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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η αρθρογραφία και η βιβλιογραφία των τελευταίων ετών έχει αµφισβητήσει 

ανοιχτά την κλασική θεωρία των αποτελεσµατικών αγορών. Εκτεταµένη αρθρογραφία 

συνηγορεί υπέρ της πολυπλοκότητας των χρηµατοοικονοµικών αγορών, καταργώντας τη 

θεωρία περί ορθολογικών και οµοιογενών επενδυτών. Εµπειρικές έρευνες ανέτρεψαν τα 

κλασικά γραµµικά µοντέλα και ανέδειξαν µη-κανονικές περιγραφικές στατιστικές, 

υποστηρίζοντας την ύπαρξη δυναµικών δοµών που ερµηνεύουν πιο αποτελεσµατικά και 

µε περισσότερη ακρίβεια οικονοµικά φαινόµενα.    

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται µια ανασκόπηση της αρθρογραφίας για το 

χρηµατοοικονοµικό δείκτη VIX. Επεξηγείται πως κατασκευάστηκε αρχικά και 

µετεξελίχθηκε µέχρι τη σηµερινή του τελική µορφή, όπου χρησιµοποιεί δικαιώµατα 

προαίρεσης του  S&P500 για να εκτιµήσει την προσδοκώµενη µεταβλητότητα της αγοράς. 

Αναδεικνύεται η σηµαντικότητα του VIX, για τις αγορές χρήµατος και κεφαλαίου, µέσα 

από την ερµηνεία και την ανάλυση της πρακτικής του σηµασίας.   

Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται µια επισκόπηση της σχέσης VIX και 

τριµηνιαίου επιτοκίου της Fed. Μέσα από διεθνή αρθρογραφία υποστηρίζεται η ύπαρξη 

µη-γραµµικών δοµών γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τα εµπειρικά αποτελέσµατα της 

έρευνας µας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΉ 

 

Τα τελευταία έτη έχουν διατυπωθεί πολλαπλές απόψεις σχετικά µε τη γέννηση της 

παγκόσµιας κρίσης, τα αίτια της και τον τρόπο καταπολέµησης της. Ενώ για τα αίτια της 

υπάρχει µια ευρεία συµφωνία, η αντιµετώπιση της εξακολουθεί να αποτελεί θέµα 

αντιπαραθέσεων. Κοινή ανησυχία οικονοµολόγων και κρατικών αρχών είναι η επανάληψη 

παρόµοιας κρίσης που συγκρίνεται µε το κράχ του ΄29.      

Στο θεωρητικό µέρος της παρούσας εργασίας παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη 

του VIX ως τρόπος µέτρησης της αβεβαιότητας και της αποστροφής προς τον κίνδυνο. 

Επίσης, παρατίθεται αναλυτικά το µαθηµατικό υποδείγµα υπολογισµού του µε όλες τις 

τροποποιήσεις που έχει δεχτεί, προκειµένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες µιας απαιτητικής 

και πολύπλοκης αγοράς. Εξετάζεται η αξιοπιστία του µέσα από αντικρουόµενες απόψεις 

της επιστηµονικής κοινότητας και γιατί τελικά υπερτερεί έναντι άλλων υποδειγµάτων.  

Το εµπειρικό µέρος θα επιδιώξει να αναλύσει την πορεία της κρίσης µελετώντας 

συγχρόνως τη συσχέτιση που υπάρχει µεταξύ τεσσάρων παραλλαγών του δείκτη 

µεταβλητότητας VIX µε το τριµηνιαίο επιτόκιο της Fed. Πιο συγκεκριµένα, η έρευνα 

πραγµατοποιείται στις χρονολογικές σειρές των δεικτών VIX, VXD, VXN, VXV µε την 

αντίστοιχη χρονολογική σειρά του τριµηνιαίου επιτοκίου του οργανισµού της Fed. Η 

παραπάνω σχέση θα διερευνηθεί µε τη χρήση του οικονοµετρικού µοντέλου BEKK-

GARCH προκειµένου µέσα από τη συνδιακύµανση των µεταβλητών, να εντοπιστούν µη-

γραµµικές δοµές.  

Επιπρόσθετα, η εργασία επιδιώκει να απαντήσει σε δύο θεµελιώδη ερωτήµατα. 

Πρώτον, έαν µπορούµε από το υπό εξέταση ζεύγος µεταβλητών να αντλήσουµε 

πληροφόρηση για τυχόν ανισορροπίες και δεύτερον κατά πόσο έχει ανταπεξέλθει η 

κεντρική τράπεζα των Η.Π.Α στη διαχείριση της κρίσης µέσω µιας αντισυµβατικής 

νοµισµατικής πολιτικής.  

Θα εστιάσουµε ιδιαίτερα στην εφαρµοζόµενη πολιτική της Fed την επονοµαζόµενη 

«ποσοτική διευκόλυνση» (Quatitative Easing). Πρωτοεµφανίστηκε ως στρατηγική 

αντιµετώπισης της Ιαπωνικής κρίσης κατά τη δεκαετία του ΄90 για να τονώσει την 

οικονοµική δραστηριότητα όταν τα λεγόµενα «συµβατικά» µέσα είχαν καταστεί 

αναποτελεσµατικά. Μάλιστα την εποχή εκείνη η Ιαπωνία δέχθηκε έντονη κριτική από τις 

κεντρικές τράπεζες των Ηνωµένων Πολιτείων και της Ευρώπης. Από µακροοικονοµικής 

άποψης η χώρα εισέλθε σε µια περίοδο ύφεσης µε ραγδαία πτωτική εγχώρια ζήτηση, 

αυξανόµενη ανεργία και πληθωρισµό που παραδόξως ήταν αρνητικός. Ο John Keynes 
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πρώτος είχε περιγράψει τα χαρακτηρηστικά του φαινοµένου αυτού, από την αντίστοιχη 

εµπειρία της δεκαετίας του ΄30, µε τον όρο «παγίδα ρευστότητας» (liquidity trap). 

Συνοψίζοντας, αναφέρει ότι σε περιόδους ύφεσης αυξάνεται η τάση προτίµησης σε 

ρευστότητα ως αποτέλεσµα της ψυχολογίας του κοινού. Στην προκειµένη περίπτωση το 

επιτόκιο εµφανίζει αδυναµία να πέσει κάτω από ένα όριο το οποίο µε τη σειρά του 

δηµιουργεί εν δυνάµει ένα κενό εγχώριας ζήτησης. Συνέπεια αυτού, είναι η αύξηση της 

ανεργίας καθώς η ζήτηση εργασίας προσδιορίζεται από τη ζήτηση των εµπορευµάτων 

γενικά. Επιπρόσθετα τίθενται ερωτήµατα για τη στρατηγική της κεντρικής τράπεζας των 

Η.Π.Α προγενέστερα της κρίσης, ενώ εξετάζονται οι ευθύνες που της αποδίδονται λόγω 

της αδυναµίας πρόληψης της επερχόµενης κρίσης 

Τέλος µέσα από την εργασία διαφαίνεται η πολυπλοκότητα του συστήµατος 

γεγονός που επιβεβαιώνεται, τόσο από τη διεθνή αρθρογραφία όσο και από τα εµπειρικά 

αποτελέσµατα της εργασίας. Η επιλογή ενός µη-γραµµικού υποδείγµατος, BEKK-

GARCH, ερµηνεύει επαρκώς τη θεωρία. Επαληθεύεται ο εντοπισµός δυναµικών δοµών 

µεταξύ µιας µακροοικονοµικής µεταβλητής, το τριµηνιαίο επιτόκιο της  Fed και των 

τεσσάρων δεικτών µεταβλητότητας.   
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Κεφάλαιο I: Θεωρητική Προσέγγιση ∆είκτη Μεταβλητότητας VIX  

 

1.1 Εισαγωγή – Ιστορική Εξέλιξη δείκτη Volatility Index  

 

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχουν σηµειωθεί ραγδαίες εξελίξεις 

µακροοικονοµικών φαινοµένων τα οποία  είχαν άµεση επίδραση σε χρηµατοοικονοµικούς 

δείκτες, σε κεφαλαιαγορές και σε επενδυτικά σχήµατα. Συνέπεια των εξελίξεων αυτών 

ήταν η διεθνοποίηση της αγοράς χρήµατος και κεφαλαίου καθώς και η αυξανόµενη 

αλληλεξάρτηση της οικονοµίας και του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Τα 

µακροοικονοµικά αυτά φαινόµενα χαρακτηρίζονταν από έντονη µεταβλητότητα που εν 

συνεχεία είχαν ως αποτέλεσµα την υψηλή κινητικότητα κεφαλαίων, τη πρόκληση 

αβεβαιότητας και αστάθειας και εν τέλει τη γέννηση οικονοµικών κρίσεων µέσα από 

µακροοικονοµικές ανισορροπίες. Η εντεινόµενη διασύνδεση και αλληλεξάρτηση των 

διεθνών αγορών χρήµατος και κεφαλαίου σε συνδυασµό µε την  ανάγκη προστασίας των 

κεφαλαίων αυτών και την ανάγκη διαχείρισης των επιπτώσεων µιας κρίσης, ανεξαρτήτου 

µεγέθους και έντασης, ώθησε επιστήµονες και παράγοντες της αγοράς να ερευνήσουν 

τρόπους και εργαλεία µε σκοπό την ποσοτικοποίηση του κινδύνου που ενέχει η 

µεταβλητότητα για την ορθότερη αντιµετώπιση και αντιστάθµιση τέτοιων φαινοµένων.    

