγμα των παρατηρήσεων που είναι
διαθέσιμες. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα καμία τιμή δεν εμφανίζεται
περισσότερο από μία φορά και για τον λόγο αυτό εμφανίζεται η ένδειξη «δεν
υπάρχει» (#Δ/Υ). Η τυπική απόκλιση και η διακύμανση είναι οι παράμετροι
διασποράς που χρησιμοποιούνται για την μέτρηση του συνολικού κινδύνου των
χρεογράφων. Η κύρτωση και η ασυμμετρία είναι δύο στατιστικές τιμές που
εξετάζουν εάν τα δεδομένα ακολουθούν κανονική κατανομή. Συγκεκριμένα, για
να μην παραβιάζεται η υπόθεση της κανονικότητας των δεδομένων, θα πρέπει η
κύρτωση να παίρνει τιμές κοντά στο 3 και η ασυμμετρία κοντά στο 1. Από τα
δεδομένα του πίνακα φαίνεται ότι η υπόθεση της κανονικότητας δεν ισχύει στο
συγκεκριμένο παράδειγμα. Το εύρος είναι μια άλλη παράμετρος διασποράς που
υπολογίζεται ως η διαφορά ανάμεσα στη μέγιστη τιμή και στην ελάχιστη τιμή
(που εμφανίζονται στις παρακάτω σειρές του πίνακα). Στις περιπτώσεις που
χρησιμοποιούμε ημερήσια δεδομένα τιμών, το εύρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για να μετρήσει τη μεταβλητότητα (volatility) των τιμών μίας μετοχής. Τέλος το
άθροισμα υπολογίζει την σωρευτική απόδοση ενώ το πλήθος δείχνει τον αριθμό
των παρατηρήσεων του δείγματος που χρησιμοποιήθηκε.
Βέβαια, άσχετα με ποιόν τρόπο θα επιλέξουμε για να υπολογίσουμε τη
μέση τιμή και την τυπική απόκλιση των αποδόσεων μίας μετοχής ή ενός
χαρτοφυλακίου, σημασία έχει να μπορούμε να ερμηνεύουμε σωστά τις δύο
αυτές τιμές. Η μέση τιμή δείχνει την αναμενόμενη απόδοση (expected return)
ενώ η τυπική απόκλιση δείχνει την διασπορά γύρω από αυτήν την αναμενόμενη
απόδοση δηλαδή τον κίνδυνο. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, τα στοιχεία που
έχουμε είναι:

Μέση Απόδοση
Τυπική Απόκλιση

Μετοχή Α
29,4%
31,5%

[30]

Μετοχή Β
2,7%
9,7%

ΓΔΤ
20,6%
13,8%

Σύγκριση Μεταξύ του CAPM και του Πολυμεταβλητού Υποδείγματος:
Η Περίπτωση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου

Η μετοχή Α αναμένεται να αποφέρει την υψηλότερη απόδοση.
Παράλληλα όμως εμφανίζει και τον υψηλότερο κίνδυνο όπως αυτός μετράται
από την τυπική απόκλιση. Η μετοχή Β από την άλλη πλευρά, έχει την
χαμηλότερη αναμενόμενη απόδοση αλλά και το χαμηλότερο επίπεδο κινδύνου.
Ποια από τις δύο μετοχές είναι λοιπόν η καλύτερη; Με βάση τα στοιχεία που
έχουμε μέχρι τώρα, δεν μπορούμε να πούμε. Αν οι δύο μετοχές είχαν την ίδια
αναμενόμενη απόδοση, η καλύτερη θα ήταν αυτή με την χαμηλότερη τυπική
απόκλιση δηλαδή το χαμηλότερο επίπεδο κινδύνου. Αντίστοιχα, εάν οι δύο
μετοχές είχαν την ίδια τυπική απόκλιση, καλύτερη θα ήταν αυτή με την
μεγαλύτερη αναμενόμενη απόδοση. Στο παράδειγμα αυτό δεν ισχύουν οι δύο
αυτές προϋποθέσεις και θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο για να μετρήσουμε
την αντιστάθμιση ανάμεσα σε κίνδυνο και απόδοση. Ο πιο απλός τρόπος για να
γίνει αυτό είναι να υπολογίσουμε το συντελεστή μεταβλητότητας (coefficient of
variation). Ο συντελεστής αυτός υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε την τυπική
απόκλιση με την μέση αναμενόμενη απόδοση. Με τον τρόπο αυτόν
υπολογίζουμε το επίπεδο κινδύνου ανά μονάδα απόδοσης. Για το συγκεκριμένο
παράδειγμα θα έχουμε:

Συντελεστής Μεταβλητότητας

Μετοχή Α
1,07

Μετοχή Β
3,63

ΓΔΤ
0,67

Όπως φαίνεται από τον συντελεστή μεταβλητότητας, η μετοχή Α είναι
καλύτερη από τη μετοχή Β γιατί έχει χαμηλότερο συντελεστή μεταβλητότητας,
δηλαδή μικρότερο κίνδυνο ανά μονάδα απόδοσης. Όμως και για την μετοχή Α
θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η αντιστάθμιση ανάμεσα σε κίνδυνο και
απόδοση δεν είναι ιδιαίτερα καλή γιατί έχει συντελεστή μεταβλητότητας
μεγαλύτερο από αυτόν του γενικού δείκτη τιμών. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι η Α
είναι μια μετοχή πιο επικίνδυνη από τον ΓΔΤ, δηλαδή έχει υψηλότερη σχέση
κινδύνου ανά μονάδα απόδοσης από αυτήν που επικρατεί στην αγορά και
αντικατοπτρίζεται στο χαρτοφυλάκιο της αγοράς, δηλαδή στον ΓΔΤ.
Η τυπική απόκλιση σαν μέτρο κινδύνου αναφέρεται στον συνολικό
κίνδυνο μίας μετοχής, δηλαδή στον συστηματικό και στον μη-συστηματικό
κίνδυνο. Είναι γνωστό όμως ότι οι επενδυτές ενδιαφέρονται μόνο για τον
συστηματικό κίνδυνο δηλαδή τον κίνδυνο της αγοράς ο οποίος δεν μπορεί να
[31]
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εξαλειφθεί όσο καλά διαφοροποιημένο και αν είναι το χαρτοφυλάκιο που
διατηρούν. Ο συστηματικός κίνδυνος μετράται από την συνδιακύμανση των
αποδόσεων των μεμονωμένων χρεογράφων με τις αποδόσεις του ΓΔΤ και από
τον συντελεστή beta (β).
Ο τύπος που μας δίνει την συνδιακύμανση (covariance) των αποδόσεων
μιας μετοχής με τον ΓΔΤ είναι:
̅

∑

̅̅̅̅

Η συνδιακύμανση των αποδόσεων της μετοχής Α με τις αποδόσεις του ΓΔΤ θα
είναι:

Αντίστοιχα, η συνδιακύμανση των αποδόσεων της μετοχής Β με τον ΓΔΤ θα
είναι:

Οι συνδιακυμάνσεις των αποδόσεων των δύο μετοχών με τις αποδόσεις
του ΓΔΤ μπορούν επίσης να υπολογιστούν από οποιοδήποτε στατιστικό πακέτο
αν υπολογιστεί η μήτρα διακυμάνσεων - συνδιακυμάνσεων. Μέσα από το
Excel, η μήτρα διακυμάνσεων - συνδιακυμάνσεων υπολογίζεται όπως
παρακάτω δίνοντας την εντολή «συνδιακύμανση».
RA

RB

RA

991,853

RB

-98,142

94,147

RM

293,818

-107,024
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Στον πίνακα αυτόν το νούμερο που εμφανίζεται στην πρώτη σειρά είναι
η διακύμανση των αποδόσεων της μετοχής Α. Το πρώτο νούμερο της δεύτερης
σειράς είναι η συνδιακύμανση των αποδόσεων της μετοχής Α με τις αποδόσεις
της μετοχής Β. Το δεύτερο νούμερο της ίδιας σειράς είναι η διακύμανση των
αποδόσεων της μετοχής Β. Στην τρίτη σειρά εμφανίζονται οι συνδιακυμάνσεις
των αποδόσεων των μετοχών A και Β με τις αποδόσεις του ΓΔΤ και τέλος η
διακύμανση των αποδόσεων του ΓΔΤ. Με βάση τα στοιχεία της σειράς αυτής
μπορεί να υπολογιστεί ο συντελεστής beta των μετοχών Α και Β. Όπως είναι
γνωστό ο συντελεστής β δίνεται από τον τύπο:

Κατά συνέπεια το β της μετοχής θα είναι:

Αντίστοιχα, το β της μετοχής Β θα είναι:

Ο συντελεστής β της μετοχής Α είναι μεγαλύτερος από τη μονάδα,
γεγονός που υποδηλώνει ότι η μετοχή αυτή είναι πιο επικίνδυνη από την αγορά.
Αντίθετα, το αρνητικό πρόσημο του συντελεστή β της μετοχής Β υποδηλώνει
ότι οι αποδόσεις της μετοχής αυτής κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση από τις
αποδόσεις της αγοράς. Το γεγονός ότι η απόλυτη τιμή του είναι μικρότερη της
μονάδας δείχνει ότι οι ποσοστιαίες μεταβολές του είναι μικρότερες από τις
αντίστοιχες ποσοστιαίες μεταβολές των αποδόσεων της αγοράς. Βέβαια το
αρνητικό πρόσημο του συντελεστή β κάνει δύσκολη τη σύγκριση με το
χαρτοφυλάκιο αγοράς και δεν θα μπορούσε να ειπωθεί εάν η μετοχή Β είναι
λιγότερο ή περισσότερο επικίνδυνη από την αγορά.
Η σημασία του συντελεστή β μπορεί να γίνει ευκολότερα κατανοητή
εάν κατασκευάσουμε ένα διάγραμμα διασποράς με τις αποδόσεις των δύο
μετοχών. Στο διάγραμμα αυτό οι αποδόσεις του ΓΔΤ μετριούνται στον
οριζόντιο άξονα (άξονα των Χ) ενώ ο κάθετος άξονας (άξονας των Υ)
απεικονίζει τις αποδόσεις των δύο μετοχών. Το κάθε σημείο του διαγράμματος
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αντιπροσωπεύει την απόδοση των μετοχών Α και Β για τις αντίστοιχες
αποδόσεις του ΓΔΤ. Συγκεκριμένα όταν η απόδοση του ΓΔΤ είναι στο
χαμηλότερο της επίπεδο, δηλαδή 1,2% η απόδοση της μετοχής Α είναι -4,2%
και η απόδοση της μετοχής Β είναι 13,2%. Όταν η απόδοση του ΓΔΤ πάρει την
αμέσως υψηλότερη τιμή της, δηλαδή 14,8% η απόδοση της μετοχής Α γίνεται
2,9% και της μετοχής Β -0,4%. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να απεικονίσουμε
όλα τα σημεία που έχουμε πάνω στο διάγραμμα διασποράς. Τέλος μπορούμε να
χαράξουμε δύο ευθείες οι οποίες να περνούν όσο το δυνατότερο πιο κοντά από
τα σημεία που αντιπροσωπεύουν τις αποδόσεις της κάθε μετοχής. Οι ευθείες
αυτές

μπορούν

να

θεωρηθούν

σαν

μία

προσέγγιση

των

γραμμών

παλινδρόμησης που θα προέκυπταν εάν παλινδρομούσαμε τις αποδόσεις της
μετοχής Α ή της μετοχής Β πάνω στις αποδόσεις του ΓΔΤ. H ευθεία που
περνάει από τα σημεία που αντιπροσωπεύουν τις αποδόσεις της μετοχής Α έχει
θετική κλίση γεγονός που δικαιολογείται από το θετικό πρόσημο του
συντελεστή β. Αντίθετα η ευθεία που περνάει από τα σημεία που
αντιπροσωπεύουν τις αποδόσεις της μετοχής Β έχει αρνητική κλίση γεγονός
που αιτιολογείται από το αρνητικό πρόσημο του συντελεστή β.
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ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ Α ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΓΔΤ

Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R

0,674227779

R Τετράγωνο
0,454583098
Προσαρμοσμένο R 0,272777464
Τετράγωνο
Τυπικό σφάλμα
26,85698892
Μέγεθος
5
δείγματος
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ

Παλινδρόμηση
Υπόλοιπο
Σύνολο

βαθμοί
ελευθερίας
1
3
4
Συντελεστές

Τεταγμένη επί την -2,07974074
αρχή
RΜ
1,534554077

SS

MS

F

Σημαντικό
-τητα F
1803,5184 1803,518 2,50037 0,2119591
2163,8935 721,2978
3967,412
Τυπικό
t
τιμή-Ρ Κατώτερο Υψηλότερ
σφάλμα
95%
ο 95%
23,272233 -0,08936 0,93442 -76,14244 71,982962
0,9704635 1,581258 0,21195 -1,553896 4,6230050

ΕΞΟΔΟΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ
Μέγεθος
δείγματος
1
2
3
4
5

Προβλεπόμενος Υπόλοιπα
RA
48,25363298 -23,553632
-0,238275848 -3,9617241
51,47619654 11,323803
20,6316596
-17,731659
27,07678672 33,923213
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μετοχής Α =1,53
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ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ Β ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΓΔΤ

Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R

0,79713125

R Τετράγωνο

0,63541823

Προσαρμοσμένο R 0,513890974
Τετράγωνο
Τυπικό σφάλμα
6,765035588
Μέγεθος δείγματος 5

ΑΝΑΛΥΣΗ
ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ
SS

Παλινδρόμηση

βαθμοί
ελευθερίας
1

Υπόλοιπο

3

137,29711 45,76570

Σύνολο

4

376,588

Συντελεστές
Τεταγμένη επί την 14,16115069
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Από την παλινδρόμηση των αποδόσεων των μετοχών Α και Β πάνω στις
αποδόσεις του ΓΔΤ μπορούμε να εκτιμήσουμε τις εξισώσεις των ευθειών που
σχεδιάστηκαν στο διάγραμμα διασποράς. Πράγματι για τη μετοχή Α θα έχουμε:
RA = -2,08 + 1,53 RM

(1)

Αντίστοιχα, για την μετοχή Β η εξίσωση της ευθείας θα είναι:
RB = 14,16 – 0,56 RM

(2)