Η ιδέα της δηµιουργίας ενός δείκτη µεταβλητότητας προήλθε αρχικά από τον 

Gastineau (1977) ο οποίος βασίστηκε στο µέσο όρο της τεκµαρτής µεταβλητότητας 

(Implied Volatility) των δικαιωµάτων αγοράς (option calls) και στο χρηµατικό ισοδύναµο 

(at-the-money). Οι Cox & Rubinstein (1985) µετεξέλιξαν τη διαδικασία του Gastineau 

(1977), συµπεριλαµβάνοντας πολλαπλά δικαιώµατα προαίρεσης σε κάθε µετοχή και 

σταθµίζοντας τη µεταβλητότητα έτσι ώστε να βρίσκεται στο χρηµατικό ισοδύναµο. O 

δείκτης Volatility Index – εφεξής VIX – εισήχθη ως ορολογία αρχικά το 1989, από τους 

καθηγητές Brenner Menachem και Galai Dan και προέκυψε από την ανάγκη ύπαρξης 

οικονοµετρικών εργαλείων για αντιστάθµιση της µεταβλητότητας.  

Κατά τις δεκαετίες του ΄70 και ΄80 παρατηρήθηκε έντονα το φαινόµενο της 

µεταβλητότητας στους δείκτες µετοχών της Wall Street, ενώ, έπειτα από τη 

χρηµατιστηριακή κατάρρευση του Οκτωβρίου 1987, το φαινόµενο έλαβε µεγαλύτερες 

διαστάσεις. Στόχος των δυο οικονοµολόγων ήταν να κατασκευαστεί ένα εργαλείο για 

αντιστάθµιση έναντι της µεταβλητότητας. Με την παραπάνω λογική προτάθηκε από τους 

προαναφερθέντες η κατασκευή του δείκτη µε την ονοµασία Sigma Index (SI), έχοντας ως 



 

 

4 

υποκείµενη αξία συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιώµατα προαίρεσης. Κατά 

τους Brenner & Gal (1989) ο νέος δείκτης SI θα µπορούσε να υπολογιστεί:  

 

i. µε βάση την τυπική απόκλιση δείγµατος παρατηρήσεων προηγούµενων ετών, ή 

ii. από ένα συνδυασµό ιστορικών στοιχείων µεταβλητότητας και τεκµαρτής 

µεταβλητότητας (implied volatility), επιτυγχάνοντας µια ισορροπία µεταξύ 

βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων επενδύσεων. 

 

Με βάση το άρθρο των εν λόγω οικονοµολόγων το 1992 το Χρηµατιστήριο Αξιών των 

Ηνωµένων Πολιτειών (American Stock Exchange) ανακοίνωσε την έναρξη επιστηµονικής 

έρευνας για το δείκτη µεταβλητότητας Sigma Index. Το αποτέλεσµα της έρευνας ήταν να 

εισαχθεί το 1993 η ορολογία Volatility Index από τον οργανισµό Chicago Board Option 

Exchange (CBOE) και τον επικεφαλής της έρευνας καθηγητή Robert Whaley, για να  

κατασκευαστεί ένας δείκτης που αποτυπώνει τις προσδοκίες της αγοράς σε διάστηµα 30 

ηµερών, βασισµένος στις τιµές των δικαιωµάτων προαίρεσης του δείκτη S&P100 Index 

(OIX). Το 2003 ο οργανισµός CBOE µετέβαλε τον τρόπο υπολογισµού του δείκτη, µε 

αποτέλεσµα να βασίζεται έως και σήµερα στις τιµές δικαιωµάτων προαίρεσης του 

S&P500.  

 

1.2 Ερµηνεία του ∆είκτη Volatility Index  

 

Η κατασκευή του δείκτη VIX κατά τον Whaley (2008) αποσκοπούσε σε δύο 

κατευθύνσεις. Πρώτον, να δηµιουργηθεί ένα σηµείο παρατήρησης και αναφοράς για την 

προσδοκώµενη βραχυπρόθεσµη µεταβλητότητα της αγοράς και δεύτερον, να δηµιουργηθεί 

ένας δείκτης που είχε ως υποκείµενη αξία συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης και 

δικαιωµάτων προαίρεσης.  

Ως απλή και κατανοητή ερµηνεία του δείκτη VIX, καθώς ακόµα και σήµερα 

παρατηρούνται παρερµηνείες του, θα µπορούσαµε να αναφέρουµε ότι πρόκειται για ένα 

δείκτη που δεν είναι τιµή, αλλά µετρά τη µεταβλητότητα που αναµένουν και προσδοκούν 

οι επενδυτές στο µέλλον. Μάλιστα, σχηµατίζεται από τις τρέχουσες τιµές του δείκτη 

δικαιωµάτων προαίρεσης του S&P500 και αντιπροσωπεύει την προσδοκώµενη µελλοντική 

µεταβλητότητα µέσα στις επόµενες τριάντα ηµερολογιακές ηµέρες.  

Ο δείκτης VIX χρησιµοποιεί την τιµολόγηση των δικαιωµάτων προαίρεσης ως 

µέσο µέτρησης και αντίληψης του ρίσκου και της αβεβαιότητας της αγοράς στο 
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χρηµατιστήριο των Ηνωµένων Πολιτειών. Ένας εύκολος και σηµαντικός τρόπος, για να 

κρίνει και να αντιληφτεί ένας επενδυτής την αγωνία και την αβεβαιότητα της αγοράς, είναι 

να παρατηρήσει και να εξετάσει την επιµονή του δείκτη VIX να παραµένει σε υψηλά 

επίπεδα. Μια παρατεταµένη περίοδος υψηλών τιµών του δείκτη VIX υποδεικνύει 

ανησυχία ή ακόµα και πανικό µεταξύ των επενδυτών (bullish indicator) (Cippoloni & 

Manzini, 2007). Για το λόγο αυτό είναι γνωστός και ως «investors fear gauge», καθώς 

αντανακλά και αποτελεί βαρόµετρο της ψυχολογίας της αγοράς για το µέλλον, 

ανεξαρτήτως από το τρέχον επίπεδο του  S&P500. 

Επιπρόσθετα, ο δείκτης αποτελεί µια ένδειξη ή εκτίµηση της µελλοντικής 

µεταβλητότητας. Όταν οι επενδυτές εµφανίζουν µια νευρικότητα και ανησυχία, 

προκειµένου να αντισταθµίσουν τον κίνδυνο στα χαρτοφυλάκια τους, προβαίνουν σε 

αγορές δικαιωµάτων προαίρεσης. Με το σκεπτικό αυτό, ο VIX αποτελεί µια εκτίµηση που 

απεικονίζει την αντιστάθµιση ενός χαρτοφυλακίου. Η αύξηση της ζήτησης αγοράς 

συµβολαίων δικαιωµάτων προαίρεσης συνεπάγεται και την αύξηση τιµών των 

δικαιωµάτων, µε αποτέλεσµα ακόµα  και η µεταβλητότητα να εµφανίζεται υψηλή (Arak, 

2006).  

Συµπερασµατικά, θα µπορούσαµε να πούµε ότι οι επενδυτές αντιλαµβάνονται το  

VIX ως ένας τρόπο µέτρησης του φόβου και της αβεβαιότητας της αγοράς,  καθώς και ως 

µια τιµή αντιστάθµισης ενός χαρτοφυλακίου. (Whaley, 2000). Έχει ειπωθεί ότι υψηλά 

επίπεδα του δείκτη VIX αντικατοπτρίζουν πεσιµισµό ενώ χαµηλά επίπεδα του δείκτη 

υποδηλώνουν εφησυχασµό των αγορών. (Fernandes et al., 2007). Στο διάγραµµα 1 

παρατίθεται σε γραφική απεικόνιση ο δείκτης VIX µε τιµές ηµερησίων κλεισιµάτων, 

καθώς και ο S&P 500 σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.  

 

 

∆ιάγραµµα 1: Γραφική παράσταση δείκτων VIX - S&P 500 

(Πηγή : http://www.cboe.com/micro/VIX/pricecharts.aspx) 



 

 

6 

 

Ο δείκτης VIX µετράται σε ένα εύρος τιµών από µηδέν ως εκατό, όπως απεικονίζεται από 

το διάγραµµα 2.  

 

 

∆ιάγραµµα 2: Γραφική παράσταση δείκτη VIX µε εύρος τιµών 

(Πηγή: http://www.cboe.com/Strategies/VIX/IndexIntro/part3.aspx) 

 

Η τιµή µηδέν για το δείκτη είναι άνευ σηµασίας και περιεχοµένου, καθώς θα 

µεταφράζονταν ως µηδενική µελλοντική προσδοκία και µεταβλητότητα. Για το λόγο αυτό, 

ως κατώτερη τιµή του έχει οριστεί το 10. Ο VIX αντιπροσωπεύει την ετησιοποιηµένη 

αναµενόµενη µεταβλητότητα του S&P500 και αναπαριστά τις διακυµάνσεις των τιµών 

που προσδοκώνται στις επόµενες τριάντα ηµέρες. Έστω λόγου χάρη ότι ο VIX 

διαπραγµατεύεται στο 30. Αυτό εκφράζει το γεγονός ότι η αγορά αναµένει ο S&P500 να 

παρουσιάσει διακύµανση της τάξεως του 30% σε ετησιοποιηµένη βάση, µέσα στις 

επόµενες τριάντα ηµέρες. Ανάγοντας το ετησιοποιηµένο ποσοστό στις τριάντα ηµέρες, 

υπολογίζεται το ποσοστό διακύµανσης του δείκτη S&P500 για τις επόµενες 30 ηµέρες.  

Ο  VIX, όπως προαναφέρθηκε, µετρά τη προσδοκία και την µελλοντική 

µεταβλητότητα µετά από τριάντα ηµέρες και βασίζεται στην τιµολόγηση των δικαιωµάτων 

προαίρεσης του S&P500. Συνεπώς, µε αυξήσεις (µειώσεις) των τιµών των δικαιωµάτων 

συνεπάγεται και άνοδος (πτώση) της τεκµαρτής µεταβλητότητας. Η άνοδος της τεκµαρτής 

µεταβλητότητας προκαλείται από την ανισορροπία υπέρ της ζήτησης των δικαιωµάτων 

προαίρεσης σε σχέση µε την προσφορά, ενώ η πτώση της προκαλείται από την 

ανισορροπία υπέρ της προσφοράς των δικαιωµάτων σε σχέση µε τη ζήτηση.      

Η αρθρογραφία καθώς και εµπειρικές µελέτες µεταξύ των δεικτών VIX και 

S&P500 έχουν προσδιορίσει τη σχέση ως αρνητικά συσχετιζόµενη. Ήτοι, η 

µεταβλητότητα αυξάνεται, όταν η αγορά είναι σε κατάσταση bearish (πτώση στις τιµές 
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των µετοχών) και µειώνεται όταν η αγορά είναι σε κατάσταση bullish (άνοδος στις τιµές 

των µετοχών). Κατά τους Fountain et al., (2006), οι εν λόγω δείκτες παρουσιάζουν µια 

αντίστροφη σχέση καθώς σε χαµηλές (υψηλές) τιµές µεταβλητότητας αναµένονται υψηλές 

(χαµηλές) αποδόσεις µετοχών. Σε προγενέστερη εµπειρική µελέτη, ο  Got (2003) κατέληξε 

στην ασύµµετρη τους σχέση. Μάλιστα, αναφέρει ότι οι αρνητικές αποδόσεις του δείκτη 

µετοχών επιφέρουν συγκριτικά µεγαλύτερη µεταβλητότητα από τις θετικές αποδόσεις. 

Από το διάγραµµα 2 διαφαίνεται αυτή η αρνητική συσχέτιση των δύο δεικτών κατά το 

τρίτο τρίµηνο του έτους 2012. 

Προκειµένου να αντιληφθούµε την αιτία της αρνητικής συσχέτισης, ας εξηγήσουµε 

τη διαδικασία µε ένα απλό παράδειγµα. Έστω ότι σε µια ηµέρα διαπραγµάτευσης ο 

δείκτης SPX κινείται πτωτικά. Λογικό επακόλουθο είναι οι επενδυτές να αναζητήσουν 

τρόπους αντιστάθµισης των χαρτοφυλακίων τους, προκειµένου να προστατευτούν από 

περαιτέρω πτώσεις. Ένας εύκολος και αποτελεσµατικός µηχανισµός αντιστάθµισης 

(hedging) είναι η αγορά δικαιωµάτων πώλησης του SPX (put options). Η στρατηγική αυτή 

οδηγεί, µε τη σειρά της, σε αύξηση της ζήτησης των δικαιωµάτων πώλησης, σε αύξηση 

της τιµής των δικαιωµάτων πώλησης µε συνέπεια την αύξηση της τεκµαρτής 

µεταβλητότητας (implied volatility) των δικαιωµάτων αυτών. Καθότι ο δείκτης VIX µετρά 

τη τεκµαρτή µεταβλητότητα του SPX, η αύξηση της ζήτησης των δικαιωµάτων 

προαίρεσης πώλησης (put options)  οδηγεί, αντίστοιχα, και στην άνοδο του VIX. Κατά τον 

ίδιο τρόπο, σε ηµέρες διαπραγµάτευσης, όπου ο δείκτης SPX εµφανίζεται ανοδικός, οι 

επενδυτές συντηρητικά προσφεύγουν σε αγορές δικαιωµάτων αγοράς (call options) και 

επιφέρουν µια κατάσταση ισορροπίας µεταξύ αγοραστών και πωλητών των δικαιωµάτων 

αγοράς. Επακόλουθο της στρατηγικής αυτής είναι η σταθεροποίηση και η σταδιακή πτώση 

τόσο της τεκµαρτής µεταβλητότητας του SPX όσο και του VIX.  

 

1.3 Παρερµηνείες του δείκτη VIX 

 

Αξιοσηµείωτο είναι να αναφέρουµε ότι ο δείκτης VIX, αν και στο αρκτικόλεξό  

του εµπεριέχει τη λέξη µεταβλητότητα (volatility), δεν προσδιορίζει και δεν σχετίζεται µε 

τη µεταβλητότητα. Σε ανακοίνωση µάλιστα του οργανισµού CBOE τονίζεται 

χαρακτηριστικά ότι η λέξη µεταβλητότητα χρησιµοποιείται λαθεµένα στην ορολογία του 

δείκτη. Πληθώρα επενδυτών παρουσίασαν σηµαντικές επενδυτικές απώλειες, λόγω κακής 

ερµηνείας ή µη κατανόησης της πραγµατικής σηµασίας του δείκτη.  
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Κατά τους Goldstein & Taleb (2007), κατόπιν πειραµατικών ερευνών, ένας 

σηµαντικότατος λόγος της παρερµηνείας αυτής είναι το γεγονός ότι ακόµα και 

επαγγελµατίες του χρηµατοοικονοµικού κλάδου συγχέουν την τυπική απόκλιση µε τη 

µέση απόλυτη απόκλιση. Απόρροια αυτού είναι ο εσφαλµένος υπολογισµός της 

µεταβλητότητας, η λαθεµένη µεταφορά δεδοµένων και πληροφοριών και τελικά η 

παρερµηνεία του δείκτη VIX. 

Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι σε γενικές γραµµές και όχι απαρέγκλιτα, όπως 

έχουν δείξει και εµπειρικές έρευνες, ο VIX κινείται αντίστροφα από την αγορά, ορισµένοι 

επενδυτές και χρηµατοοικονοµικοί αναλυτές θεωρούν λαθεµένα ότι ο δείκτης 

κατασκευάστηκε, προκειµένου να αποτυπώνει την κατεύθυνση της αγοράς και όχι την 

αβεβαιότητα και την αστάθεια της. Επιπλέον χρησιµοποιούν το VIX, προκειµένου να 

συλλέξουν πληροφορίες για την αγορά µετοχών, µε απώτερο σκοπό την πρόβλεψη 

καταστάσεων bullish και bearish της αγοράς (CBOE Research Notes May 2009). 

Είναι ευρέως γνωστό ότι ο δείκτης VIX ονοµάζεται στους κύκλους της αγοράς και 

ως ο δείκτης “fear gauge” δίνοντας έτσι την εσφαλµένη εντύπωση ότι πρόκειται για δείκτη 

µέτρησης φόβου των επενδυτών. Η ονοµασία αυτή προέκυψε από το γεγονός ότι σε υψηλά 

επίπεδα του VIX οι επενδυτές διακατέχονται από φόβο στις επενδυτικές τους κινήσεις.  

 

1.4 Υπόδειγµα υπολογισµού του αρχικού δείκτη VIX 

 

Για την κατασκευή του αρχικού δείκτη VIX, µε την ονοµασία VOX, βασισµένη 

στο δείκτη S&P100 (OIX), απαιτήθηκε η λύση των τριών παρακάτω θεµάτων 

(Whaley,1993). 

 

i. Ένα υπόδειγµα υπολογισµού των δικαιωµάτων προαίρεσης,  

ii. Μεταβλητές του µοντέλου, 

iii. Τιµολόγηση δικαιωµάτων προαίρεσης.  

 

Tο µοντέλο που χρησιµοποιήθηκε είναι µια διωνυµική παραλλαγή του Black-Scholes-

Merton (1973), προκειµένου να ληφθούν υπόψη ότι: 

• τα δικαιώµατα προαίρεσης είναι Αµερικάνικου τύπου στον S&P100 

• οι υποκείµενες αξίας προσφέρουν µερίσµατα 

 

Οι µεταβλητές που χρησιµοποιήθηκαν είναι:  



 

 

9 

• η τρέχουσα τιµή του υποκείµενου δείκτη, η οποία είναι γνωστή,   

• η τιµή άσκησης και η διάρκεια ζωής του δικαιώµατος προαίρεσης, στοιχεία τα  

• οποία είναι εξίσου διαθέσιµα,  

• το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο. Ως επιτόκιο χωρίς κίνδυνο λογίζεται το οµόλογο   

δηµοσίου που συµπίπτει περισσότερο µε τη διάρκεια του δικαιώµατος. Αν η 

διάρκεια είναι µικρότερη των τριάντα ηµερών τότε χρησιµοποιείται το T-bill των 

τριάντα ηµερών, 

• τα αναµενόµενα µερίσµατα που θα εισπραχθούν κατά τη διάρκεια ζωής του 

δικαιώµατος προαίρεσης, τα οποία  ανακοινώνονται έγκαιρα από τις εισηγµένες 

εταιρίες. 