Οι δύο αυτές εξισώσεις μας δίνουν τις τιμές που παίρνουν οι αποδόσεις
των μετοχών Α και Β για κάθε πιθανή απόδοση του ΓΔΤ. Στην εξίσωση (1) η
τεταγμένη επί την αρχή (σταθερός όρος) είναι αρνητική. Αυτό σημαίνει ότι η
ευθεία τέμνει τον άξονα των Υ σε σημείο μικρότερο από το μηδέν. Αυτό
δηλώνει ότι όταν η απόδοση του ΓΔΤ είναι ίση με μηδέν η απόδοση της
μετοχής Α θα είναι αρνητική και ίση με -2,08%. Ο συντελεστής της απόδοσης
του ΓΔΤ είναι η κλίση της ευθείας και αντικατοπτρίζει το συντελεστή β της
μετοχής. Έτσι, για την μετοχή Α ο συντελεστής β είναι ίσος με 1,53 που
υποδηλώνει ότι η κλίση της ευθείας είναι θετική και η μετοχή Α είναι πιο
επικίνδυνη από το χαρτοφυλάκιο της αγοράς. Στην εξίσωση (2) ο σταθερός
όρος είναι θετικός που σημαίνει ότι όταν η απόδοση του ΓΔΤ είναι ίση με
μηδέν, η απόδοση της μετοχής Β θα είναι ίση με 14,16%. Ο συντελεστής β
όμως της μετοχής Β είναι αρνητικός, γεγονός που υποδηλώνει ότι η κλίση της
ευθείας θα είναι αρνητική. Η ερμηνεία αυτού είναι ότι η μετοχή Β κινείται
αντίθετα από τον ΓΔΤ. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, όταν η απόδοση του ΓΔΤ
είναι ίση με μηδέν, η απόδοση της μετοχής Β είναι ίση με 14,16%. Όταν η
απόδοση του ΓΔΤ γίνεται μεγαλύτερη από το μηδέν, η απόδοση της μετοχής Β
θα γίνεται μικρότερη από 14,16%. Αντίθετα, όταν η απόδοση του ΓΔΤ πέφτει
κάτω από το μηδέν (αρνητική απόδοση) η απόδοση της μετοχής Β θα παίρνει
τιμές μεγαλύτερες από 14,16%.
Η γενική μορφή των εξισώσεων (1) και (2) είναι η ακόλουθη:
Ri,t = a + b RM,t
και αναφέρεται ως το μοντέλο αγοράς (market model). Το μοντέλο αυτό
χρησιμοποιείται σε εμπειρικές μελέτες για να εκτιμηθεί η συμπεριφορά των
[37]
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αποδόσεων των διαφόρων χρεογράφων σε σχέση με τις μεταβολές της
απόδοσης του ΓΔΤ, δηλαδή του γενικού επιπέδου της αγοράς. Το μοντέλο αυτό
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γίνει εκτίμηση των μελλοντικών αποδόσεων
των διαφόρων χρεογράφων αλλά δεν θα πρέπει να ταυτίζεται με το CAPM του
οποίου η μορφή είναι:
Ri,t = RF,t + (RM,t – RF,t) βi,t
Όπου:
Ri,t είναι η απαιτούμενη απόδοση της μετοχής i στο χρόνο t,
RF,t είναι το ελεύθερο από κίνδυνο επιτόκιο στο χρόνο t,
RM,t είναι η απόδοση της αγοράς, συνήθως του ΓΔΤ, στο χρόνο t, και
βi,t είναι ο συντελεστής beta της μετοχής i στο χρόνο t.
Το μοντέλο αυτό υπολογίζει την ελάχιστη απαιτούμενη απόδοση που θα
πρέπει να έχει μία μετοχή βάσει του επιπέδου του συστηματικού κινδύνου της.
Συγκεκριμένα, για το παράδειγμά μας εάν θεωρήσουμε ότι το ελεύθερο από
κίνδυνο επιτόκιο είναι RF = 8,5 % τότε μπορούμε να υπολογίσουμε την
ελάχιστη απαιτούμενη απόδοση από τις μετοχές Α και Β. Γνωρίζουμε ότι η
μέση αναμενόμενη απόδοση της αγοράς, δηλαδή του ΓΔΤ, είναι RM = 20,6 %
και ότι οι συντελεστές β των μετοχών Α και Β είναι 1,53 και -0,56 αντίστοιχα.
Τότε θα έχουμε:
RA = 8,5 + (20,6 – 8,5) 1,53 = 27,01 %
RB = 8,5 + (20,6 – 8,5) (-0,56) = 1,72 %
Όπως φαίνεται η ελάχιστη απαιτούμενη απόδοση για την μετοχή Α είναι
ίση με 27,01%. Η μέση αναμενόμενη απόδοση της Α όμως είναι 29,4%. Κατά
συνέπεια εφόσον η αναμενόμενη απόδοση της μετοχής είναι μεγαλύτερη από
αυτήν που απαιτείται βάσει των χαρακτηριστικών κινδύνου της μετοχής, η
μετοχή Α συμφέρει να αγοραστεί. Το ίδιο συμβαίνει και με την μετοχή Β γιατί
η ελάχιστη απαιτούμενη απόδοσή της είναι 1,72% ενώ η μέση αναμενόμενη
απόδοση της είναι 2,7%.
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Εάν θεωρήσουμε τώρα ότι ένας επενδυτής επιθυμεί να αποκτήσει και τις
δύο μετοχές δημιουργώντας ένα χαρτοφυλάκιο που θα περιλαμβάνει 60% από
την μετοχή Α και 40% από την μετοχή Β. Τότε η απόδοση του χαρτοφυλακίου
Rp θα είναι:
Rp = 0,6 * 29,4% + 0,4* 2,7% = 17,64% + 1,08% = 18,72%
Αντίστοιχα, ο συντελεστής β του χαρτοφυλακίου θα είναι:
Βp = 0,6*1,53 + 0,4*(-0,56) = 0,92 – 0,22 = 0,7
Εάν εφαρμόσουμε το CAPM για να υπολογίσουμε την ελάχιστη
απαιτούμενη απόδοση από το χαρτοφυλάκιο που δημιουργήσαμε θα έχουμε:
Rp = 8,5 + (20,6 – 8,5) 0,7 = 16,97%
Βλέπουμε λοιπόν ότι η απαιτούμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου είναι
μικρότερη από την αναμενόμενη, άρα συμφέρει η δημιουργία του
χαρτοφυλακίου. Το όφελος που θα έχουμε από την επένδυση σε κάθε μετοχή
ξεχωριστά ή στο χαρτοφυλάκιο, μπορούμε να το διαπιστώσουμε με τον
παρακάτω πίνακα:
beta
Μετοχή Α
Μετοχή Β
Χαρτοφυλάκιο

1,53
-0,56
0,70

Αναμενόμενη Απαιτούμενη
Απόδοση
Απόδοση
29,4%
27,01%
2,7%
1,72%
18,72%
16,97%

Υπερβάλλουσα
Απόδοση
2,39%
0,98%
1,75%

Όπως φαίνεται, η μετοχή Α προσφέρει την υψηλότερη απόδοση αλλά
σαν επένδυση εμπεριέχει και τον υψηλότερο βαθμό κινδύνου. Αντίθετα, η
μετοχή Β προσφέρει την χαμηλότερη απόδοση αλλά παρουσιάζει τον μικρότερο
κίνδυνο. Το χαρτοφυλάκιο με τις δύο μετοχές προσφέρει μια μέση λύση για
κάποιον επενδυτή ο οποίος δεν είναι διατεθειμένος να αναλάβει τον υψηλό
κίνδυνο της μετοχής Α. Και οι τρεις επενδύσεις παρουσιάζονται συμφέρουσες
γιατί αποδίδουν περισσότερο από αυτό που η αγορά απαιτεί για το επίπεδο
κινδύνου που εμπεριέχουν. Πιο συμφέρουσα πάντως παρουσιάζεται η επένδυση
στη μετοχή Α γιατί δίνει την υψηλότερη υπερβάλλουσα απόδοση (Θεοδοσίου
2003).
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Θεωρία Τιμολόγησης Εξισορροπητικής
Κερδοσκοπίας (Arbitrage Pricing
Theory – APT)
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2.1.

H Θεωρία του Arbitrage

Μία ιδιαίτερα σοβαρή πρόκληση για την αποτελεσματικότητα του
CAPM ήταν το αν το σύνολο των αποτελεσμάτων του μοντέλου είναι δυνατόν
να βασίζεται στη γνώση ορισμένων επιχειρήσεων ή αν είναι καλύτερο να
επικεντρωθεί μόνο σε χαρακτηριστικά των χρεογράφων για την ανάπτυξη
κερδοφόρων

στρατηγικών

διαπραγμάτευσης,

λαμβάνοντας

υπόψη

την

προσαρμογή στον επενδυτικό κίνδυνο, όπως μετριέται από το συντελεστή βήτα.
Χαρακτηριστική περίπτωση αυτής της εργασίας ήταν τα συμπεράσματα της
εργασία του Banz, η οποία έδειξε ότι τα χαρτοφυλάκια των μετοχών με χαμηλές
τιμές κεφαλαιοποίησης (δηλαδή, «μικρές» τιμές στις μετοχές) ξεπέρασαν αυτές
«μεγάλων» χαρτοφυλακίων μετοχών σε σταθμισμένη κατά τον κίνδυνο βάση
(Banz 1981). Επίσης η εργασία του Basu, στην οποία τεκμηριώνεται ότι οι
μετοχές με μικρό δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) παρομοίως ξεπέρασαν αυτές
των μετοχών με υψηλά P/E (Basu 1977). Πιο πρόσφατη εργασία των FamaFrench αποδεικνύει επίσης ότι η "αξία" των υπολοίπων μετοχών έναντι αυτών
με μικρό δείκτη P/E, τείνουν να παράγουν πολύ μεγαλύτερες τιμές
σταθμισμένων αποδόσεων από τις μετοχές «ανάπτυξης» (δηλαδή, εκείνες με
χαμηλή αναλογία τιμών προς λογιστική αξία) (Fama and French 1992). Βέβαια,
σε μια αποτελεσματική αγορά, αυτές οι διαφορές απόδοσης δεν πρέπει να
συμβαίνουν, γεγονός που με τη σειρά του οδηγεί σε ένα από τα δύο
συμπεράσματα: Είτε οι αγορές δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές για μεγάλα
χρονικά διαστήματα (δηλαδή οι επενδυτές λειτουργούν αγνοώντας επικερδείς
επενδυτικές ευκαιρίες για δεκαετίες) είτε στην αγορά οι τιμές είναι
αποτελεσματικές, αλλά υπάρχει κάποιο λάθος στον τρόπο που λειτουργούν τα
μοντέλα απλού δείκτη στοιχείων, όπως στην περίπτωση μέτρησης του κινδύνου
μέσω του CAPM.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, οι οικονομολόγοι άρχισαν να
εξετάζουν σοβαρά τις συνέπειες της νέας προσέγγισης. Ειδικότερα, η
ακαδημαϊκή κοινότητα αναζητά μια εναλλακτική του CAPM θεωρία
αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων, η οποία θα είναι διαισθητική, θα
βασίζεται σε περιορισμένες υποθέσεις και θα δίνει τη δυνατότητα θεώρησης
πολλαπλών διαστάσεων του επενδυτικού κινδύνου. Το αποτέλεσμα ήταν η
[41]
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Θεωρία των Τιμών Αrbitrage (ΑΡΤ), που αναπτύχθηκε από τον Ross στα μέσα
της δεκαετίας του 1970 και έχει τρεις βασικές παραδοχές:
1. Οι κεφαλαιαγορές είναι απόλυτα ανταγωνιστικές.
2. Οι επενδυτές προτιμούν πάντα περισσότερο πλούτο με βεβαιότητα.
3. Η απόδοση που αποφέρει το περιουσιακό στοιχείο μπορεί να
εκφράζεται ως γραμμική συνάρτηση Κ παραγόντων κινδύνου.
Εξίσου σημαντικές, είναι οι ακόλουθες βασικές παραδοχές, οι οποίες
χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του υποδείγματος APT και οι οποίες δεν
απαιτούνται στο CAPM (Ross 1976; 1977):
(1) Οι επενδυτές κατέχουν δευτέρου βαθμού συναρτήσεις ωφέλειας
(2) Μιλάμε για κανονικές αποδόσεις ασφάλειας, και
(3) Συναντάμε ένα χαρτοφυλάκιο της αγοράς που περιλαμβάνει όλα τα
επικίνδυνα στοιχεία ενεργητικού και χαρακτηρίζεται από επιστροφή στη μέση
απόδοση του χαρτοφυλακίου.
Προφανώς, εάν ένα τέτοιο μοντέλο είναι τόσο απλό και μπορεί να
εξηγήσει με ασφάλεια την διαφορά των τιμών, μπορεί να θεωρηθεί μια ανώτερη
θεωρία σε σχέση με το CAPM. Πριν από τη συζήτηση των εμπειρικών μελετών
του APT, παρέχουμε μια σύντομη επισκόπηση των βασικών στοιχείων του
μοντέλου. Σύμφωνα με την θεωρία APT, η στοχαστική διαδικασία παραγωγής
αποδόσεων των στοιχείων του ενεργητικού μπορεί να εκφραστεί ως γραμμική
συνάρτηση Κ παραγόντων κινδύνου, σύμφωνα με την παρακάτω μαθηματική
έκφραση:
Ri = E(Ri) + bi1δ1 + bi2δ2 + . . . + bikδk + εi για i = 1 έως n
όπου:
Ri = η πραγματική απόδοση ενός στοιχείου του ενεργητικού i κατά την διάρκεια
μιας συγκεκριμένης περιόδου, για i = 1, 2, 3, . . . n
E(Ri) = η αναμενόμενη απόδοση ενός στοιχείου του ενεργητικού i αν όλοι οι
παράγοντες κινδύνου μείνουν σταθεροί
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bij = η σχέση μεταξύ ενός στοιχείου του ενεργητικού i με κάποιο παράγοντα
κινδύνου j
δk = ένα σύνολο παραγόντων ή δεικτών με μηδενική απόδοση που αντανακλά την
απόδοση όλων των στοιχείων του ενεργητικού
εi = η μη εξηγήσιμη επίδραση πάνω στην απόδοση ενός στοιχείου του ενεργητικού
i (πχ. το τυχαίο λάθος από την κατανάλωση, είναι τελείως ανεξάρτητο από το αν
βρισκόμαστε σε ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο με μηδενική μέση απόδοση)
n = ο αριθμός των στοιχείων του ενεργητικού
Δύο όροι απαιτούν επεξεργασία: Οι δk και bij. Ο όρος δk αντανακλά τους
πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου που μπορεί να έχουν αντίκτυπο στην
απόδοση του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού. Παραδείγματα τέτοιων
παραγόντων είναι ο πληθωρισμός, η αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου
προϊόντος (ΑΕΠ), οι σημαντικές πολιτικές αναταραχές και οι μεταβολές των
επιτοκίων. Το υπόδειγμα APT ορίζει ότι υπάρχουν πολλοί τέτοιοι παράγοντες
που επηρεάζουν την απόδοση, σε αντίθεση με το CAPM, όπου το μόνο σχετικό
μέτρο κινδύνου είναι η συνδιακύμανση της απόδοσης του περιουσιακού
στοιχείου με την απόδοση του χαρτοφυλακίου της αγοράς (δηλαδή το beta του
κάθε περιουσιακού στοιχείου).
Λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους κοινούς παράγοντες, οι όροι bij
καθορίζουν πώς κάθε περιουσιακό στοιχείο i αντιδρά στον ιδιαίτερο κοινό
παράγοντα j. Aν και όλα τα στοιχεία μπορούν να επηρεαστούν από την αύξηση
του ΑΕΠ, ο αντίκτυπος (δηλαδή η αντίδραση) σε έναν παράγοντα θα διαφέρει.
Παραδείγματος χάριν, οι μετοχές των κυκλικών εταιριών θα έχουν τους
μεγαλύτερους όρους bij για τον παράγοντα «αύξησης στο ΑΕΠ» από μη
κυκλικές εταιρίες. Επιπλέον, αξίζει να σημειώσουμε ότι όλες οι μετοχές
επηρεάζονται από τις αλλαγές στα επιτόκια, εντούτοις, μερικές εταιρίες
παρουσιάζουν μεγαλύτερες επιδράσεις. Παραδείγματος χάριν, μία ευαίσθητη
στις μεταβολές των επιτοκίων μετοχή θα είχε ένα bj ύψους 2.0 ή ακόμα
μεγαλύτερο, ενώ μια μετοχή που είναι σχετικά ανεπηρέαστη στις μεταβολές
των επιτοκίων θα είχε ένα bj ύψους 0.5. Άλλα παραδείγματα κοινών
παραγόντων είναι οι αλλαγές στα ποσοστά ανεργίας, οι συναλλαγματικές
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ισοτιμίες, και οι μετατοπίσεις καμπύλων παραγωγής. Είναι σημαντικό να
σημειωθεί, εντούτοις, ότι όταν εφαρμόζουμε τη θεωρία APT, οι παράγοντες δεν
προσδιορίζονται.
Ομοίως με το πρότυπο CAPM, το APT υποθέτει ότι τα μοναδικά
αποτελέσματα του τυχαίου σφάλματος (εi) είναι ανεξάρτητα και θα
διαφοροποιηθούν στην πορεία του χρόνου, σε ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο.
Συγκεκριμένα, το APT απαιτεί ότι θα επέλθει η ισορροπία, δηλαδή απαιτεί
επιστροφή σε μια μηδενική επένδυση, ένα χαρτοφυλάκιο μηδενικού
συστηματικού κινδύνου με τυχαίο σφάλμα ίσο με μηδέν, όπου τα μοναδικά
αποτελέσματά του θα είναι πλήρως διαφοροποιημένα. Αυτή η υπόθεση υπονοεί
ότι η αναμενόμενη απόδοση οποιοδήποτε περιουσιακού στοιχείου (δηλαδή το
Ε(Ri)), μπορεί να εκφραστεί ως εξής:

E(Ri) = λ0 + λ1bi1 + λ2bi2 +. . . + λkbik

(ΑPT)

όπου:
λ0 = η αναμενόμενη απόδοση σε ένα περιουσιακό στοιχείο με μηδενικό
συστηματικό κίνδυνο
λk= το ασφάλιστρο κινδύνου σχετικό με τον κοινό παράγοντα κινδύνου j
bik= η σχέση τιμολόγησης μεταξύ του ασφαλίστρου κινδύνου και του
περιουσιακού στοιχείου δηλαδή πώς το συγκεκριμένο στοιχείο i αντιδρά στον
κοινό παράγοντα j. (Αυτοί καλούνται betas παράγοντα ή φορτώσεις παράγοντα)
Αυτή η εξίσωση αντιπροσωπεύει το θεμελιώδες αποτέλεσμα του APT.
Είναι χρήσιμο να συγκριθεί η μορφή του APT με αυτή του CAPM:

E(Ri) RFR βi [E(Rm) – RFR]
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Συγκρίνοντας τα σχετικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των δύο
υποδειγμάτων προκύπτει ο παρακάτω πίνακας (Brown and Reilly 2009).
Πίνακας 9 Σύγκριση σχετικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των δύο υποδειγμάτων
CAPM

APT

Τύπος της εξίσωσης

γραμμική

γραμμική

Αριθμός παραγόντων κινδύνου

1

k≥1

Ασφάλιστρο κινδύνου

[E(Rm) – RFR]

λk

Παράγοντας ευαισθησίας στον κίνδυνο

βi

bik

Απόδοση μηδενικού beta

RFR

λ0

Στο σημείο αυτό γίνεται σαφές ότι η τελευταία διαφορά μεταξύ αυτών
των δύο θεωριών βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο καθορίζεται ο
συστηματικός επενδυτικός κίνδυνος: ένας ενιαίος παράγοντας κινδύνου για το
CAPM εναντίον μερικών (ή αρκετών) παραγόντων στο APT, που συλλαμβάνει
όλους τους αναλαμβανόμενους κινδύνους. Εντούτοις, είναι σημαντικό να
αναγνωριστεί ότι και οι δύο θεωρίες ορίζουν τα γραμμικά πρότυπα βασισμένα
στην κοινή πεποίθηση ότι οι επενδυτές αντισταθμίζονται ως προς τον κίνδυνο
εκτελώντας κάποιες λειτουργίες. Τέλος, γίνεται φανερό ότι η θεωρία APT
προτείνει μια σχέση που είναι ανάλογη με τη Γραμμή Αγοράς Χρεογράφων που
συνδέεται με το CAPM. Εντούτοις, το APT υπονοεί ένα ποσό ως ασφάλεια με
(k + 1) παράγοντες κινδύνου, τη διάσταση Κ και μια πρόσθετη διάσταση για
την αναμενόμενη απόδοση του χρεογράφου. Το παρακάτω σχήμα επεξηγεί
αυτή την σχέση για δύο παράγοντες κινδύνου (δηλαδή k = 2).
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Σχήμα 8 Σχέση μεταξύ αναμενόμενης απόδοσης και δύο συνηθισμένων παραγόντων κινδύνου
(λ0 = 4%, λ1 = 2%, λ2=3%)

2.2.

Χρησιμοποιώντας το Υπόδειγμα Arbitrage

Όπως σημειώνεται νωρίτερα, η αρχική πρόκληση στη χρησιμοποίηση
του APT στην αξιολόγηση χρεογράφων έγκειται στον προσδιορισμό των
παραγόντων κινδύνου. Οι περιπλοκότητες αυτού του ζητήματος εξετάζονται
αργότερα. Προκειμένου να επεξηγήσουμε πώς λειτουργεί το πρότυπο, θα
υποθέσουμε ότι υπάρχουν δύο κοινοί παράγοντες: ο ένας θα είναι σχετικός με
τις απροσδόκητες αλλαγές στο επίπεδο του πληθωρισμού και ο άλλος θα αφορά
τις απρόβλεπτες αλλαγές στο πραγματικό επίπεδο του ΑΕΠ. Εάν περαιτέρω
υποθέτουμε ότι το ασφάλιστρο κινδύνου σχετικό με την ευαισθησία του ΑΕΠ
είναι 0.03 και ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο που είναι ευαίσθητο στο ΑΕΠ
έχει ένα bj (όπου το j αντιπροσωπεύει τον παράγοντα ΑΕΠ) ίσο με 1.5, αυτό
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σημαίνει ότι αυτός ο παράγοντας θα ανάγκαζε την αναμενόμενη απόδοση του
στοιχείου να αυξηθεί κατά 4.5% (= 1.5 × 0.03). Για να αναπτύξουμε περαιτέρω
αυτή την έννοια, θεωρούμε το ακόλουθο παράδειγμα δύο μετοχών και ενός
πολύ-μεταβλητού υποδείγματος δύο παραγόντων. Κατ' αρχήν, εξετάζουμε
αυτούς τους παράγοντες και τις ευαισθησίες αυτών:
c1 = οι απρόβλεπτες αλλαγές στο ποσοστό του πληθωρισμού. Το ασφάλιστρο
κινδύνου σχετικό με αυτόν τον παράγοντα είναι 2% για κάθε αλλαγή 1% στο
ποσοστό του πληθωρισμού (k1 = 0.02)
c2 = οι απροσδόκητες αλλαγές στο ποσοστό αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ.
Το μέσο ασφάλιστρο κινδύνου σχετικό με αυτόν τον παράγοντα είναι 3% για
κάθε αλλαγή 1% στο ρυθμό αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ (k2 = 0.03)
k0 = το ποσοστό απόδοσης ενός στοιχείου μηδενικού συστηματικού κινδύνου
(zero beta) είναι 4 τοις εκατό (k0 = 0.04)
Υποθέτουμε επίσης ότι υπάρχουν δύο χρεόγραφα (Χ και Υ) που έχουν
τους ακόλουθους συντελεστές απόκρισης σε αυτούς τους κοινούς παράγοντες
κινδύνου:
bx1 = η απόκριση/αντίδραση του στοιχείου Χ στις αλλαγές στον παράγοντα
πληθωρισμού είναι 0.50 (bx1 = 0.50)
bx2 = η απόκριση του στοιχείου Χ στις αλλαγές στον παράγοντα ΑΕΠ είναι 1.50
(bx2 = 1.50)
by1 = η απόκριση του στοιχείου Υ στις αλλαγές στον παράγοντα πληθωρισμού
είναι 2.00 (by1 = 2.00)
by2 = η απόκριση του στοιχείου Υ στις αλλαγές στον παράγοντα ΑΕΠ είναι 1.75
(by2 = 1.75)
Αυτοί οι συντελεστές απόκρισης των στοιχείων στους παράγοντες
κινδύνου μπορούν να ερμηνευθούν με τον ίδιο σχεδόν τρόπο με το βήτα (beta)
στο υπόδειγμα CAPM, δηλαδή όσο υψηλότερο το επίπεδο του bij, τόσο
μεγαλύτερη η ευαισθησία του στοιχείου i στις αλλαγές του παράγοντα κινδύνου j.
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Κατά συνέπεια, οι συντελεστές απόκρισης που απαριθμούνται
παραπάνω δείχνουν ότι εάν αυτοί είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες που
επηρεάζουν το στοιχείο i στις αλλαγές του παράγοντα κινδύνου j, τότε το
χρεόγραφο Υ είναι ένα χρεόγραφο υψηλότερου κινδύνου από το χρεόγραφο Χ,
και επομένως, η αναμενόμενη απόδοσή του πρέπει να είναι μεγαλύτερη. Η
εξίσωση της συνολικά αναμενόμενη απόδοσης θα είναι:

Ε(Ri) = k0 + k1bi1 + k2bi2
= 0.04 + (0.02) bi1 + (0.03) bi2
επομένως, για τα χρεόγραφα Χ και Υ ισχύει:
Ε(Rx) = k0 + k1bx1 + k2bx2
Ε(Rx) = 0.04 + (0.02) (0.50) + (0.03) (1.50)
= 0.0950 = 9.50%
και
Ε(Ry) = k0 + k1by1 + k2by2
Ε(Ry) = 0.04 + (0.02) (2.00) + (0.03) (1.75)
= 0.1325 = 13.25%
Εάν οι τιμές των δύο στοιχείων δεν απεικονίζουν αυτές τις
αναμενόμενες αποδόσεις, θα αναμένουμε από τους επενδυτές να εισαγάγουν
ρυθμίσεις οικονομικής συναλλαγής με τις οποίες θα πωλούν τα υπερτιμημένα
στοιχεία άμεσα και θα χρησιμοποιούν τις εισπράξεις για να αγοράσουν τα
υποτιμημένα στοιχεία μέχρι να διορθωθούν οι σχετικές τιμές. Λαμβάνοντας
υπόψη αυτές τις γραμμικές σχέσεις, πρέπει να είναι δυνατό να βρεθεί ένα
στοιχείο ή ένας συνδυασμός στοιχείων με κίνδυνο ίσο με τον κίνδυνο του
στοιχείου i, που θα προσφέρει όμως μια υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση.
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2.3.

Εμπειρικές Μελέτες του Υποδείγματος Arbitrage

Αν και το APT είναι αρκετά νεώτερο από το CAPM, έχει υποβληθεί σε
πολυάριθμες εμπειρικές μελέτες.
Oι μελετητές Roll και Ross (Roll and Ross 1980) εισήγαγαν μια από τις
πρώτες μεγάλης κλίμακας εμπειρικές δοκιμές του APT. Η μεθοδολογία που
ακολούθησαν χωρίζεται σε δύο στάδια:
1. Υπολόγισαν τις αναμενόμενες αποδόσεις και τους συντελεστές κινδύνου από
χρονοσειρές στοιχείων όσον αφορά τις μεμονωμένες αποδόσεις των στοιχείων.
2. Χρησιμοποίησαν αυτές τις εκτιμήσεις για να εξετάσουνε το βασικό
συμπέρασμα τιμολόγησης που υπονοείται από το APT. Συγκεκριμένα, είναι οι
αναμενόμενες αποδόσεις για αυτά τα στοιχεία που παράγονται στο βήμα 1.
Πιο συγκεκριμένα, οι συντάκτες εξέτασαν την ακόλουθη σχέση τιμολόγησης:
H0: Υπάρχουν οι διαφορετικές του μηδενός σταθερές (λ0, λ1. . . λk) έτσι ώστε
για οποιοδήποτε στοιχείο i να ισχύει:

[E(Ri) – λ0] λ1bi1 λ2bi2 . . . λkbik

Οι συγκεκριμένοι συντελεστές λ υπολογίστηκαν χρησιμοποιώντας τη
στατιστική τεχνική ανάλυσης παραγόντων. Η βάση δεδομένων των Roll και
Ross αποτελούνταν από τις καθημερινές αποδόσεις των μετοχών για την
περίοδο από το 1962 μέχρι το 1972. Οι μετοχές τοποθετήθηκαν σε 42
χαρτοφυλάκια 30 μετοχών έκαστο (1.260 μετοχές) κατά αλφαβητική σειρά ενώ
οι παράγοντες εφαρμόστηκαν και στα 42 χαρτοφυλάκια. Η αρχική εκτίμηση
του προτύπου (APT) έδειξε ότι ο μέγιστος λογικός αριθμός παραγόντων ήταν
πέντε. Υποθέτοντας ότι το ακίνδυνο επιτόκιο είναι 6% (λ0=0.06), η επόμενη
ανάλυση αποκάλυψε την ύπαρξη τουλάχιστον τριών σημαντικών παραγόντων
αλλά πιθανώς όχι περισσότερων των τεσσάρων. Εντούτοις, όταν οι Roll και
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Ross προσπάθησαν να υπολογίζουν το ελεύθερο κινδύνου επιτόκιο (λ0), μόνο
δύο παράγοντες ήταν σημαντικοί.
Μια επόμενη σχετική δοκιμή επιστρέφει στη σταθερή απόκλιση ενός
χρεογράφου, η οποία δεν πρέπει να έχει επιπτώσεις στην αναμενόμενη απόδοση
εάν το APT ισχύει, επειδή το μη συστηματικό τμήμα του κινδύνου θα
αποβαλλόταν από τη διαφοροποίηση, και τα μη διαφοροποιήσιμα συστατικά
πρέπει να εξηγηθούν από τις ευαισθησίες των παραγόντων (ή «τις φορτώσεις»).
Η δοκιμή ανέλυσε τις αποδόσεις ενάντια στους πέντε παράγοντες συν το
ασφάλιστρο κινδύνου. Τα αρχικά αποτελέσματα έδειξαν ότι η σταθερή
απόκλιση του ασφάλιστρου κινδύνου ήταν στατιστικά σημαντική, πράγμα το
οποίο παρείχε τα στοιχεία ενάντια στο APT. Στη συνέχεια ρύθμισαν τα
αποτελέσματα για την εκτροπή και διαπίστωσαν ότι η σταθερή απόκλιση του
ασφαλίστρου ασφαλείας ήταν ασήμαντη, εύρημα που ενισχύει την εγκυρότητα
του APT.
Σε επεκτάσεις των αναλύσεων των Roll και Ross, οι Cho, Elton, και
Gruber εξέτασαν το APT ως προς τον αριθμό των παραγόντων που επιδρούν
στην απόδοση. Επειδή το APT υποστηρίζει ότι οι περισσότεροι παράγοντες
έχουν επιπτώσεις στις αποδόσεις των μετοχών, θεώρηση αντίθετη με ότι ισχύει
στο CAPM, οι προαναφερθέντες εξέτασαν τα διαφορετικά σύνολα χρεογράφων
για να καθορίσουν τι συνέβη στον αριθμό παραγόντων που διατιμήθηκαν στο
υπόδειγμα του APT, έναντι των προγενέστερων μελετών στις οποίες
εμπλέκονταν από τρεις έως πέντε σημαντικοί παράγοντες (Cho et al. 1984).
Οι Cho, Elton, και Gruber μιμήθηκαν τις αποδόσεις χρησιμοποιώντας το
μηδενικό βήτα του CAPM σε συνδυασμό με τα βήτα που προήλθαν από τις
βασικές εκτιμήσεις του βήτα του Wilshire και με τα βήτα που προήλθαν από τα
ιστορικά στοιχεία. Από τις αναλύσεις διαπιστώθηκε ότι πέντε παράγοντες
επηρέαζαν την απόδοση σύμφωνα με τις διαδικασίες των Roll και Ross, έξι
παράγοντες επηρέαζαν την απόδοση όταν χρησιμοποιήθηκε το ιστορικό βήτα,
ενώ η χρήση των θεμελιωδών εκτιμήσεων των βήτα κατέδειξε την ύπαρξη
τριών παραγόντων που επηρεάζουν την απόδοση ενός χρεογράφου. Οι
συντάκτες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ακόμα και όταν παρήχθησαν οι
αποδόσεις από ένα μοντέλο δύο παραγόντων, δύο ή τρεις παράγοντες
απαιτούνται για να εξηγήσουν τις αποδόσεις.

[50]

Σύγκριση Μεταξύ του CAPM και του Πολυμεταβλητού Υποδείγματος:
Η Περίπτωση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου

Αυτά τα αποτελέσματα ενισχύουν το υπόδειγμα APT επειδή το εν λόγω
υπόδειγμα επιτρέπει την εκτίμηση αυτών των πρόσθετων παραγόντων, η οποία
δεν είναι δυνατή με το κλασσικό CAPM.
Οι Dhrymes, Friend και Gultekin επανεξέτασαν τις τεχνικές που
χρησιμοποιήθηκαν στις προγενέστερες μελέτες και υποστήριξαν ότι αυτές οι
τεχνικές έχουν διάφορους σημαντικούς περιορισμούς. Αν και ο διαχωρισμός
του συνολικού δείγματος των στοιχείων σε πολυάριθμα χαρτοφυλάκια των 30
μετοχών έκαστο ήταν απαραίτητος λόγω των περιορισμών στους υπολογισμούς,
αυτός ο πρακτικός περιορισμός οδήγησε σε αποτελέσματα που διέφεραν από τα
αποτελέσματα μεγάλων δειγμάτων, ειδικά όταν το συνολικό δείγμα είναι πάνω
από 1.000 στοιχεία.
Συγκεκριμένα, οι αναλυτές δεν βρήκαν καμία σχέση μεταξύ των
παραγόντων που επηρεάζουν την απόδοση των μετοχών για χαρτοφυλάκια των
30 μετοχών και για χαρτοφυλάκιο 240 μετοχών. Επίσης, δεν μπόρεσαν να
προσδιορίσουν τον πραγματικό αριθμό των παραγόντων που χαρακτηρίζουν τη
σχέση απόδοσης - κινδύνου. Όταν εφάρμοσαν το υπόδειγμα σε χαρτοφυλάκια
διαφορετικών μεγεθών, ο αριθμός των παραγόντων άλλαζε. Παραδείγματος
χάριν, για χαρτοφυλάκια 15 τίτλων ίσχυε ένα μοντέλο δύο παραγόντων, για
χαρτοφυλάκια 30 τίτλων προέκυπτε ένα υπόδειγμα τριών παραγόντων, για
χαρτοφυλάκια 45 τίτλων ένα υπόδειγμα τεσσάρων παραγόντων, για
χαρτοφυλάκια 60 τίτλων ένα υπόδειγμα έξι παραγόντων και για χαρτοφυλάκια
90 τίτλων ένα υπόδειγμα εννέα παραγόντων (Dhrymes et al. 1984).
Οι Roll και Ross αναγνώρισαν ότι ο αριθμός των παραγόντων κινδύνου
διαφέρει με 30 χρεόγραφα έναντι 24 αλλά υποστήριξαν ότι η εκτίμηση είναι
σημαντική εάν οι προκύπτουσες εκτιμήσεις είναι συνεπείς και αυτό επειδή δεν
είναι εφικτό να εξεταστούν όλες οι μετοχές μαζί. Ακόμη, οι προαναφερθέντες
επισημαίνουν ότι ο αριθμός των παραγόντων που επηρεάζουν την απόδοση
είναι ένα δευτερεύον ζήτημα συγκριτικά με την δυνατότητα του προτύπου να
εξηγεί καλά τις αναμενόμενες αποδόσεις σε σχέση με τον κίνδυνο, έναντι της
εναλλακτικής λύσης (Roll and Ross 1984).
Επίσης, μπορεί να θεωρηθεί αναμενόμενο ότι ο αριθμός των
παραγόντων κινδύνου θα αυξηθεί σύμφωνα με το μέγεθος του δείγματος επειδή
θα προκύψουν περισσότερες πιθανότερες «υποδειγματικές σχέσεις». Η
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ερώτηση όμως που προκύπτει όσον αφορά το θέμα αυτό είναι το πόσοι από
αυτούς

τους

παράγοντες

είναι

σημαντικοί

σε

ένα

διαφοροποιημένο

χαρτοφυλάκιο.
Οι Dhrymes, Friend και Gultekin επανέλαβαν τις προγενέστερες δοκιμές
για τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια χρεογράφων αυξάνοντας τον αριθμό των
τίτλων σε κάθε χαρτοφυλάκιο (30, 60 και 90 τίτλοι), τον αριθμό παραγόντων
(κινδύνου) που εισήγαγε το πρότυπο καθώς και τον αριθμό (των) στατιστικά
σημαντικών παραγόντων (κινδύνου), αν και οι περισσότεροι παράγοντες δεν
διατιμώνται. Τα αποτελέσματα των δοκιμών επιβεβαίωσαν τα συμπεράσματά
τους (Dhrymes et al. 1985).
Τέλος, οι Connor και Korajczyk υποστήριξαν ότι οι περισσότερες
δοκιμές για τον αριθμό των διατιμημένων παραγόντων κινδύνου που
επηρεάζουν τις αποδόσεις ισχύουν μόνο για τα πρότυπα παραγόντων στα οποία
οι διαφοροποιήσιμες αποδόσεις είναι ανεξάρτητες με το σύνολο των μετοχών
του δείγματος. Οι συγκεκριμένοι, ανέπτυξαν μια δοκιμή που προσδιορίζει τον
αριθμό των παραγόντων κινδύνου σε ένα λιγότερο περιοριστικό πρότυπο που
επιτρέπει στα μη συστηματικά στοιχεία του κινδύνου να συσχετιστούν με τα
διάφορα περιουσιακά στοιχεία (Connor and Korajczyk 1993).

2.4.

Το APT και οι Ανωμαλίες του Χρηματιστηρίου
Ένα εναλλακτικό σύνολο δοκιμών του APT εξετάζει το πόσο καλά η

θεωρία αυτή εξηγεί τις ανωμαλίες τιμολόγησης που δεν εξηγούνται από το
ανταγωνιστικό πρότυπο CAPM. Δύο ανωμαλίες που εξετάζονται είναι το
«Αποτέλεσμα της Μικρής Επιχείρησης» και η «Το Φαινόμενο του Ιανουαρίου».
Οι δοκιμές του APT για το «Αποτέλεσμα της Μικρής Επιχείρησης»: Ο
Reinganum εξέτασε το υπόδειγμα APT και πιο συγκεκριμένα τη δυνατότητα
αυτού να εξηγήσει τις διαφορές μεταξύ των μετοχών μικρών και μεγάλων
εταιριών. Υποστήριξε ότι αυτή η ανωμαλία, που δεν θα μπορούσε να εξηγηθεί
από το CAPM, πρέπει να εξηγηθεί από το APT, εάν το τελευταίο πρόκειται να
θεωρηθεί ανώτερη θεωρία από το CAPM (Reinganum 1981). Η δοκιμή του
Reinganum χωρίζεται σε δύο στάδια:
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1. Κατά τη διάρκεια του έτους Υ-1, οι συντελεστές των παραγόντων
κινδύνου υπολογίζονται για όλους τους τίτλους και οι τίτλοι με παρόμοιους
συντελεστές τίθενται σε κοινά χαρτοφυλάκια ελέγχου. Ο συντάκτης εξετάζει το
μοντέλο με τρεις, τέσσερις και πέντε παράγοντες. Κατά τη διάρκεια του έτους
Υ, οι υπερβολικές αποδόσεις των χρεογράφων προέρχονται για κάθε
χαρτοφυλάκιο ελέγχου από τις καθημερινές αποδόσεις των μεμονωμένων
χρεογράφων του χαρτοφυλακίου. Υποθέτοντας ότι όλα τα στοιχεία μέσα σε ένα
χαρτοφυλάκιο ελέγχου έχουν τον ίδιο κίνδυνο, σύμφωνα με το APT πρέπει να
έχουν παρόμοια μέση απόδοση και οι μέσες υπερβολικές αποδόσεις πρέπει να
είναι μηδέν.
2. Όλα τα στοιχεία ταξινομήθηκαν βάσει της αγοραστικής αξίας τους
στο τέλος του έτους Υ-1 και οι υπερβολικές αποδόσεις των εταιρειών στα
κατώτατα 10% της διανομής μεγέθους συνδυάστηκαν (με ίσα βάρη) για να
διαμορφώσουν τις μέσες υπερβολικές αποδόσεις για το υπό εξέταση
χαρτοφυλάκιο. Ομοίως, εννέα άλλα χαρτοφυλάκια διαμορφώθηκαν, με τον
περιορισμό των υπερβολικών αποδόσεων για τις μεγαλύτερες εταιρείες. Αυτά
τα χαρτοφυλάκια μεγάλου μεγέθους επανισορροπούνταν ετησίως.
Σύμφωνα με το APT, τα 10 μεγαλύτερου μεγέθους χαρτοφυλάκια πρέπει
να κατέχουν τις ίδιες μέσες υπερβολικές αποδόσεις, οι οποίες πρέπει να είναι
ασήμαντα διαφορετικές από το μηδέν. Εάν τα 10 αυτά χαρτοφυλάκια δεν έχουν
τις ίδιες μέσες υπερβολικές αποδόσεις, τότε τα στοιχεία αυτά θα είναι
«ασυμβίβαστα» και δε θα ενισχύουν - υποστηρίζουν το APT.
Τα αποτελέσματα της δοκιμής ήταν σαφώς ασυμβίβαστα με το APT.
Συγκεκριμένα, οι μέσες υπερβολικές αποδόσεις των 10 μεγαλύτερου μεγέθους
χαρτοφυλακίων δεν ήταν ίσες με μηδέν είτε το μοντέλο περιελάμβανε τρεις,
είτε τέσσερεις, είτε πέντε παράγοντες κινδύνου.
Το χαρτοφυλάκιο με μετοχές επιχειρήσεων μικρής κεφαλαιοποίησης,
MV1, εμφάνισε μια θετική και στατιστικά σημαντική μέση υπερβολική
απόδοση, ενώ το χαρτοφυλάκιο MV10 είχε μια στατιστικά σημαντική αρνητική
μέση υπερβολική απόδοση. Η διαφορά στις μέσες υπερβολικές αποδόσεις
μεταξύ των μικρών και μεγάλων εταιρειών ήταν περίπου 25% ετησίως.
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Ο Reinganum εξέτασε επίσης τις σημαντικές διαφορές της απόδοσης
ενός μεμονωμένου χρεογράφου και τη διαφορά της απόδοσης μεταξύ του
υψηλού και χαμηλού χαρτοφυλακίου για κάθε έτος. Και οι δύο δοκιμές
επιβεβαίωσαν ότι τα χαρτοφυλάκια χαμηλής αγοραίας αξίας ξεπέρασαν σε
απόδοση τα χαρτοφυλάκια υψηλής αγοραίας αξίας, ανεξάρτητα από το εάν οι
υπερβολικές αποδόσεις προήλθαν από υπόδειγμα APT με τρεις, τέσσερις ή
πέντε παράγοντες. Ο συντάκτης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτά τα
αποτελέσματα δεν υποστήριζαν το υπόδειγμα APT, αλλά αναγνώρισε ότι η
ανάλυση περιέλαβε μια δοκιμή διάφορων θεωρητικών υποθέσεων και ότι ήταν
αδύνατο να επισημανθεί το λάθος.
Σε αντίθεση με την εργασία του Reinganum, ο Chen συνέκρινε το APT
με το CAPM και κατέληξε σε αντίθετα συμπεράσματα όσον αφορά το
χαρτοφυλάκιο επιχειρήσεων μικρής κεφαλαιοποίησης. Ο Chen υποστήριξε ότι
τα προβλήματα που προκλήθηκαν από την ανάγκη για ένα περιορισμένο δείγμα
και την ύπαρξη πολλαπλών παραγόντων αφορούσαν τη δοκιμή της θεωρίας και
δεν πρέπει να απεικονίσουν τη θεωρία αυτή καθαυτή (Chen 1983).
Στην ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν 180 στοιχεία και 5 παράγοντες. Τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι ο ένας παράγοντας συσχετίστηκε ιδιαίτερα με το
βήτα του CAPM. Η δοκιμή του Chen για τη σύγκριση των δύο προτύπων ως
προς τη μέτρηση της απόδοσης βασίστηκε στον ισχυρισμό ότι εάν το CAPM
δεν συλλαμβάνει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις αποδόσεις, τότε οι
ελλείπουσες πληροφορίες θα πρέπει να συλλαμβάνονται από τους υπόλοιπους
παράγοντες του APT. Στη συνέχεια, εάν το APT