 

Για την τιµολόγηση των δικαιωµάτων προαίρεσης χρησιµοποιήθηκε η µέση τιµή των 

τιµών bid – ask για τη στιγµή υπολογισµού του δείκτη VIX. Η χρήση της αποσκοπούσε 

στην ορθή και καλύτερη αποτύπωση της τρέχουσας συνθήκης των αγορών και στην 

εξάλειψη στρεβλώσεων λόγω του εύρους διακύµανσης µεταξύ των τιµών bid-ask.   

Αξιοσηµείωτο εδώ είναι να αναφέρουµε ότι ο υπολογισµός του VIX βασίζεται στις 

ηµερολογιακές ηµέρες της διάρκειας ζωής των δικαιωµάτων προαίρεσης και όχι σε 

εργάσιµες. Σύµφωνα µε εµπειρικές έρευνες, η µεταβλητότητα το Σαββατοκύριακο 

προσεγγίζει το ίδιο περίπου επίπεδο µε τη αυτήν των εργάσιµων ηµερών. Κατά τον 

Whaley, η χρήση των ηµερολογιακών ηµερών αντί των εργάσιµων για την τιµολόγηση 

των δικαιωµάτων έγκειται στο γεγονός ότι η διάρκεια ζωής του δικαιώµατος επιδρά στη 

τιµή. Η επίδραση αυτή οφείλεται στην αναµενόµενη αύξηση της τιµής του υποκείµνου 

δείκτη, στη προεξόφληση των µελλοντικών χρηµατοροών από τα δικαιώµατα και στη 

µεταβλητότητα. Για τους λόγους αυτούς η «ηµερολογιακή» τεκµαρτή µεταβλητότητα 

(implied volatility) κρίνεται καταλληλότερη και εποµένως µετατρέπεται για να ταιριάζει 

µε τις εργάσιµες µέρες διαπραγµάτευσης. Μάλιστα, για την µετατροπή αυτή 

χρησιµοποιείται η παρακάτω σχέση όπου Nc είναι η διάρκεια ζωής του δικαιώµατος 

προαίρεσης και Nt ο αριθµός των εργάσιµων ηµερών διαπραγµάτευσης.  

 

                                   Nt = Nc – 2*int (Nc/7)    (1.1) 

 

Με βάση την παραπάνω στρατηγική, ο υπολογισµός του VIX διακρίνεται στα εξής στάδια: 
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1. Καθορισµός οκτώ δικαιωµάτων προαίρεσης.  

Ο οργανισµός CBOE κατασκευάζει το δείκτη θεωρώντας ως υποκείµενη αξία οκτώ 

δικαιώµατα προαίρεσης του S&P100 στο χρηµατικό ισοδύναµο. Για εύκολη κατανόηση 

της διαδικασίας, ας λάβουµε υπόψη τον παρακάτω πίνακα, όπου αναγράφονται οι 

τεκµαρτές µεταβλητότητες (implied volatility) τεσσάρων δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς 

και τεσσάρων δικαιωµάτων προαίρεσης πώλησης. Σηµαντικό είναι να σηµειώσουµε ότι οι 

τεκµαρτές µεταβλητότητες υπολογίζονται από το λόγο της τετραγωνικής ρίζας των 

ηµερολογιακών ηµερών προς τη τετραγωνική ρίζα των εργάσιµων ηµερών 

διαπραγµάτευσης. 

 

                                                            σt = σc     

 

          Συµβόλαιο 1      Συµβόλαιο 2 

Τιµή Άσκησης  Πλησιέστερο χρονικά συµβόλαιο    Επόµενο πλησιέστερο  

   δικαιώµατος προαίρεσης                       συµβόλαιο δικαιώµατος 

           προαίρεσης   

   Αγοράς     Πώλησης                     Αγοράς           Πώλησης 

 

Xl < S                         

 

Xu > S                                                                            

 

Όπου, 

Χl :   η αµέσως χαµηλότερη τιµή άσκησης από την τρέχουσα τιµή S (lower exercise price)  

Xu:   η αµέσως υψηλότερη τιµή άσκησης από την τρέχουσα τιµή S (upper exercise price) 

 : τεκµαρτή µεταβλητότητα για τιµή άσκησης Xl µε υποκείµενη αξία συµβόλαιο 

δικαιώµατος προαίρεσης αγοράς (συµβόλαιο 1 µε διάρκεια ζωής 8 ηµερολογιακές ηµέρες 

και συνεπώς έξι εργάσιµες ηµέρες διαπραγµάτευσης). 

 : τεκµαρτή µεταβλητότητα για τιµή άσκησης Xu µε υποκείµενη αξία συµβόλαιο 

δικαιώµατος προαίρεσης αγοράς (συµβόλαιο 1 µε διάρκεια ζωής 8 ηµερολογιακές ηµέρες 

και συνεπώς έξι εργάσιµες ηµέρες διαπραγµάτευσης). 
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: τεκµαρτή µεταβλητότητα για τιµή άσκησης Xl µε υποκείµενη αξία συµβόλαιο 

δικαιώµατος προαίρεσης πώλησης (συµβόλαιο 1 µε διάρκεια ζωής 8 ηµερολογιακές 

ηµέρες και συνεπώς έξι εργάσιµες ηµέρες διαπραγµάτευσης). 

: τεκµαρτή µεταβλητότητα για τιµή άσκησης Xu µε υποκείµενη αξία συµβόλαιο 

δικαιώµατος προαίρεσης πώλησης (συµβόλαιο 1 µε διάρκεια ζωής 8 ηµερολογιακές 

ηµέρες και συνεπώς έξι εργάσιµες ηµέρες διαπραγµάτευσης). 

: τεκµαρτή µεταβλητότητα για τιµή άσκησης Xl µε υποκείµενη αξία συµβόλαιο 

δικαιώµατος προαίρεσης αγοράς (συµβόλαιο 2 µε διάρκεια ζωής το επόµενο   πλησιέστερο 

συµβόλαιο δικαιώµατος προαίρεσης που είναι 30 ηµερολογιακές ηµέρες και συνεπώς 22 

εργάσιµες ηµέρες διαπραγµάτευσης). 

: τεκµαρτή µεταβλητότητα για τιµή άσκησης Xu µε υποκείµενη αξία συµβόλαιο 

δικαιώµατος προαίρεσης αγοράς (συµβόλαιο 2 µε διάρκεια ζωής το επόµενο    

πλησιέστερο συµβόλαιο δικαιώµατος προαίρεσης που είναι 30 ηµερολογιακές ηµέρες και 

συνεπώς 22 εργάσιµες ηµέρες διαπραγµάτευσης). 

: τεκµαρτή µεταβλητότητα για τιµή άσκησης Xl µε υποκείµενη αξία συµβόλαιο 

δικαιώµατος προαίρεσης πώλησης (συµβόλαιο 2 µε διάρκεια ζωής το επόµενο    

πλησιέστερο συµβόλαιο δικαιώµατος προαίρεσης που είναι 30 ηµερολογιακές ηµέρες και 

συνεπώς 22 εργάσιµες ηµέρες διαπραγµάτευσης). 

: τεκµαρτή µεταβλητότητα για τιµή άσκησης Xu µε υποκείµενη αξία συµβόλαιο 

δικαιώµατος προαίρεσης πώλησης (συµβόλαιο 2 µε διάρκεια ζωής το επόµενο    

πλησιέστερο συµβόλαιο δικαιώµατος προαίρεσης που είναι 30 ηµερολογιακές ηµέρες και 

συνεπώς 22 εργάσιµες ηµέρες διαπραγµάτευσης). 

 

2. Υπολογισµός µέσου όρου τεκµαρτής µεταβλητότητας  

Αρχικά, υπολογίζουµε το µέσο όρο της τεκµαρτής µεταβλητότητας των δικαιωµάτων 

πώλησης και αγοράς σε καθεµιά από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν. Πιο 

συγκεκριµένα: 

 

 = (  +   ) / 2 

 

 = (  +   ) / 2 
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 = (  +   ) / 2 

 

 = (  +   ) / 2 

  

Μέχρι στιγµής, έχουν υπολογιστεί τέσσερις µεταβλητότητες και αποµένουν άλλες 

τέσσερις, όπως περιγράφεται στο τρίτο και τελευταίο στάδιο. 

 

3. Υπολογισµός τεκµαρτής µεταβλητότητας στο χρηµατικό ισοδύναµο (interpolation). 

Στο σηµείο αυτό υπολογίζεται η µεταβλητότητα των δικαιωµάτων προαίρεσης στο 

χρηµατικό ισοδύναµο (at-the-money) για κάθε λήξη. ∆ηλαδή: 

 

σ1 =   +   

 

σ2 =   +  . 

 

4. Στάθµιση των τεκµαρτών µεταβλητοτήτων.  

Τέταρτο και τελευταίο στάδιο είναι η στάθµιση των µεταβλητοτήτων, προκειµένου να 

δηµιουργηθεί µια διάρκεια ζωής των δικαιωµάτων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών µε 

βάση την εξίσωση 1.1 

 

       Nt = Nc – 2*int(Nc/7) = 30 – 2*int(30/7) = 22 εργάσιµες ηµέρες διαπραγµάτευσης 

 

Αποδεχόµενοι ως  Nt1 τις εργάσιµες ηµέρες διαπραγµάτευσης ως τη λήξη  του συµβολαίου 

1, όπως ορίστηκε παραπάνω, καθώς και Nt2 ως τις εργάσιµες ηµέρες διαπραγµάτευσης ως 

τη λήξη του συµβολαίου 2, τότε ο δείκτης VIX υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση. 

 

VIX = σ1  + σ2  
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1.5  Τροποποιήσεις του δείκτη VIX 

 

Το 2003 ο οργανισµός CBOE προχώρησε στην τροποποίηση του τρόπου 

υπολογισµού του δείκτη VIX, µε σκοπό τη βελτίωσή του ως προς το βαθµό απεικόνισης 

των προσδοκιών των αγορών. Οι τροποποιήσεις αυτές βασίστηκαν στις διαφορές που 

παρατίθενται παρακάτω. 

α. Ο αρχικός δείκτης VIX βασιζόταν σε τιµές συµβολαίων δικαιωµάτων 

προαίρεσης από το δείκτη S&P100, ενώ µε τις νέες τροποποιήσεις χρησιµοποιούνται τιµές 

δικαιωµάτων προαίρεσης. 

 β. Ο αρχικός VIX βασιζόταν σε υποκείµενες αξίες, συµβόλαια δικαιωµάτων 

προαίρεσης στο χρηµατικό ισοδύναµο (at-the-money options). Ο τροποποιηµένος δείκτης 

χρησιµοποιεί ένα ευρύ φάσµα τιµών άσκησης των δικαιωµάτων, προκειµένου να 

ενσωµατώσει και πληροφορίες από την ασυµµετρία της µεταβλητότητας (volatility 

skewness).  

γ. Ο δείκτης VIX υπολογίζεται βασιζόµενος σε όλες τις πλησιέστερες και επόµενες 

πλησιέστερες τιµές δικαιωµάτων του SPX και σε όλες τις τιµές άσκησης, διαθέτοντας µε 

τον τρόπο αυτό µεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις στρεβλώσεις των τιµών προαίρεσης.  

Σύµφωνα µε τον οργανισµό CBOE η νέα µεθοδολογία υπολογισµού του δείκτη VIX 

εµφανίζει µια πιο ακριβή και αξιόπιστη µέτρηση της προσδοκώµενης µεταβλητότητας.  

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι µε τη νέα µέθοδο ενσωµατώνονται σηµαντικές 

πληροφορίες από τα δικαιώµατα προαίρεσης µέσα από ένα ευρύ φάσµα τιµών άσκησης 

(strike prices), καθώς και από την ασυµµετρία της µεταβλητότητας. Μάλιστα, εµπειρικές 

έρευνες αξιοποιώντας ιστορικά στοιχεία έχουν δείξει ότι ο τροποποιηµένος δείκτης 

απεικονίζει µε µεγαλύτερη ακρίβεια τη προσδοκώµενη µεταβλητότητα (Corrado et al., 

2005). 

Παρά τις προαναφερθείσες διαφορές, ο υπολογισµός του δείκτη VIX εξακολουθεί 

να διατηρεί την ίδια φιλοσοφία. Bασίζεται στο σταθµισµένο µέσο όρο των τιµών 

προαίρεσης εκτός χρηµατικού ισοδύναµου µε διάρκεια ζωής τις τριάντα ηµέρες και 

υπολογίζεται διαρκώς σε πραγµατικό χρόνο, µέσα στο ωράριο της ηµερήσιας 

διαπραγµάτευσης.  
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1.6 Αιτίες τροποποιήσεων του αρχικού δείκτη VIX 

 

Έρευνες σε ιστορικές µετρήσεις των δύο δεικτών VOX και VIX έδειξαν ότι 

εµφανίζουν περίπου την ίδια διακύµανση σε σχέση µε τις πραγµατικές τιµές 

µεταβλητότητας. Γενικά, η συµπεριφορά τους, µε βάση ιστορικά στοιχεία, παρουσιάζει 

πολλές οµοιότητες, γεγονός που φαίνεται και από το πίνακα 1 (Carr & Wu, 2004) 

Κατά τη δεκαετία του 1990, τα δικαιώµατα πώλησης και αγοράς, τόσο στο 

χρηµατικό ισοδύναµο όσο και  εκτός χρηµατικού ισοδύναµου, αποτελούσαν βασικούς 

πυλώνες των επενδυτικών στρατηγικών, καθώς λειτουργούσαν ως αντιστάθµιση των 

διαχειριστών χαρτοφυλακίων. Μάλιστα, σταδιακά µέσα στη διάρκεια των ετών, ο όγκος 

των συναλλαγών αυτών αυξανόταν σηµαντικά. Κατά τους Bollen & Whaley (2004), 

διακυµάνσεις της τεκµαρτής µεταβλητότητας των S&P100 δικαιωµάτων επηρεάζονται 

θετικά από τη ζήτηση πώλησης (put) δικαιωµάτων προαίρεσης στο χρηµατικό ισοδύναµο 

και εκτός χρηµατικού ισοδύναµου. Συγχρόνως, οι µεταβολές της τεκµαρτής 

µεταβλητότητας των δικαιωµάτων αγοράς µετοχών συνδέονται µε την αντίστοιχη  ζήτηση 

τους. Επιπρόσθετα, εµπειρικές έρευνες έχουν δείξει ότι η συνέπεια της τεκµαρτής 

µεταβλητότητας κατά το µοντέλο Black-Scholes στο χρηµατικό ισοδύναµο αµφισβητείται, 

καθώς δεν έχει διασαφηνιστεί πλήρως η σχέση  κλονίζοντας έτσι την οικονοµική 

αξιοπιστία της αρχικής µεθοδολογίας υπολογισµού του VIX. Εντούτοις, υφιστάµενες 

έρευνες των Hol & Koopman (2002), Gwilym & Buckle (1999), και Flemming (1998) 

έχουν δείξει ότι το υπόδειγµα  Black–Scholes στο χρηµατικό ισοδύναµο λειτουργεί 

επαρκώς για πρόβλεψη σε θεωρητικό υπόβαθρο. Σύµφωνα µε τους Carr & Wu (2004) η 

ερµηνεία του παλιού VIX δεν ερµηνεύεται ικανοποιητικά από κανένα θεωρητικό πλαίσιο 

παρά µόνο από τον Black-Scholes. Αντίθετα, η νέα µεθοδολογία υπολογισµού του δείκτη 

εµφανίζει µια πιο στερεή και ουσιαστική οικονοµική ερµηνεία, αφού είναι άµεσα 

συνδεδεµένη µε τιµές χαρτοφυλακίων µε δικαιώµατα προαίρεσης. 

Οι µέχρι σήµερα έρευνες έχουν δείξει ότι η παλιά µεθοδολογία VOX προσεγγίζει 

µε σχετική ακρίβεια τη µεταβλητότητα των swap rate σε αντίθεση µε τα variance swap 

contracts, των οποίων η µεταβλητότητα προσεγγίζεται ικανοποιητικά από τη νέα 

µεθοδολογία VIX. Για το λόγο αυτό, ο VOX δεν χρησιµοποιήθηκε ποτέ ως υποκείµενη 

αξία σε προϊόντα παραγώγων, ενώ ο VIX αποτέλεσε γρήγορα υποκείµενη αξία τόσο σε 

συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης (future contracts) όσο και σε συµβόλαια 

δικαιωµάτων προαίρεσης (option contracts) (Carr & Wu, 2004). 
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Μια ακόµη αιτία τροποποίησης του δείκτη ήταν και η µετατροπή των 

ηµερολογιακών ηµερών σε εργάσιµες ηµέρες διαπραγµάτευσης κατά τον υπολογισµό του  

VOX. Η πρακτική αυτή δέχτηκε έντονη κριτική, καθώς διαφορετικές ηµέρες έναρξης 

υπολογισµού του οδηγούν σε διαφορετικό αριθµό εργάσιµων ηµερών, δηµιουργώντας έτσι 

στρεβλώσεις µεταξύ της τεκµαρτής µεταβλητότητας και της πραγµατικής σε 

ετησιοποιηµένη βάση.  

Συµπερασµατικά ο οργανισµός CBOE άρχισε να χρησιµοποιεί δικαιώµατα του 

SPX αντί του OEX για τον υπολογισµό του VIX, ενώ ταυτόχρονα συµπεριέλαβε και τα 

δικαιώµατα εκτός χρηµατικού ισοδύναµου, καθώς εµπεριείχε σηµαντικές πληροφορίες για 

τακτικές αντιστάθµισης, µέτρο που επηρεάζει τη µεταβλητότητα (Whaley, 2008). 