μπορεί να παρέχει τους

παράγοντες ώστε να εξηγήσει αυτές τις υπόλοιπες αποδόσεις, θα είναι καλύτερο
υπόδειγμα. Ο Chen κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το CAPM ήταν καλύτερο
υπόδειγμα και ότι οι ελλείπουσες πληροφορίες για τις αποδόσεις δεν προήλθαν
από το υπόδειγμα APT. Οι τελικές δοκιμές του Chen εξέτασαν εάν μερικές
σημαντικές μεταβλητές έχουν επεξηγηματική δύναμη πέρα από των
συντελεστών κινδύνου που χρησιμοποιεί το APT. Σε αυτή την περίπτωση, θα
απορριπτόταν το υπόδειγμα APT.
Τα αποτελέσματα υποστήριξαν ότι το APT πρέπει να απορριφθεί και ότι
οι μεταβλητές που μελετήθηκαν δεν είχαν επιπλέον επεξηγηματική δύναμη
πέρα από το να εξηγούν τον κίνδυνο βασισμένες στους συντελεστές κινδύνου.
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Για ακόμη μια φορά, αυτά τα αποτελέσματα ήρθαν σε αντίθεση με τα
προηγούμενα αποτελέσματα του Reinganum.
Οι δοκιμές του APT για το «Φαινόμενο του Ιανουαρίου»: Οι αποδόσεις
τον Ιανουάριο είναι σημαντικά μεγαλύτερες απ' ότι σε οποιοδήποτε άλλο μήνα.
Οι Gultekin και Gultekin εξέτασαν τη δυνατότητα του προτύπου APT να
εξηγήσει αυτή την ανωμαλία (Gultekin and Gultekin 1987). Χρησιμοποιώντας
το υπόδειγμα APT, οι μελετητές υπολόγισαν χωριστά για κάθε μήνα τα
ασφάλιστρα κινδύνου 30 ομάδων των 30 μετοχών έκαστη και παρατήρησαν ότι
αυτά πάντοτε τον Ιανουάριο ήταν στατιστικά σημαντικά και σπάνια σε άλλους
μήνες. Έτσι, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το ΑΡΤ, όπως και το CAPM,
μπορεί να εξηγήσει την σχέση κινδύνου-απόδοσης μόνο τον Ιανουάριο, γεγονός
που δείχνει ότι το πρότυπο ΑΡΤ δεν εξηγεί αυτήν την ανωμαλία καλύτερα από
το CAPM. Οι Burmeister και McElroy όρισαν ένα γραμμικό πρότυπο
παραγόντων (Linear Factor Model) και βρήκαν μια σημαντική επίδραση του
Ιανουαρίου που δεν είχε γίνει αντιληπτή από οποιαδήποτε από τα πρότυπα.
Εντούτοις, όταν οι Burmeister και McElroy κινήθηκαν πέρα από την επίδραση
του Ιανουαρίου, απέρριψαν το CAPM υπέρ του ΑΡΤ (Burmeister and McElroy
1988).

2.5.

Πολυμεταβλητά Υποδείγματα και Εκτίμηση Κινδύνου
Η θεωρία του ΑΡΤ στην πράξη, έχει ένα πλεονέκτημα έναντι του CAPM

και αυτό είναι ότι η ταυτότητα του ενιαίου παράγοντα κινδύνου, δηλαδή η
υπερβάλλουσα απόδοση του χαρτοφυλακίου αγοράς, διευκρινίζεται καλά. Κατά
συνέπεια, όπως σημειώθηκε νωρίτερα, η εμπειρική πρόκληση στην εφαρμογή
του CAPM είναι το κατά πόσο μπορεί επιτυχώς να υπολογιστεί με ακρίβεια το
χαρτοφυλάκιο αγοράς, μια διαδικασία που απαιτεί αρχικά γνώση του κόσμου
των επενδύσεων. Χρησιμοποιώντας, ένα επιλεγμένο αντιπροσωπευτικό
χαρτοφυλάκιο ως το χαρτοφυλάκιο της αγοράς (π.χ., χρησιμοποιώντας το
δείκτη S&P 500 για να αντιπροσωπεύσει την αγορά κατά την αξιολόγηση ενός
χαρτοφυλακίου σταθερής απόδοσης) μπορούμε να οδηγηθούμε σε λανθασμένες
κρίσεις. Εντούτοις, είδαμε ότι μόλις προσδιοριστεί η απόδοση για το
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χαρτοφυλάκιο αγοράς, δηλαδή το Rm, η διαδικασία για τις παραμέτρους του
CAPM είναι απλή και μπορεί να περιγραφεί από καθεμία από τις ακόλουθες
εξισώσεις παλινδρόμησης:
1. Για ένα χρεόγραφο μια χαρακτηριστική γραμμή χαρτοφυλακίου μπορεί να
υπολογιστεί μέσω των τεχνικών παλινδρόμησης χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα
του απλού δείκτη:
Rit = Ai + biRmt + et
2. Εναλλακτικά, αυτή η εξίσωση μπορεί να εκτιμηθεί στα πλαίσια της
υπερβάλλουσας απόδοσης, συνδέοντας το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο με τις
αποδόσεις μίας περιόδου t για το χρεόγραφο i και το χαρτοφυλάκιο της αγοράς:
(Rit - RFRt) = αi + βi (Rmt - RFRt) + eit

Σε αντίθεση με το CAPM, έχουμε δει ότι το αρχικό πρακτικό πρόβλημα
που συνδέεται με την εφαρμογή του APT είναι ότι ούτε η προέλευση ούτε ο
ακριβής αριθμός των ελλοχευόντων παραγόντων κινδύνου δεν αναπτύσσονται
από τη θεωρία και επομένως πρέπει να διευκρινιστούν κατά τρόπο ειδικό. Ο
επενδυτής πρέπει να συμπληρώσει ένα μη αμελητέο κενό πληροφοριών σχετικά
με τη θεμελιώδη σχέση μεταξύ του κινδύνου και της αναμενόμενης απόδοσης.
Όπως αναφέραμε νωρίτερα, οι πρώτες προσπάθειες να εφαρμοστεί μια
χρησιμοποιήσιμη μορφή του APT στηρίχθηκαν στις στατιστικές τεχνικές
πολλών μεταβλητών, οι οποίες περιελάμβαναν αποδόσεις πολλών περιόδων για
έναν μεγάλο αριθμό τίτλων. Ταυτόχρονα εξετάστηκε και το ποιοι από τους
παράγοντες αυτούς είναι στατιστικά σημαντικοί. Οι ερευνητές δεν κατάφεραν
να αποδείξουν ότι το ίδιο σύνολο παραγόντων παρήχθη από τα διαφορετικά
υποσύνολα του δείγματός τους. Πράγματι, είδαμε ότι άλλοι ερευνητές
σημείωσαν ότι η ανικανότητα να προσδιοριστούν επακριβώς οι παράγοντες
κινδύνου είναι ένας σημαντικός περιορισμός στη χρησιμότητα της διαφορετικής
προσέγγισης του APT (Shanken 1982).
Σε ένα πολυμεταβλητό υπόδειγμα, ο επενδυτής επιλέγει τον ακριβή
αριθμό και την ταυτότητα των παραγόντων κινδύνου στην ακόλουθη εξίσωση:
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Rit = Ai + [bi1F1t + bi2 F2t +. . . + biK FKt] + eit
όπου Fjt είναι η απόδοση για την περίοδο t του j παράγοντα κινδύνου ενώ ως Rit
ορίζεται είτε η ονομαστική είτε η υπερβολική απόδοση του κάθε χρεογράφου i.
Το πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης, φυσικά, είναι ότι ο επενδυτής
ξέρει ακριβώς πόσα και ποια πράγματα πρέπει να υπολογίσει για να αναπτύξει
την εξίσωση παλινδρόμησης. Από την άλλη το σημαντικότερο μειονέκτημα
ενός πολυμεταβλητού προτύπου είναι ότι αναπτύσσεται με λίγη θεωρητική
καθοδήγηση ως προς την αληθινή φύση της σχέσης κινδύνου-απόδοσης.

2.6.

Πολυμεταβλητά Μοντέλα στην Πράξη

Δύο γενικές προσεγγίσεις έχουν υιοθετηθεί σε αυτή τη διαδικασία
προσδιορισμού παραγόντων. Κατ' αρχάς, οι παράγοντες κινδύνου μπορούν να
είναι μακροοικονομικής φύσης. Από την άλλη, οι παράγοντες κινδύνου
μπορούν επίσης να προσδιοριστούν σε μικροοικονομικό επίπεδο με εστίαση
στα σχετικά χαρακτηριστικά των τίτλων αυτών καθαυτών, όπως το μέγεθος της
εταιρίας

ή

μερικές

από

τις

οικονομικές

μεταβλητές

της.

Μερικά

αντιπροσωπευτικά παραδείγματα και των δύο προσεγγίσεων συζητούνται
παρακάτω.
Οι μακροοικονομικοί παράγοντες κινδύνου παρουσιάζονται από τον
Chen και τους Roll και Ross μέσω ενός εύρους οικονομικών επιρροών στην
ακόλουθη σχέση (Chen et al. 1986):

Rit = Ai + [bi1Rmt + bi2 MΡt + bi3 DEIt + bi4 UIt + bi5 UPRt + bi6UTSt] + eit

όπου:
Rm = η απόδοση σε έναν καλά «ζυγισμένο» δείκτη ΝYSE
απαριθμημένων στοιχείων
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ΜΡ = το μηνιαίο ποσοστό αύξησης στις ΗΠΑ στην βιομηχανική
παραγωγή
DEI = η αλλαγή στον πληθωρισμό, που μετριέται από τις ΗΠΑ με το
δείκτη τιμών καταναλωτή
UI = η διαφορά μεταξύ του πραγματικού και του αναμενόμενου
επιπέδου πληθωρισμού
UPR = η απρόβλεπτη αλλαγή στο spread των ομολόγων
UTS

=

η

απρόβλεπτη

μετατόπιση

στην

καμπύλη

απόδοσης

(μακροπρόθεσμο με λιγότερο βραχυπρόθεσμο RFR)
Στον υπολογισμό αυτού του προτύπου, οι αναλυτές χρησιμοποίησαν μια
σειρά μηνιαίων αποδόσεων, για μια μεγάλη ομάδα τίτλων, κατά τη διάρκεια της
περιόδου 1958-1984. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις ευαισθησίες του
κάθε παράγοντα μαζί με τις σχετικές t-στατιστικές (t-statistics) - στις
παρενθέσεις - που παρατηρήθηκαν. Κατ' αρχάς, η οικονομική σημασία των
οριζόμενων παραγόντων κινδύνου άλλαξε εντυπωσιακά με την πάροδο του
χρόνου. Για παράδειγμα, οι παράγοντες πληθωρισμού (DEI και UI)
εμφανίζονται να είναι σχετικοί μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου 1968-1977.
Δεύτερον, η παράμετρος του αντιπροσωπευτικού δείκτη του χρηματιστηρίου
(Rm) δεν είναι ποτέ σημαντική, γεγονός που δείχνει ότι συμβάλλει ελάχιστα
στην εξήγηση των αποτελεσμάτων

πέρα από τις πληροφορίες που

περιλαμβάνονται στους άλλους μακροοικονομικούς παράγοντες κινδύνου.
Πίνακας 10 Οι ευαισθησίες κάθε παράγοντα με το αντίστοιχο t-statistic
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Ο Burmeister και οι Roll και Ross ανέλυσαν την δυνατότητα πρόβλεψης
ενός

προτύπου,

το

οποίο

βασίζεται

σε

ένα

διαφορετικό

σύνολο

μακροοικονομικών παραγόντων. Συγκεκριμένα, καθορίζουν τους ακόλουθους
πέντε παράγοντες κινδύνου: (1) ο κίνδυνος εμπιστοσύνης, βασισμένος στις
απρόβλεπτες αλλαγές στην προθυμία των επενδυτών να συσσωρεύσουν
(επιπλέον) επενδυτικό κίνδυνο, (2) ο κίνδυνος χρονικού ορίζοντα, που φέρει
απρόβλεπτες αλλαγές στους επενδυτές, (3) ο κίνδυνος πληθωρισμού,
βασισμένος σε έναν συνδυασμό απροσδόκητων συστατικών βραχυπρόθεσμου
και μακροπρόθεσμου πληθωρισμού, (4) ο κίνδυνος επιχειρηματικών κύκλων, ο
οποίος αντιπροσωπεύει τις απρόβλεπτες αλλαγές στο επίπεδο της γενικής
επιχειρηματικής δραστηριότητας και (5) ο κίνδυνος συγχρονισμού της αγοράς,
που δεν εξηγείται από τους άλλους τέσσερις μακροοικονομικούς παράγοντες.
Χρησιμοποιώντας τα μηνιαία στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 1992, οι
αναλυτές υπολόγισαν τα ασφάλιστρα κινδύνου, δηλαδή την αγοραία «τιμή» του
κινδύνου, για τους παραπάνω παράγοντες (κινδύνου) (Burmeister et al. 1994).
Τα αποτελέσματα των υπολογισμών αυτών εμφανίζονται στον παρακάτω
πίνακα.
Πίνακας 11 Ασφάλιστρα κινδύνου