Πλεονέκτηµα της νέας µεθοδολογίας αποτελεί το γεγονός ότι δεν βασίζεται στο µοντέλο 

των Black–Scholes αλλά σε ένα φάσµα δικαιωµάτων στη τιµή άσκησής τους, 

ενσωµατώνοντας και την ασυµµετρία της µεταβλητότητας (skewness). Με τον τρόπο 

αυτό, ο δείκτης εκµαιεύει πληθώρα πληροφοριών,  προκειµένου να δηµιουργηθούν 

αποδοτικότερες στρατηγικές αντιστάθµισης, ενώ προσεγγίζει περισσότερο τον τρόπο που 

οι οικονοµολόγοι, οι διαχειριστές χαρτοφυλακίων και οι επενδυτές αντιλαµβάνονται τη 

µεταβλητότητα. Καθώς η αντιπροσωπευτικότητα ενός δείκτη αποκτά ουσία από το 

ενεργητικό και τη δραστηριότητα συναλλαγών των υποκείµενων αξιών, η χρήση των 

δικαιωµάτων από τον S&P500 θεωρήθηκε λογικό επακόλουθο.  

 

1.7 Υπόδειγµα υπολογισµού του νέου VIX 

 

Ο δείκτης VIX, όπως θα δούµε  και παρακάτω, δεν βασίζεται σε συγκεκριµένο 

υπόδειγµα (model free), καθώς υπολογίζεται µε βάση το σταθµισµένο µέσο όρο των τιµών 

δικαιωµάτων αγοράς (call options) και πώλησης (put options)  εκτός χρηµατικού 

ισοδύναµου. 

Η γενική σχέση από την οποία και υπολογίζεται ο τροποποιηµένος δείκτης είναι η 

ακόλουθη: 

                                                    (1.2) 

                                                                         

 

 



 

 

16 

Όπου: 

σ : VIX/100 � VIX = σ*100.                  (1.3) 

Τ:  ∆ιάρκεια λήξης του συµβολαίου. 

F: Επίπεδο δείκτη προθεσµιακών συµβολαίων (Forward index level) που προκύπτει από 

τις τιµές των δικαιωµάτων προαίρεσης (option prices).  

K0: Πρώτη τιµή άσκησης κάτω από την τιµή F.  

Ki: Τιµή άσκησης του δικαιώµατος της i
ου
 δικαιώµατος προαίρεσης εκτός χρηµατικού 

ισοδύναµου - δικαίωµα αγοράς, αν Ki < K0, και δικαίωµα πώλησης, αν Ki > K0· – δικαίωµα 

αγοράς και πώλησης, αν ισχύει Ki = K0. 

 

∆Ki: Το ήµισυ της διαφοράς των τιµών εκατέρωθεν της τιµής Ki. 

   

 

 

R: Το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο, το οποίο ισοδυναµεί µε την απόδοση οµολόγου των ΗΠΑ 

(T-bill), µε διάρκεια που προσεγγίζει τη διάρκεια ζωής του δικαιώµατος προαίρεσης.  

Q (Ki): Η µέση τιµή του περιθωρίου bid-ask (spread) για κάθε δικαίωµα προαίρεσης µε 

τιµή άσκησης Ki.  

 

Οι υποκείµενες αξίες του VIX αποτελούνται από το πλησιέστερο και επόµενο 

πλησιέστερο συµβόλαιο δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς και πώλησης. Πιο 

συγκεκριµένα, πρόκειται για συµβόλαια του πρώτου µήνα και συµβόλαια του δεύτερου 

µήνα. Όταν αναφερόµαστε σε συµβόλαια του πρώτου µήνα  (πλησιέστερο συµβόλαιο 

δικαιώµατος προαίρεσης), απαιτείται η ελάχιστη διάρκεια ζωής του  να είναι τουλάχιστο 

µια εβδοµάδα, ούτως ώστε να ελαχιστοποιούνται οι ανωµαλίες και οι στρεβλώσεις στη 

τιµολόγηση των δικαιωµάτων.  

Μάλιστα, για τον υπολογισµό του δείκτη, η διάρκεια ζωής T του συµβολαίου 

προαίρεσης λογίζεται σε ηµερολογιακές ηµέρες οι οποίες και µετατρέπονται σε λεπτά 

προκειµένου να αποτυπωθεί µε ακρίβεια η µεταβλητή T. Για τη διάρκεια ζωής του 

δικαιώµατος προαίρεσης χρησιµοποιείται η παρακάτω σχέση:  

 

Τ = [Μcurrent day +Msettlement day + Mother days ] / Minutes in a year 
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όπου 

Μcurrent day = εναποµείναντα λεπτά µέχρι τα µεσάνυχτα της τρέχουσας ηµέρας 

Msettlement day = λεπτά από τα µεσάνυχτα µέχρι και τις 8:30πµ της ηµέρας εκκαθάρισης του 

συµβολαίου προαίρεσης. 

Mother days = συνολικά λεπτά µεταξύ της τρέχουσας ηµέρας και της ηµέρας εκκαθάρισης.   

 

Για τον υπολογισµό του δείκτη VIX ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

 

Στάδιο 1: Επιλογή των συµβολαίων που θα αποτελέσουν την υποκείµενη αξία για τον 

υπολογισµό του δείκτη. Πρόκειται για συµβόλαια αγοράς και πώλησης δικαιωµάτων 

προαίρεσης εκτός χρηµατικού ισοδύναµου, σε τιµές πλησίον της τιµής άσκησης K0 στο 

χρηµατικό ισοδύναµο. Αξιοσηµείωτο είναι να αναφέρουµε ότι, όσο αυξάνεται η  

µεταβλητότητα, τόσο  ευρύτερο φάσµα µη µηδενικών τιµών προαίρεσης ενσωµατώνεται 

στον υπολογισµό του VIX. Κατά συνέπεια, ο αριθµός των συµβολαίων προαίρεσης που 

χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του δείκτη διαφοροποιείται από µήνα σε µήνα, από 

ηµέρα σε ηµέρα και, πιθανον, από λεπτό σε λεπτό. Υποδείγµατα υπολογισµού και 

τιµολόγησης για δείκτες µετοχών ή και δείκτες δικαιωµάτων υποθέτουν ότι η υποκείµενη 

αξία του αξιόγραφου φέρει λογαριθµική κατανοµή, γεγονός, όµως, που δεν ισχύει στην 

περίπτωση του VIX (µη λογαριθµικός). Οι λογαριθµικές κατανοµές εµπεριέχουν και το 

µηδέν, µια τιµή που δεν µπορεί να πάρει ο δείκτης ενδιαφέροντος, καθώς στην περίπτωση 

αυτή θα σήµαινε µηδενική µεταβλητότητα στον S&P500.    

Έπειτα, καθορίζουµε την προθεσµιακή τιµή του µε βάση την τιµή άσκησης που 

εµφανίζει τη µικρότερη απόλυτη διαφορά µεταξύ των δικαιωµάτων αγοράς και πώλησης 

(C-P). Ο καθορισµός της προθεσµιακής τιµής του πλησιέστερου (near term option) και 

επόµενου πλησιέστερου δικαιώµατος (next term option) προκύπτει από τη σχέση: 

 

 

 

Όπου η τιµή F υπολογίζεται όταν το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο είναι r, η διάρκεια έως τη 

λήξη είναι T και η τιµή εξάσκησης K στο χρηµατικό ισοδύναµο. 

 

Στη συνέχεια: 

• ορίζεται ως τιµή άσκησης Κ0 η ακριβώς χαµηλότερη τιµή κάτω από τη  

προθεσµιακή τιµή F, για το πλησιέστερο και επόµενο πλησιέστερο δικαίωµα.  
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• επιλέγουµε όλα τα δικαιώµατα πώλησης εκτός χρηµατικού ισοδύναµου µε τιµή 

άσκησης µικρότερη της Κ0, για τα οποία υπάρχουν µη µηδενικές τιµές αγοράς και 

πώλησης. 

• επιλέγουµε όλα τα δικαιώµατα αγοράς εκτός χρηµατικού ισοδύναµου µε τιµή 

άσκησης µεγαλύτερη της Κ0,  για τα οποία υπάρχουν µη µηδενικές τιµές αγοράς 

και πώλησης.  

• επιλέγουµε και το δικαίωµα αγοράς και το δικαίωµα πώλησης για τιµή άσκησης 

K0. Για κάθε ένα από τα δικαιώµατα υπολογίζεται ο µέσος όρος µεταξύ αγοράς 

πώλησης (bid – ask). 

Από την παραπάνω διαδικασία απορρέει µια σειρά δικαιωµάτων προκειµένου να 

στοχεύσουµε γύρω από την τιµή άσκησης K0. 

 

Στάδιο 2: Εφαρµογή της εξίσωσης 1.2 για το πλησιέστερο και επόµενο πλησιέστερο 

δικαίωµα προαίρεσης µε διάρκεια ζωής T1 και T2 αντίστοιχα.  

 

             

 

 

 

Όπως φαίνεται από τις σχέσεις, η συνεισφορά του κάθε δικαιώµατος προαίρεσης στο 

δείκτη VIX είναι ανάλογη της τιµής του και της τιµής ∆Κ, ενώ είναι αντιστρόφως ανάλογη 

της τιµής άσκησης Κ στο τετράγωνο.  

   

 

 

Με βάση την παραπάνω σχέση, υπολογίζεται η συνεισφορά του κάθε δικαιώµατος και 

διαθέτοντας όλα τα στοιχεία των εξισώσεων είµαστε σε θέση να προσδιορίσουµε τις τιµές 

των , . 