Οι προαναφερθέντες αναλυτές συνέκριναν επίσης τις ευαισθησίες των
παραγόντων αυτών για αρκετά επί μέρους μεμονωμένα χρεόγραφα και
χαρτοφυλάκια μετοχών. Το πρώτο από τα δύο παρακάτω γραφήματα,
απεικονίζει το ύψος της έκθεσης σε κάθε έναν από τους παραπάνω 5
παράγοντες κινδύνου για μια μετοχή, συγκεκριμένα της Reebok International
Ltd., σε σύγκριση με τον δείκτη S&P 500, ενώ στο δεύτερο απεικονίζεται η ίδια
σύγκριση ανάμεσα σε ένα χαρτοφυλάκιο εταιρειών μικρής κεφαλαιοποίησης
και σε ένα χαρτοφυλάκιο εταιρειών μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Επίσης, στα ίδια
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γραφήματα απεικονίζονται η έκθεση της ίδιας μετοχής και του δείκτη S&P 500
καθώς και των προαναφερθέντων χαρτοφυλακίων στο σύνθετο δείκτη κινδύνου
BIRR, ο οποίος σχεδιάζεται για να προσδιορίσει ποια θέση έχει ο γενικός
συστηματικός κίνδυνος.
Αυτές οι συγκρίσεις δίνουν έμφαση σε ένα πολυμεταβλητό υπόδειγμα
που μπορεί να βοηθήσει τους επενδυτές να διακρίνουν τη φύση του κινδύνου
που αναλαμβάνουν. Για παράδειγμα, παρατηρούμε ότι η Reebok έχει
μεγαλύτερη έκθεση σε όλες τις πηγές κινδύνου συγκριτικά με τον S&P 500, με
επαυξημένη τη διαφορά στην έκθεση επιχειρηματικών κύκλων που είναι
ιδιαίτερα σημαντική. Επιπλέον, οι μικρότερες εταιρείες εκτίθενται αρκετά
περισσότερο στους κινδύνους επιχειρηματικών κύκλων και εμπιστοσύνης σε
σχέση με τις μεγαλύτερες εταιρείες.

Σχήμα 9 Ύψος της έκθεσης στον εκάστοτε παράγοντα κινδύνου για την Reebok International
Ltd. και του δείκτη S&P 500
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Σχήμα 10 Ύψος της έκθεσης στον εκάστοτε παράγοντα κινδύνου για ένα χαρτοφυλάκιο μικρής
και ένα μεγάλης κεφαλαιοποίησης

Οι μικροοικονομικοί παράγοντες κινδύνου διαμορφώνονται αντίθετα από
τους

μακροοικονομικούς

παράγοντες

κινδύνου.

Χαρακτηριστική

στη

διαμόρφωση ενός πολυμεταβλητού προτύπου είναι η εργασία των Fama και
French, οι οποίοι χρησιμοποιούν την ακόλουθη λειτουργική μορφή (Fama and
French 1993):
(Rit - RFRt) = αi + bi1 (Rmt - RFRt) + bi2SMBt + bi3HMLt + eit
όπου, εκτός από την απόδοση ενός χαρτοφυλακίου που αντιπροσωπεύει την
αγορά (Rmt), εμπλέκονται και οι παρακάτω δύο παράγοντες κινδύνου:
SMB (Small Minus Big): η διαφορά στην απόδοση μεταξύ ενός
χαρτοφυλακίου μετοχών μικρής κεφαλαιοποίησης και ενός χαρτοφυλακίου
μετοχών μεγάλης κεφαλαιοποίησης.
HML (High Minus Low): η διαφορά στην απόδοση μεταξύ ενός
χαρτοφυλακίου μετοχών με υψηλές τιμές του δείκτη «λογιστική προς αγοραία
αξία» και ενός χαρτοφυλακίου μετοχών με χαμηλές τιμές του δείκτη «λογιστική
προς αγοραία αξία».
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Σε αυτή την προσέγγιση, το HML προορίζεται να διακρίνει τους
διάφορους κινδύνους που συνδέονται με τις εταιρείες «ανάπτυξης», δηλαδή
εταιρείες με μετοχές χαμηλού δείκτη «λογιστική προς αγοραία αξία», και
εταιρείες «αξίας», δηλαδή εταιρείες με μετοχές υψηλού δείκτη «λογιστική προς
αγοραία αξία». Δεδομένων των όσων είδαμε νωρίτερα, αυτοί είναι δύο
παράγοντες του χρεογράφου ή του χαρτοφυλακίου που λαμβάνονται υπόψη
κατά την αξιολόγηση της απόδοσης μιας επένδυσης. Επίσης, παρατηρούμε ότι
χωρίς τους παράγοντες SMB και HML το παραπάνω πρότυπο απλά μειώνει στις
υπερβάλλουσες αποδόσεις.
Οι Fama και French εξέτασαν τη συμπεριφορά ενός μεγάλου δείγματος
μετοχών που ομαδοποιήθηκαν στα μεμονωμένα χαρτοφυλάκια βάσει του δείκτη
«Τιμή προς Κέρδη» (P/E) σε ετήσια βάση κατά τη διάρκεια της περιόδου από
τον Ιούλιο του 1963 έως το Δεκεμβρίου του 1991.
Τα αποτελέσματα και για την έκδοση του παραπάνω υποδείγματος με
έναν παράγοντα, δηλαδή χωρίς τους παράγοντες SMB και HML, και για την
πολυμεταβλητή έκδοση του προτύπου, δηλαδή με τους παράγοντες SMB και
HML, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Τα t-statistics - στις παρενθέσεις
- για τους κατ'εκτίμηση συντελεστές των παραγόντων κινδύνου παρατίθενται
ποσοστιαία. Από τα αποτελέσματα του πίνακα προκύπτουν κάποιες σημαντικές
παρατηρήσεις. Κατ' αρχήν, ο κατ' εκτίμηση συντελεστής βήτα στο πρότυπο με
τον ένα παράγοντα δείχνει ότι υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ του
χαρτοφυλακίου μετοχών χαμηλού και του χαρτοφυλακίου μετοχών υψηλού
δείκτη P/E (βλέπε παράγοντα «market» ίσο με 0.94 έναντι 1.10), με το χάσμα
αυτό να μειώνεται εντυπωσιακά στη περίπτωση του πολυμεταβλητού
υποδείγματος (βλέπε παράγοντα «market» ίσο με 1.03 έναντι 0.99). Αυτό
αποτελεί ένδειξη ότι το αντιπροσωπευτικό της αγοράς χαρτοφυλάκιο στην
έκδοση του παραπάνω προτύπου με τον έναν παράγοντα μπορεί να συλλάβει
μερικές, αλλά όχι όλες τις διαστάσεις του κινδύνου, οι οποίες συλλαμβάνονται
από τους παράγοντες SMB και το HML.
Δεύτερον, είναι προφανές ότι τα στοιχεία με χαμηλό δείκτη P/E τείνουν
να

συσχετιστούν

θετικά

με

το

ασφάλιστρο

των

εταιρειών

μικρής

κεφαλαιοποίησης, αλλά το συμπέρασμα αυτό δεν ισχύει έντονα για τα στοιχεία
με υψηλό δείκτη P/E. Τέλος, τα στοιχεία με χαμηλό δείκτη P/E τείνουν να
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έχουν υψηλό δείκτη «λογιστική προς αγοραία αξία» ενώ τα στοιχεία με υψηλό
δείκτη P/E τείνουν να έχουν χαμηλό δείκτη «λογιστική προς αγοραία αξία»
(βλέπε την κατ' εκτίμηση παράμετρο HML ίση με 0.67 και - 0.50, αντίστοιχα)
(Fama and French 1993).

Πίνακας 12 Αποτελέσματα του υποδείγματος με έναν παράγοντα και με πολλούς (SMB και HML)
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2.7. Επεκτάσεις των Πολυμεταβλητών Υποδειγμάτων
Κινδύνου

Υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις στον υπολογισμό ενός
πολυμεταβλητού υποδείγματος κινδύνου και απόδοσης. Τρεις από αυτές τις
προσεγγίσεις περιγράφονται παρακάτω.
Κατ' αρχήν, ο Carhart επεκτείνει άμεσα το πρότυπο τριών παραγόντων
των Fama-French με τη συμπερίληψη ενός τέταρτου κοινού παράγοντα
κινδύνου, που δείχνει την τάση των εταιρειών με θετικές (αρνητικές) αποδόσεις
στο παρελθόν να παρέχουν θετική (αρνητική) μελλοντική απόδοση. Αυτή την
πρόσθετη διάσταση κινδύνου ο Carhart την αποκαλεί «παράγοντα ορμής» και
την ορίζει ως την διαφορά ανάμεσα στη μέση απόδοση ενός συνόλου μετοχών
με τις καλύτερες αποδόσεις κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους και στη
μέση απόδοση ενός συνόλου μετοχών με τις χειρότερες αποδόσεις κατά τη
διάρκεια του περασμένου έτους. Με αυτόν τον τρόπο, ο Carhart ορίζει τον
παράγοντα ορμής, τον οποίο συμβολίζει με ΡR1YR, ορισμός παρόμοιος με
αυτούς των SMB και HML (Carhart 1997). Η μαθηματική έκφραση του
προτύπου που προτείνει ο Carhart έχει ως εξής:
(Rit - RFRt) = αi + bi1 (Rmt - RFRt) + bi2SMBt + bi3HMLt + bi4PR1YRt + eit
Όπως φαίνεται από την παραπάνω σχέση, η ευαισθησία του παράγοντα
ορμής, δηλαδή το beta του παράγοντα αυτού, είναι θετική και η προσθήκη του
στο υπόδειγμα των Fama-French αυξάνει την επεξηγηματική δύναμη του
υποδείγματος κατά τουλάχιστον 15%.
Ένας δεύτερος τύπος για τις συστηματικές εκθέσεις κινδύνου
περιλαμβάνει τη χρήση των χαρτοφυλακίων-δεικτών (π.χ., S&P 500, Wilshire
5000) ως κοινούς παράγοντες. Τα παραδείγματα αυτού περιλαμβάνουν το
δείκτη αύξησης Russell 1000, που υπογραμμίζει ότι τα στοιχεία μεγάλης
κεφαλαιοποίησης με τις χαμηλές αναλογίες λογιστικής προς αγοραία τιμή, ή ο
δείκτης EAFE (Ευρώπη, Αυστραλία, Άπω Ανατολή) που επιλέγει ποικίλες
επιχειρήσεις αυτών των χωρών. Χαρακτηριστικά αυτού του δείκτη είναι η
εργασία των Elton, Gruber, και Blake, η οποία στηρίζεται σε τέσσερις δείκτες:
τον S&P 500, το συνολικό δείκτη των αδελφών Lehman, το δείκτη Bache της
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διαφοράς μεταξύ μεγάλης και μικρής κεφαλαιοποίησης επιχειρήσεων και το
δείκτη Bache της διαφοράς μεταξύ μετοχών αξίας και ανάπτυξης (Elton et al.
1996). Οι Ferson και Schadt έχουν αναπτύξει μια ενδιαφέρουσα παραλλαγή σε
αυτήν την προσέγγιση που περιλαμβάνει επίσης άλλες μεταβλητές «δημόσιων
πληροφοριών», όπως η μορφή της καμπύλης και του μερίσματος.
Το

υπόδειγμα

BARRA

παρέχει

ένα

τελικό

παράδειγμα

της

μικροοικονομικής προσέγγισης στην οικοδόμηση ενός πολυμεταβλητού
προτύπου. Σε μια πιο εκτεταμένη μορφή του, το υπόδειγμα BARRA για την
ανάλυση των παραγόντων κινδύνου των ΗΠΑ., περιλαμβάνει ως παράγοντες
κινδύνου 13 χαρακτηριστικές μεταβλητές και περισσότερους από 50 δείκτες
κλάδων.

Παρακάτω

παρέχουμε

μια

συνοπτική

περιγραφή

των

13

χαρακτηριστικών παραγόντων που διαμορφώνουν τον πυρήνα της προσέγγισης
BARRA στην ανάλυση του επενδυτικού κινδύνου.
Ο Connor έχει αναλύσει τη δυνατότητα του προτύπου BARRA να
εξηγήσει ότι οι αποδόσεις που παράγονται από ένα δείγμα μετοχών των ΗΠΑ,
κατά τη διάρκεια της περιόδου από το 1985 έως το 1993, προέβλεψαν περίπου
τέσσερις φορές την επίδραση ως οποιοδήποτε ενιαίο χαρακτηριστικό
παράγοντα (αστάθεια, αύξηση, παραγωγή μερισμάτων, ορμή). Συνολικά, το
πρότυπο BARRA ήταν σε θέση να εξηγήσει ελαφρώς καλύτερα την σχέση
απόδοσης - κινδύνου από ότι τα άλλα πρότυπα με τα οποία συγκρίθηκε,
εξαιτίας του μεγάλου αριθμού παραγόντων που υιοθετεί (Connor 1995).
• Η αστάθεια συλλαμβάνει και τις μακροπρόθεσμες και τις βραχυπρόθεσμες
διαστάσεις της σχετικής μεταβλητότητας της απόδοσης.
• Η ορμή (MOM) διαφέρει μεταξύ των χρεογράφων/μετοχών με θετικές και
αρνητικές υπερβολικές αποδόσεις στο πρόσφατο παρελθόν.
• Το μέγεθος (SIZ) βασισμένο στη σχετική κεφαλαιοποίηση μιας εταιρείας.
• Η μη γραμμικότητα μεγέθους (SNL) συλλαμβάνει τις αποκλίσεις από τη
γραμμικότητα.
• Η δραστηριότητα εμπορικών συναλλαγών (TRA) μετρά τις σχετικές εμπορικές
συναλλαγές σε ένα χρεόγραφο, βασισμένη στη προϋπόθεση ότι τα πιο ενεργά
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εμπορικά χρεόγραφα είναι πιθανότερο να είναι εκείνα με το μεγαλύτερο
ενδιαφέρον από τους θεσμικούς επενδυτές.
• Η αύξηση (GRO) χρησιμοποιεί

τα ιστορικά μέτρα αύξησης και

αποδοτικότητας για να προβλεφθεί η μελλοντική αύξηση αποδόσεων
• Η παραγωγή αποδόσεων (EYL) συνδυάζει τις τρέχουσες και ιστορικές
αναλογίες αποδόσεων τιμών με τις προβλέψεις αναλυτών στις περιπτώσεις που
τα μετοχές με παρόμοιες παραγωγές αποδόσεων παράγουν παρόμοιες
αποδόσεις.
• Η αξία (VAL) που υπολογίζεται με βάση τις σχετικές αναλογίες λογιστικής
προς αγοραίας αξίας (book-to-market value).
• Η μεταβλητότητα αποδόσεων (EVR) μετρά τη μεταβλητότητα στις αποδόσεις
και τις ροές μετρητών χρησιμοποιώντας και τις ιστορικές τιμές και τις
προβλέψεις αναλυτών.
• Η δύναμη (LEV) μετρά τη σχετική οικονομική δύναμη μιας επιχείρησης.
• Η ευαισθησία νομίσματος (CUR) βασισμένη στη σχετική ευαισθησία της
απόδοσης μετοχών μιας επιχείρησης στις μετακινήσεις σε ένα «καλάθι» ξένων
νομισμάτων
• Η παραγωγή μερισμάτων (YLD) υπολογίζεται ως ένα μέτρο της προβλεφθείσας
παραγωγής μερισμάτων χρησιμοποιώντας ιστορικά δεδομένα σχετικά με το
ύψος των μερισμάτων και την τιμή της μετοχής μιας εταιρείας.
• Ο δείκτης Non-estimation (NEU) περιλαμβάνει τις διαστάσεις κινδύνου που
δεν συλλαμβάνονται από τους άλλους παράγοντες κινδύνου.
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Κεφάλαιο

3

Σύγκριση Μεταξύ CAPM & APT
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3.1.