 

Στάδιο 3: Κατά το τελευταίο στάδιο προχωρούµε στον υπολογισµό του δείκτη VIX, όπως 

φαίνεται παρακάτω: 
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         VIX = σ x 100 = 100 x       (1.3) 

όπου: 

ΝΤ1 : αριθµός των λεπτών µέχρι την εκκαθάριση του πλησιέστερου δικαιώµατος (near – 

term option). 

ΝΤ2 : αριθµός των λεπτών µέχρι την εκκαθάριση του επόµενου πλησιέστερου δικαιώµατος  

(near – term option). 

Ν30 : αριθµός των λεπτών τριάντα ηµερών.  

Ν365 : αριθµός των λεπτών ενός έτους, δηλαδή τριακόσια εξήντα πέντε ηµερών. (The 

CBOE Volatility Index – VIX). 

 

1.8  Αξιοπιστία Τεκµαρτής Μεταβλητότητας και VIX 

 

Η πρόβλεψη της µεταβλητότητας είναι µια σηµαντική παράµετρος που προφανώς 

προσµετράται σε επενδυτικές αποφάσεις των αγορών, καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεµένη 

µε το ρίσκο και την αβεβαιότητα. Επί το πλείστον τέσσερις προσεγγίσεις πρόβλεψης της 

µεταβλητότητας της αγοράς έχουν χρησιµοποιηθεί.  

 

i. Μέθοδος υπολογισµού µεταβλητότητας µε βάση ιστορικά δεδοµένα (Ηistorical  

Volatility). 

ii. Μέθοδος ARCH που επίσης βασίζεται σε ιστορικά δεδοµένα.  

iii. Μέθοδος της τεκµαρτής µεταβλητότητας βασισµένη στη τιµολόγηση των 

δικαιωµάτων προαίρεσης (option Implied Volatility). 

iv. Συνδυασµοί των παραπάνω µεθόδων. 

 

Ο VIX µε το πέρασµα των ετών έχει καθιερωθεί ίσως ως ο σηµαντικότερος δείκτης 

µεταβλητότητας. Έχει αποτελέσει αντικείµενο µελέτης ως προς την πληροφόρηση που 

παρέχει καθώς και την αξιοπιστία πρόβλεψης του στηριζόµενος στην τιµολόγηση των 

δικαιωµάτων προαίρεσης.  

Ενώ αρχικές µελέτες των Chiras & Manaster (1978) και Beckers (1981), 

βασιζόµενες στο υπόδειγµα των Black–Scholes (µε Ευρωπαϊκά δικαιώµατα προαίρεσης), 

έχουν δείξει ότι η τεκµαρτή µεταβλητότητα (IV) προσφέρει καλύτερες εκτιµήσεις  από 

αυτές που προσφέρουν οι τυπικές αποκλίσεις των δεδοµένων του παρελθόντος, νεότερες 
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έρευνες έχουν καταλήξει σε ακριβώς αντίθετα συµπεράσµατα. Έτσι, κατά τους Day & 

Lewis (1988) η τεκµαρτή µεταβλητότητα ανέδειξε αδυναµίες ως προς τη δυνατότητά της 

να εκτιµήσει τις πραγµατικές τιµές στο µέλλον. Μάλιστα, προτείνεται ότι οι αδυναµίες 

αυτές οφείλονται στη καθαυτή µεθοδολογία και συγκεκριµένα στην επικάλυψη των 

χρονικών περιόδων που παρατηρείται και στην αναντιστοιχία των περιόδων του δείγµατος. 

Επιπλέον, κατά τους Gwilym & Buckle (1999) η µέθοδος υπολογισµού µεταβλητότητας, 

µε βάση ιστορικά δεδοµένα, εκτιµάται µε µεγαλύτερη ακρίβεια σε σχέση µε αυτή της 

τεκµαρτής (IV). Σε συµφωνία µε τους παραπάνω, εµπειρική µελέτη των Canina & 

Figlewski (1993)  συµπερασµατικά κατέληξαν ότι η τεκµαρτή (IV)  και η πραγµατική 

µεταβλητότητα (realized volatility) παρουσιάζουν µικρή έως µηδενική συσχέτιση 

(correlation). Επιπρόσθετα, αναφέρουν πως οι αδυναµίες του δείκτη οφείλονται στο 

γεγονός ότι η µεθοδολογία τιµολόγησης των δικαιωµάτων αγνοεί παραµέτρους λόγω του 

συνεχούς arbitrage των αγορών, ενώ συγχρόνως, δεν λαµβάνει καθόλου υπόψη της 

µοντέλα στοχαστικής µεταβλητότητας.  

Έτσι, ενώ προγενέστερες µελέτες δηµιουργούσαν µια σύγχυση µε αντικρουόµενα  

συµπεράσµατα, νεότερες έρευνες άρχισαν να εµφανίζουν µια σύγκλιση απόψεων. Οι Poon 

& Ganger (2005) κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι µεταξύ µοντέλων χρονοσειρών 

(ιστορική µεταβλητότητα, µοντέλο GARCH, στοχαστική µεταβλητότητα) και τεκµαρτής 

µεταβλητότητας βασισµένης σε δικαιώµατα προαίρεσης (option implied volatility) η 

τελευταία εµφανίζει πιο ακριβή αποτελέσµατα πρόβλεψης, αφού η τιµολόγηση των 

δικαιωµάτων ενσωµατώνει την τρέχουσα πληροφορία και µελλοντικές προσδοκίες. Κατά 

την ίδια χρονική περίοδο οι Jiang & Tian (2005) υποστηρίζουν ότι  η προβλεπτική 

ικανότητα της τεκµαρτής µεταβλητότητας υπερισχύει έναντι άλλων µεθόδων πρόβλεψης 

και παρουσιάζει τρία βασικά πλεονεκτήµατα: 

 

i. ∆εν βασίζεται σε κανένα µοντέλο υποδείγµατος τιµολόγησης των δικαιωµάτων 

προαίρεσης. (MFIV- Modeled Free Implied Volatility). 

ii. Εκµαιεύει πληροφορίες από τα δικαιώµατα για όλες τις τιµές άσκησης τους.  

iii. Εµπεριέχει αθροιστικά όλες τις πληροφορίες που λαµβάνουµε τόσο από το µοντέλο 

των Black-Scholes όσο και από τα ιστορικά δεδοµένα της µεταβλητότητας 

(realized volatility). 

  

Νωρίτερα, οι Blair et al., (2001) σε µια συγκριτική έρευνα µεταξύ µοντέλου ARCH 

και τεκµαρτής µεταβλητότητας βασισµένης σε δικαιώµατα προαίρεσης (option implied 
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volatility), καταλήγουν στην εξής διαπίστωση: Σε in the sample και out the sample 

ανάλυση, είτε µε δεδοµένα χαµηλής συχνότητας (ηµερήσια ή και εβδοµαδιαία), είτε µε 

δεδοµένα µεγαλύτερης συχνότητας (τιµές δείκτη αποδόσεων ανά 5 λεπτά),  το µοντέλο 

ARCH υστέρησε συγκριτικά σε σχέση µε τη µέθοδο της τεκµαρτής µεταβλητότητας 

(option IV) για παροχή πληροφοριών πρόβλεψης. Παρόµοια αποτελέσµατα διατυπώθηκαν 

και από τους Christensen & Prabhala (1998), όπου χρησιµοποιώντας µη επικαλυπτόµενα 

δεδοµένα µηνιαίας συχνότητας, κατέληξαν ότι η τεκµαρτή µεταβλητότητα παρουσιάζει 

επαρκή αξιοπιστία πρόβλεψης, είτε µε τη χρήση ιστορικών δεδοµένων είτε όχι. 

Προγενέστερα των δυο προαναφερθέντων εµπειρικών ερευνών, ο Fleming (1998)  

συνηγορώντας υπέρ της ποιότητας πρόβλεψης του VIX, αναφέρει ότι η τεκµαρτή 

µεταβλητότητα από δικαιώµατα προαίρεσης προσφέρει πολύτιµη αξιόπιστη και επαρκή 

πληροφόρηση της µελλοντικής.     

Ανακεφαλαιώνοντας τα αποτελέσµατα της έρευνας µας και ταυτόχρονα 

χρησιµοποιώντας τα αποτελέσµατα της µελέτης των Poon & Granger (2003), όπου 

εξετάζονται 93 εργασίας, καταλήγουµε ότι η µέθοδος Implied Volatility αποτελεί το πιο 

ικανοποιητικό µέσο πρόβλεψης. Τόσο σε ακαδηµαϊκούς κύκλους, όσο και στο περιβάλλον 

των αγορών, έχει επικρατήσει ευρέως ότι ο δείκτης Volatility Index υπερισχύει έναντι 

άλλων υποδειγµάτων καθώς, µέσω των δικαιωµάτων προαίρεσης, χρησιµοποιεί ευρύτερο 

όγκο πληροφοριών.    