Σύγκριση
To Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων (Capital Asset

Pricing Model - CAPM) και η Θεωρία Αντισταθμιστικής Αποτίμησης
Κεφαλαιακών Στοιχείων (Arbitrage Pricing Theory - ΑΡΤ) είναι δύο μέθοδοι
που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση του κινδύνου μιας επένδυσης σε σχέση
με την αναμενόμενη απόδοσή της (VanBaren 2010) και συμβάλλουν στον
καθορισμό της σύνθεσης ενός χαρτοφυλακίου επενδύσεων. To CAPM είναι
παλαιότερη θεωρία και οι δημιουργοί του έθεσαν τις βάσεις για το APT. Και οι
δύο θεωρίες βασίζονται στον υπολογισμό της αναμενόμενης και πραγματικής
απόδοσης ενός χρεογράφου/χαρτοφυλακίου για την κατασκευή ενός μοντέλου
και για τον υπολογισμό της αναμενόμενης συμπεριφοράς των επενδύσεων. Το
CAPM επιδιώκει να αποδείξει ότι η απόδοση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου
κινδύνων «ταιριάζει» με την απόδοση του συνόλου της αγοράς. Αυτό θα
οδηγήσει σε μια ιδανική απόδοση. Η ανάγκη δημιουργίας του APT προέκυψε
λόγω του ότι, ενώ το CAPM παρέχει μια ενδιαφέρουσα θεωρητική βάση, δεν
αντικατοπτρίζει με ακρίβεια την πραγματικότητα. Έτσι, το APT δανείστηκε
στοιχεία από τη θεωρητική βάση του CAPM, αλλά στη συνέχεια επεκτάθηκε με
τη δράση του στον πραγματικό κόσμο της αναζήτησης υποτιμημένων
προϊόντων (McDunnigan 2010).
CAPM
Το CAPM αξιολογεί την απόδοση μιας μετοχής με βάση την ποσότητα
του κινδύνου που η μετοχή προσθέτει στο δεδομένο χαρτοφυλάκιο. Με τον
τρόπο αυτό, οι μετοχές δεν αξιολογούνται ατομικά, αλλά υπό το πρίσμα του
πώς αναμένεται να αντιδράσει στον κίνδυνο της μετοχής η απόδοση του
χαρτοφυλακίου στο οποίο η μετοχή θα ενσωματωθεί.
APT
Το APT αξιολογεί τις αποδόσεις σε επίπεδο μεμονωμένων χρεογράφων
και όχι στο πλαίσιο των υπολοίπων χρεογράφων του χαρτοφυλακίου. Η θεωρία
εξετάζει την απόδοση της μετοχής μέσα από την αναμενόμενη τιμή της. Αυτά
δεν συνδέονται, και είναι δύο ξεχωριστοί αριθμοί. Όταν ένα χρεόγραφο έχει
καλύτερη απόδοση από την αναμενόμενη απόδοσή του, τότε θεωρείται ότι είναι
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υποτιμημένο. Κατά συνέπεια, παρατηρείται η αγορά του χρεογράφου σε
υποτιμημένη τιμή, γεγονός που οδηγεί σε αύξηση της ζήτησής του και κατ’
επέκταση σε άνοδο της τιμής του μέχρι την πραγματική του αξία. Έτσι η
διαδικασία αυτή αποφέρει κέρδη.
Τύποι
 Το CAPM χρησιμοποιεί τον τύπο:
Αναμενόμενη απόδοση (E(Ri)) = rf + βi×(rm - rf).
 Ο τύπος για το APT είναι:
Αναμενόμενη απόδοση (E(Ri)) = rf + β1 (παράγοντας 1) + β2
(παράγοντας 2) + β3 (παράγοντας 3)
 Το APT χρησιμοποιεί ένα βήτα (β) για κάθε συγκεκριμένο παράγοντα
κινδύνου όσον αφορά την ευαισθησία της τιμής της μετοχής.
Αποτελέσματα
 Το CAPM χρησιμοποιείται για να βοηθήσει τους επενδυτές στον
υπολογισμό της αναμενόμενης απόδοσης στις επενδύσεις.
 Το APT υπολογίζει το ίδιο πράγμα, μόνο που ενσωματώνει πολλούς
παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και μακροοικονομικών παραγόντων
(όπως για παράδειγμα τα επιτόκια, την οικονομική ανάπτυξη, τις
καταναλωτικές δαπάνες) καθώς και παραγόντων που αφορούν τις
εκάστοτε εταιρείες.
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περίπτωση του Ελληνικού
Χρηματιστηρίου (2001-2012)
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Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει μια εφαρμογή των δύο υποδειγμάτων
(CAPM και APT) με τη χρήση δεδομένων από το Ελληνικό Χρηματιστήριο.
Στην παράγραφο 4.1 θα γίνει η εφαρμογή του Μοντέλου Αποτίμησης
Κεφαλαιακών

Στοιχείων

(CAPM)

ενώ

στην

4.2

η

εφαρμογή

του

πολυμεταβλητού υποδείγματος (APT). Τέλος στην παράγραφο 4.3 γίνεται
συνοπτική σύγκριση των αποτελεσμάτων.
Οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται από τα δύο αυτά υποδείγματα
είναι οι εξής:
Κοινές μεταβλητές για CAPM και APT
R_midcap_ygb10: Η ποσοστιαία μεταβολή της απόδοσης μεταξύ των δεικτών
midcap και ygb10, όπου με midcap συμβολίζεται ο δείκτης μετοχών μέσης
κεφαλαιοποίησης και με ygb10 ο δείκτης του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου ο
οποίος εδώ παίζει το ρόλο του χρεογράφου απαλλαγμένου από κίνδυνο.
R_ASE-ygb10: Η ποσοστιαία μεταβολή της απόδοσης μεταξύ των δεικτών
ASE και ygb10, όπου ο δείκτης ASE είναι ο γενικός δείκτης του
Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και εδώ παίζει το ρόλο του χαρτοφυλακίου της
αγοράς.
Μεταβλητές για χρήση αποκλειστικά από το APT
SMB: (δηλαδή μικρό μείον μεγάλο) είναι η απόδοση του δείκτη μετοχών
μικρής κεφαλαιοποίησης σε σχέση με την απόδοση του δείκτη μετοχών
μεγάλης κεφαλαιοποίησης.
D_SPREAD: είναι η ποσοστιαία μεταβολή της διαφοράς του επιτοκίου του
ελληνικού δεκαετούς ομολόγου με το επιτόκιο του Γερμανικού δεκαετούς
ομολόγου.
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4.1.

Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων
Πριν προχωρήσουμε στην εφαρμογή του μοντέλου, είναι απαραίτητο να

γίνουν κάποιοι προκαταρκτικοί έλεγχοι για να ελεγχθεί εκ των προτέρων η
εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. Ουσιαστικά με τους ελέγχους αυτούς
ελέγχουμε εάν υπεισέρχονται στο μοντέλο μας τα παρακάτω:
Αυτοσυσχέτιση
Το πρόβλημα της αυτοσυσχέτισης προκύπτει όταν οι διακυμάνσεις των
διαταρακτικών όρων δεν είναι σταθερές ή/και η συνδιακύμανση όλων των
διαταρακτικών όρων δεν ισούται με το μηδέν.
Μη κανονικότητα της εξαρτημένης μεταβλητής
Σύμφωνα με το απλό γραμμικό υπόδειγμα για την εκτίμηση του βi οι
τιμές της εξαρτημένης μεταβλητής πρέπει να ακολουθούν την Κανονική
Κατανομή.
Ετεροσκεδαστικότητα
Μια από τις βασικές υποθέσεις του απλού γραμμικού μοντέλου είναι ότι
τα σφάλματα είναι ομοσκεδαστικά δηλαδή ότι για δοσμένες τιμές της Χ, οι
διακυμάνσεις των σφαλμάτων είναι ίσες.
Εξειδίκευση του μοντέλου
Το πρόβλημα της εξειδίκευσης του μοντέλου μπορεί να εμφανιστεί κατά
την περιγραφή των ερμηνευτικών μεταβλητών, ή στη διατύπωση των
διαταρακτικών όρων.
Στην πραγματικότητα, οι παραπάνω προϋποθέσεις είναι εξαιρετικά
σπάνιο να συμβαίνουν ταυτόχρονα. Για παράδειγμα οι διακυμάνσεις των
διαταρακτικών όρων συνήθως δεν είναι σταθερές, αλλά μεταβάλλονται μεταξύ
διαφορετικών χρονικών περιόδων. Για το λόγο αυτό, το CAPM, κατά κοινή
ομολογία χαρακτηρίζεται κάπως ουτοπικό.
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Στην παράγραφο 4.1.1. ακολουθεί ο έλεγχος των παραπάνω (εκτός από
την εξειδίκευση του μοντέλου που δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί εκ των
προτέρων).

4.1.1. Προκαταρκτικοί Έλεγχοι

Έλεγχος αυτοσυσχέτισης
Για να πάρουμε μια εικόνα για μια ενδεχόμενη αυτοσυσχέτιση,
εφαρμόζουμε στο οικονομετρικό πρόγραμμα EViews ένα autocorrelation test
και ένα Breusch - Godfrey Serial Correlation LM Test. Οι έλεγχοι αυτοί
χρησιμοποιούν σαν δεδομένα, τα κατάλοιπα (residuals) τα οποία προκύπτουν
όταν τρέχουμε την απλή γραμμική παλινδρόμηση του CAPM. Επομένως, είναι
αναγκαίο από αυτό το στάδιο ακόμα να τρέξουμε την παλινδρόμηση
προκειμένου να δημιουργήσουμε τα κατάλοιπα. Τα αποτελέσματα της εν λόγω
παλινδρόμησης παρουσιάζονται στην παράγραφο που ακολουθεί (4.1.2).
Πριν προχωρήσουμε σε οποιονδήποτε έλεγχο, είναι χρήσιμο να έχουμε
μία εικόνα του γραφήματος των residuals και για το λόγο αυτό παρουσιάζουμε
το παρακάτω γράφημα.

Σχήμα 11 Γραφική παράσταση των καταλοίπων του CAPM
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Πίνακας 5 Προκαταρκτικοί έλεγχοι CAPM – Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

5.776510
11.52091

Prob. F(2,2706)
Prob. Chi-Square(2)

0.0031
0.0031

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Sample: 6/01/2001 4/05/2012
Included observations: 2710
Presample missing value lagged residuals set to zero.
Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
R_ASE_YGB10
RESID(-1)
RESID(-2)

-2.55E-07
0.000254
0.055978
0.030409

0.000149
0.008704
0.019223
0.019225

-0.001703
0.029147
2.912095
1.581795

0.9986
0.9767
0.0036
0.1138

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.004251
0.003147
0.007776
0.163617
9318.404
3.851007
0.009177

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

8.32E-20
0.007788
-6.874099
-6.865383
-6.870948
1.998935

Από το παραπάνω test βρέθηκε πως δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση μεταξύ
των τετραγώνων των καταλοίπων καθώς η τιμή με τους έντονους χαρακτήρες
είναι επίσης μικρότερη του 0.05 (διάστημα εμπιστοσύνης 95%).
Τα παραπάνω αποτελέσματα επιβεβαιώνονται και από το παρακάνω test
(με 12 χρονικές υστερήσεις) καθώς οι τιμές της τελευταίας στήλης έχουν όλες
τιμή μικρότερη ή ίση του 0.05.
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Πίνακας 6 Προκαταρκτικοί έλεγχοι CAPM – Autocorrelation test

Έλεγχος κανονικότητας της εξαρτημένης μεταβλητής
Η εξαρτημένη μεταβλητή στο μοντέλο μας είναι η R_midcap_ygb10.
Υπάρχουν πολλοί έλεγχοι με τους οποίους μπορούμε να εξετάσουμε την
κανονικότητά της. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα γίνει εφαρμογή του
ελέγχου Jarque-Bera (με τη χρήση του προγράμματος EViews), των ελέγχων
Kolmogorov-Smirnov (με τη χρήση του προγράμματος EasyFit) και ενός
επιπλέον ελέγχου που κάνει χρήση μόνο του skewness και του τυπικού του
σφάλματος (με τη χρήση του προγράμματος SPSS).

900

Series: R_MIDCAP_YGB10
Sample 6/01/2001 4/05/2012
Observations 2710

800
700
600
500
400
300

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

-0.000452
0.000267
0.152994
-0.114668
0.016504
-0.071951
9.378608

Jarque-Bera
Probability

4596.537
0.000000

200
100
0
-0.10

-0.05

-0.00

0.05

0.10

0.15

Σχήμα 12 Προκαταρκτικοί έλεγχοι CAPM – Έλεγχος κανονικότητας Jarque-Bera της
R_midcap_ygb10
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Από τα παραπάνω αποτελέσματα συμπεραίνουμε ότι η μεταβλητή
R_midcap_ygb10 δεν ακολουθεί κανονική κατανομή εφόσον το αντίστοιχο
Probability έχει τιμή μικρότερη του 0.05 (διάστημα εμπιστοσύνης 95%).
Το ίδιο αποτέλεσμα επιβεβαιώνεται και με τα επόμενα test καθώς όπως
βλέπουμε, για διάστημα εμπιστοσύνης 95% (καθώς και για τα υπόλοιπα), η
υπόθεση κανονικότητας της μεταβλητής R_midcap_ygb10 απορρίπτεται.
Πίνακας 7 Επιπλέον έλεγχοι κανονικότητας για τη μεταβλητή R_midcap_ygb10

Kolmogorov-Smirnov
Sample Size
Statistic
P-Value
Rank

2710
0,07587
5,0547E-14
17


Critical Value

0,2

0,1

0,05

0,02

0,01

0,02061 0,02349 0,02609 0,02916 0,03129

Reject?

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

0,2

0,1

0,05

0,02

0,01

1,3749

1,9286

2,5018

3,2892

3,9074

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

0,2

0,1

0,05

0,02

0,01

14,631

17,275

19,675

22,618

24,725

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Anderson-Darling
Sample Size
Statistic
Rank

Critical Value
Reject?

2710
34,631
13

Chi-Squared
Deg. of freedom
Statistic
P-Value
Rank

Critical Value
Reject?

11
242,27
0
12

Τέλος, υπάρχει και ακόμα ένα κριτήριο κανονικότητας μιας μεταβλητής
σύμφωνα με το οποίο, η εν λόγω μεταβλητή ακολουθεί κανονική κατανομή
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εφόσον το πηλίκο skewness/standard error of skewness έχει τιμή που ανήκει
στο διάστημα [-2, 2].
Στη συγκεκριμένη περίπτωση και σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, το
εν λόγω πηλίκο είναι ίσο με -0.072/0.047 = -1.532 και έτσι αυτός είναι και ο
μοναδικός από τους ελέγχους σύμφωνα με τον οποίο η μεταβλητή
R_midcap_ygb10 ακολουθεί κανονική κατανομή.
Αν και το αποτέλεσμα του τελευταίου αυτού test διαφωνεί με τα
αποτελέσματα, είναι μάλλον πιο λογικό να μη δεχτούμε την κανονικότητα μιας
και τα περισσότερα αλλά και δημοφιλέστερα test (όπως αυτό των Kolmogorov
– Smirnov) συγκλίνουν στο ίδιο αποτέλεσμα.

Πίνακας 8 Περιγραφικά στατιστικά για τη μεταβλητή R_midcap_ygb10
N
Statistic
R_midcap-ygb10

2710

Valid N (listwise)

2710

Skewness
Statistic
-,072

Std. Error
,047

Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας
Για τον έλεγχο αυτό θα χρησιμοποιήσουμε το Test for Equality of
Variances του EViews.
Για τις ανάγκες αυτού του ελέγχου χωρίσαμε τα κατάλοιπα ανά χρόνο
(δηλαδή σε 12 ομάδες) και ελέγξαμε τη μηδενική υπόθεση σχετικά με το αν οι
ομάδες αυτές έχουν ίδιες διακυμάνσεις.
Σύμφωνα με όλες τις μεθόδους που ακολουθούνται (Bartlett, BrownForsythe και η πιο δημοφιλής όλων Levene), το αντίστοιχο Probability, δηλαδή
η πιθανότητα να κάνουμε λάθος εάν απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση
σύμφωνα με την οποία τα σφάλματα είναι ομοσκεδαστικά, είναι ίσο με μηδέν
και άρα μικρότερο από 0.05. Αυτό σημαίνει ότι δε μπορούμε να δεχτούμε τη
μηδενική υπόθεση. Οι αριθμοί 1 έως 12 που βρίσκονται στην αρχή των
γραμμών, υποδεικνύουν την ομάδα (έτος) στην οποία αναφέρεται κάθε γραμμή
(1 = 2001, 2=2002 κ.ο.κ).
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Πίνακας 9 Έλεγχος ισότητας των διακυμάνσεων
Test for Equality of Variances of RESIDUALS
Categorized by values of SERIES01
Sample: 1 2710
Included observations: 2710
Method
Bartlett
Levene
Brown-Forsythe

df

Value

Probability

11
(11, 2698)
(11, 2698)

352.0160
23.47311
23.30819

0.0000
0.0000
0.0000

Category Statistics

SERIES01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Count
147
247
247
253
250
249
252
247
248
252
251
67

Std. Dev.
0.008554
0.005086
0.006215
0.005955
0.005758
0.007245
0.005381
0.008884
0.009822
0.008521
0.010572
0.011890

Mean Abs.
Mean Diff.
0.006230
0.003954
0.004785
0.004499
0.004449
0.005235
0.004289
0.006592
0.007815
0.006758
0.008184
0.009328

Mean Abs.
Median Diff.
0.006229
0.003953
0.004768
0.004499
0.004446
0.005225
0.004284
0.006591
0.007812
0.006745
0.008182
0.009316

All

2710

0.007788

0.005778

0.005772

Bartlett weighted standard deviation: 0.007767

Συμπεράσματα
Όπως βλέπουμε παραπάνω, κάποιες από τις προϋποθέσεις του CAPM
δεν ισχύουν (ετεροσκεδαστικότητα και μη κανονική κατανομή της εξαρτημένης
μεταβλητής). Έχει ήδη αναφερθεί όμως ότι αυτό στην πράξη συμβαίνει σχεδόν
πάντα επομένως αυτό δεν θα αποτελέσει λόγο να μην τρέξουμε κανονικά το
μοντέλο μας. Οφείλουμε όμως να διατηρήσουμε μια αμφιβολία για την
εγκυρότητα των αποτελεσμάτων λόγω των συνθηκών αυτών.
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4.1.2. Εφαρμογή του μοντέλου
Τρέχοντας την παλινδρόμηση:
R_midcap_ygb10 = β * R_ASE-ygb10 + c
στο EViews, παίρνουμε τα παρακάτω αποτελέσματα:

Πίνακας 10 Απλή γραμμική παλινδρόμηση του CAPM
Dependent Variable: R_ASE_YGB10
Method: Least Squares
Sample: 6/01/2001 4/05/2012
Included observations: 2710

C
R_MIDCAP_YGB10

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

7.48E-06
0.917008

0.000156
0.009432

0.048045
97.22602

0.9617
0.0000

0.777319
0.777237
0.008102
0.177757
9206.092
9452.899
0.000000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

-0.000407
0.017166
-6.792688
-6.788330
-6.791112
1.972474

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το υπόδειγμα του CAPM μαρτυρά ότι το
χαρτοφυλάκιο μέσης κεφαλαιοποίησης είναι ένα χαρτοφυλάκιο με μετοχές
κινδύνου μικρότερου από της αγοράς καθώς ο συντελεστής beta είναι
0.917008<1. Με άλλα λόγια σε μία περίοδο σαν αυτή που βιώνουμε είναι πιο
ασφαλές να επενδύσουμε στο εν λόγω χαρτοφυλάκιο καθώς σε μία πτώση του
γενικού δείκτη του χρηματιστηρίου η αρνητική επίδραση στο χαρτοφυλάκιό
μας είναι μικρότερη από αυτή στην αγορά. Ακόμα, θα πρέπει να αναφερθούμε
στο συντελεστή Jensen (επίδοσης) και να πούμε ότι μετρά τον ανεξάρτητο
κίνδυνο της αγοράς ή αλλιώς το συστηματικό κίνδυνο, που δεν μπορεί να
εξαλειφθεί

καθώς

αφορά

γενικότερους

παράγοντες

του

οικονομικού,

κοινωνικού και πολιτικού περιβάλλοντος του εκάστοτε Χρηματιστηρίου. Η εν
λόγω τιμή είναι 0.00000748 και πέραν του ότι ο συντελεστής αυτός είναι
πρακτικά μηδέν, είναι και στατιστικά ασήμαντος (Prob. > 0.05).
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Επίσης, ο συντελεστής R-squared (0.777 ή 77.7%) μας δείχνει το
ποσοστό του κινδύνου που εξηγείται από την παλινδρόμηση, δηλαδή
αποτυπώνει το μη διαφοροποιήσιμο κίνδυνο της αγοράς. Αντίστοιχα το
συμπληρωματικό μέγεθος αυτού, παριστάνει το διαφοροποιήσιμο κίνδυνο και
στη συγκεκριμένη περίπτωση αγγίζει το 22.3%. Ακόμα πρέπει να σημειώσουμε
ότι αναγκαία συνθήκη για να ισχύει το υπόδειγμα του CAPM είναι ο
συντελεστής Jensen (επίδοσης) να είναι στατιστικά ασήμαντος και ο
συντελεστής beta στατιστικά σημαντικός, όπως συμβαίνει στην περίπτωσή μας.

4.2.

Πολυμεταβλητό Υπόδειγμα

Σε ένα πολυμεταβλητό υπόδειγμα, ο επενδυτής επιλέγει τον ακριβή
αριθμό και την ταυτότητα των παραγόντων κινδύνου που μπορεί να
προέρχονται από το μικροοικονομικό και το μακροοικονομικό περιβάλλον.
Επιλέξαμε τους παραπάνω επιπρόσθετους παράγοντες θεωρώντας ότι εν όψει
της κρίσης τόσο ο παράγοντας της κεφαλαιοποίησης όσο και ο παράγοντας των
spreads είναι άξιοι προσοχής.
Το μέγεθος μίας επιχείρησης σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και άκρως
ανταγωνιστικό περιβάλλον παίζει σημαντικό ρόλο στην κερδοφορία και κατά
επέκταση στην απόδοση των μετοχών της εκάστοτε επιχείρησης. Οι
«επιζώντες» αυτής της κρίσης είναι επιχειρήσεις «κολοσσοί» με υψηλή
κεφαλαιοποίηση και άρα με ψηλότερες φερόμενες αποδόσεις λόγω της
εμπιστοσύνης που αντανακλούν.
Από την άλλη ο παράγοντας της διαφοράς των επιτοκίων γερμανικού
και ελληνικού ομολόγου (spreads) βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής όλων
των οικονομικών ερευνητών καθώς οι τιμές που σημειώνουν είναι πολύ υψηλές
και επηρεάζουν ποικίλες οικονομικές μεταβλητές τόσο εγχώριες όσο και
διεθνής, προμηνώντας το μέλλον της χώρας μας.
Ακολουθεί το γράφημα όλων των εμπλεκόμενων μεταβλητών στο οποίο
βλέπουμε πως όλοι οι παράγοντες κινδύνου χαρακτηρίζονται από επαναφορά
στη μέση απόδοση του μηδέν. Δηλαδή αργά η γρήγορα επανέρχονται στη
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Σχήμα 13 Γραφική παράσταση όλων των εμπλεκόμενων μεταβλητών του υποδείγματος

Τρέχοντας την παλινδρόμηση:
R_midcap_ygb10 = β1 * R_ASE-ygb10 + β2*SMB + β3* D_SPREAD + c
παίρνουμε τα ακόλουθα αποτελέσματα:
Ο συντελεστής beta είναι 0.846618 και άρα μικρότερος της μονάδας που
σημαίνει και πάλι πως είναι πιο ασφαλές να επενδύσουμε στο εν λόγω
χαρτοφυλάκιο καθώς σε μία πτώση του γενικού δείκτη του χρηματιστηρίου η
αρνητική επίδραση στο χαρτοφυλάκιο μας είναι μικρότερη από αυτή στην
αγορά ενώ για άλλη μία φορά η τιμή του συντελεστή Jensen (επίδοσης) είναι
πρακτικά μηδέν.
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Πίνακας 11 APT - Αποτελέσματα παλινδρόμησης
Dependent Variable: R_MIDCAP_YGB10
Method: Least Squares
Sample: 6/01/2001 4/05/2012
Included observations: 2710

C
R_ASE_YGB10
D_SPREAD
SMB
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

-0.000117
0.846618
1.94E-05
-0.049541

0.000149
0.008824
2.58E-05
0.011831

-0.779980
95.94678
0.751236
-4.187381

0.4355
0.0000
0.4526
0.0000

0.778804
0.778559
0.007766
0.163220
9321.699
3175.838
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

-0.000452
0.016504
-6.876531
-6.867815
-6.873380
1.969970

Επίσης, οι δύο παράγοντες που προσθέσαμε δεν είναι και οι δύο
στατιστικά σημαντικοί. Σε ένα πολυμεταβλητό υπόδειγμα αξίζει να κρατήσουμε
μόνο τους στατιστικά σημαντικούς παράγοντες καθώς οι μη στατιστικά
σημαντικοί φέρουν τιμή πρακτικά μηδέν γεγονός που καθιστά τον ρόλο τους
ανούσιο. Έτσι, στην περίπτωση μας, ο παράγοντας SMB θα παραμείνει στο
υπόδειγμα μας καθώς είναι στατιστικά σημαντικός (Prob. <0.05) και η τιμή του
-0.049541μας δείχνει ότι ο συγκεκριμένος παράγοντας έχει μία αρνητική σχέση
με την απόδοση του χαρτοφυλακίου μέσης κεφαλαιοποίησης.
Ακόμα, η στατιστική σημαντικότητα του εν λόγω παράγοντα
επιβεβαιώνεται με το μέγεθος t-statistic το οποίο όπως αναφέραμε και στο
θεωρητικό κομμάτι της μελέτης, όταν φέρει τιμές εκτός του διαστήματος [-2,2]
είναι στατιστικά σημαντικός o παράγοντας από τον οποίο προέρχεται. Τέλος, το
R-squared που όπως είπαμε μας δείχνει το ποσοστό του κινδύνου που εξηγείται
από την παλινδρόμηση, αγγίζει το 77.9%.
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4.3.

Συμπεράσματα

Όπως ήταν αναμενόμενο, το πολυμεταβλητό υπόδειγμα εξηγεί σε
μεγαλύτερο βαθμό από το CAPM τις αιτίες που προκαλούν κίνδυνο καθώς
λαμβάνει περισσότερους παράγοντες υπόψη του. Η διαφορά μπορεί να είναι
μικρή (77.9% για το APT έναντι 77.7% του CAPM ), αλλά ας μην ξεχνάμε
αφενός πως οι τιμές αυτές οφείλονται στις συγκεκριμένες μεταβλητές που
επιλέχθηκαν (και άρα δε θίγεται γενικά η ισχύς του APT έναντι του CAPM) και
αφετέρου πως η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων του CAPM θα μπορούσε να
τεθεί υπό αμφισβήτηση καθώς, ως συνήθως σε ρεαλιστικές περιπτώσεις όπως
αυτή, κάποιες από τις προϋποθέσεις του, είναι πρακτικά αδύνατον να ισχύουν.
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