 

1.9 VIX και Μακροοικονοµικοί ∆είκτες 

 

Η εµπειρική µελέτη της παρούσας εργασίας θα προσδιοριστεί στη σχέση µεταξύ 

του Volatility Index και του τριµηνιαίου επιτοκίου της Fed. Για το λόγο αυτό κρίνεται 

σκόπιµη µια βιβλιογραφική επισκόπηση της σχέσης του συγκεκριµένου δείκτη µε 

αποφάσεις και ανακοινώσεις της κεντρικής τράπεζας των Ηνωµένων Πολιτειών (Federal 

Reserve Bank) σε µακροοικονοµικό επίπεδο.  

Η κεντρική τράπεζα των Ηνωµένων Πολιτειών, µέσω της Επιτροπής Ανοικτής 

Αγοράς της Fed (Federal Open Market Committee-FOMC), ελέγχει τρία βασικά  εργαλεία 

της νοµισµατικής πολιτικής.   

 

i. το προεξοφλητικό επιτόκιο (discount rate). 

ii. το απαιτούµενο αποθεµατικό των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών έναντι των 

υποχρεώσεων τους (reserve requirements). 
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iii. οµόλογα και έντοκα γραµµάτια (open market operations). 

 

Μέσω των παραπάνω εργαλείων, η κεντρική τράπεζα Fed µπορεί να επηρεάζει 

µακροοικονοµικούς δείκτες, όπως τον καθορισµό του βασικού επιτοκίου 

αναχρηµατοδότησης, το δείκτη τιµών καταναλωτή, το δείκτη ανεργίας και απασχόλησης, 

τον πληθωρισµό, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) κ.ά.  

Οι Pearce & Roley (1985), κατέληξαν ότι απρόσµενες νοµισµατικές µεταβολές 

έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις τιµές των µετοχών και µηδενικές επιπτώσεις στον 

πληθωρισµό µόνο κατά την ηµέρα ανακοίνωσης της πληροφορίας. Προγενέστερα, ο 

Cornell (1983) υποστήριξε ότι  αναπάντεχες ανακοινώσεις για επεκτατική νοµισµατική 

πολιτική µε προσφορά χρήµατος, δείχνουν να έχουν επιρροή στο βραχυπρόθεσµο επιτόκιο 

των οµολόγων λειτουργώντας ως προοιωνός διαχείρισης ρίσκου και   αναµενόµενων 

µελλοντικών αποτελεσµάτων.  Αντίθετα, οι Falk & Orazem (1985), αµφισβητούν το 

εµπειρικό αποτέλεσµα του Cornell (1993) και  αναφέροντας ότι το βραχυπρόθεσµο 

επιτόκιο επηρεάζεται σε ανεπαίσθητο βαθµό. Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε τους Cook & 

Korn (1991), το επιτόκιο παρουσιάζει σηµαντική συσχέτιση µε ανακοινώσεις για το δείκτη 

απασχόλησης και ανεργίας κατά το δεύτερο µισό της δεκαετίας του 1980 σε σχέση µε 

προγενέστερη περίοδο.  Σε συµφωνία µε τους προαναφερθέντες βρίσκεται µελέτη των 

Ederington & Lee (1993) όπου αναφέρουν ότι κατά τη περίοδο 1988 – 1991 ανακοινώσεις 

για το δείκτη απασχόλησης και το δείκτη καταναλωτισµού παρουσίασαν τη µεγαλύτερη 

επίδραση στο επιτόκιο. Παρά τη διάσταση των απόψεων και τη σύγχυση που κυριαρχούσε 

σχετικά µε τη συγκεκριµένη θεµατολογία  «σε γενικές γραµµές  ένας σηµαντικός όγκος 

έρευνας έχει καταλήξει ότι το προεξοφλητικό επιτόκιο της Fed επηρεάζει τις τιµές των 

αξιόγραφων» (Thorton 1998, σελίδα 83). 

Ενώ έχει υπάρξει εκτεταµένη αρθρογραφία για τη σύνδεση και επίδραση των 

µεταβολών µακροοικονοµικών στοιχείων στη µεταβλητότητα της αγοράς µετοχών, 

εντούτοις ανάλογος όγκος έρευνας δεν έχει καταγραφεί για τη σχέση µακροοικονοµικών 

δεικτών και µεταβλητότητας των δικαιωµάτων προαίρεσης (option implied volatility). 

Συµπεράσµατα εµπειρικής έρευνας των Kearny & Lombra (2004), έδειξαν µια στατιστικά 

σηµαντική σχέση του δείκτη S&P100 µε απρόσµενες µεταβολές του δείκτη ανεργίας και 

µηδενική σχέση µε το ποσοστό πληθωρισµού. Οι Donders & Vorst  (1996) συνηγορούν 

υπέρ της προαναφερθείσας σχέσης. Πιο συγκεκριµένα, εξετάζοντας τη συµπεριφορά της 

τεκµαρτής µεταβλητότητας των δικαιωµάτων αγοράς (call options), κατέληξαν ότι 

µεταβάλλεται αυξητικά µέχρι την ηµεροµηνία ανακοινώσεων και µετέπειτα παρουσιάζει 
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µια σηµαντική πτώση κατά τις επόµενες ηµέρες διαπραγµάτευσης. Οι Nikkinen & 

Shalstrom (2004) έδειξαν ότι η τεκµαρτή µεταβλητότητα αυξάνεται a priori των 

προγραµµατισµένων ηµερών ανακοινώσεων από τον οργανισµό FOMC, επιβεβαιώνοντας 

την υπόθεση τους ότι η αβεβαιότητα της αγοράς συσχετίζεται θετικά. Μάλιστα, η 

αναφορά και η πληροφόρηση σχετικά µε την ανεργία είχε τη σηµαντικότερη επιρροή στη 

τεκµαρτή µεταβλητότητα. Τέλος, εµπειρική έρευνα των Chen & Clements (2007), µε τη 

χρήση ενός απλού µοντέλου παλινδρόµησης, κατέληξε ότι ο δείκτης VIX και κατά 

συνέπεια τα δικαιώµατα προαίρεσης του S&P500 εµφανίζουν µια «συστηµική αντίδραση» 

σε ανακοινώσεις και µεταβολές της νοµισµατικής πολιτικής.  

Σε συνέχεια των προαναφερθέντων, στο κεφάλαιο II η εµπειρική µελέτη θα 

προσπαθήσει να ελέγξει τη θεωρία, τη βιβλιογραφική επισκόπηση και επιπρόσθετα να 

µελετήσει τη σχέση αιτιότητας µεταξύ των δύο µεταβλητών, το δείκτη Volatility Index και 

τη µακροοικονοµική µεταβλητή του τριµηνιαίου επιτοκίου της αγοράς των Ηνωµένων 

Πολιτειών.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

24 

Κεφάλαιο II: Εµπειρική Προσέγγιση ∆είκτη VIX  

 

2.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο II παρουσιάζεται το εµπειρικό µέρος της µελέτης. Παρατίθεται  

• η µεθοδολογία της οικονοµετρικής προσέγγισης του µοντέλου BEKK-GARCH, 

παρουσιάζοντας τόσο τη θεωρητική όσο και τη εµπειρική ανάλυση και 

διάσταση του υποδείγµατος,  

• µια βιβλιογραφική ανασκόπηση µεταξύ, των προς έρευνα παραµέτρων, καθώς 

και η διερεύνηση ύπαρξης ή µη σχέσης, µεταξύ του χρηµατοοικονοµικού 

δείκτη µεταβλητότητας VIX και της µακροοικονοµικής µεταβλητής του 

τριµηνιαίου επιτοκίου της Fed, 

• τα πλήρη δεδοµένα της έρευνας και µια λεπτοµερή περιγραφή εφαρµογής του 

οικονοµετρικού υποδείγµατος µέχρι την εξαγωγή συµπερασµάτων για την εν 

λόγω έρευνα. 

 

Τέλος µέσα από την εργασία αυτή διερευνάται η σύνδεση ενός εργαλείου 

νοµισµατικής πολιτικής µε ένα δείκτη που απεικονίζει τη µελλοντική προσδοκία και 

αποτυπώνει την ψυχολογία και την αβεβαιότητα της αγοράς. Εξετάζεται η υπόθεση κατά 

πόσο ένας δείκτης της αγοράς µπορεί να αποτελέσει υποβοηθητικό ή και βοηθητικό 

στοιχείο για τον ορισµό και την κατεύθυνση µιας νοµισµατικής πολιτικής.   

 

2.2 Βιβλιογραφική επισκόπηση σχέσης VIX και Νοµισµατικής Πολιτικής  

 

Ο δείκτης S&P500 αποτελείται από 500 µετοχές των µεγαλύτερων εταιριών των 

Ηνωµένων Πολιτειών, που είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Ο όγκος 

και η συχνότητα της διαπραγµάτευσης του δείκτη αποτυπώνουν τη σηµαντικότητα του στη 

παγκόσµια χρηµατιστηριακή αγορά. Όπως προαναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, πάνω 

στο δείκτη S&P500 βασίζεται ο VIX ο οποίος εκτιµά την προσδοκώµενη µεταβλητότητα 

της αγοράς, χρησιµοποιώντας δικαιώµατα προαίρεσης που βρίσκονται στο χρηµατικό 

ισοδύναµο όπως επίσης και δικαιώµατα προαίρεσης που βρίσκονται εκτός χρηµατικού 

ισοδύναµου. Τονίστηκε ότι η σχέση των µεταβολών του VIX και του S&P500 είναι 

ασύµµετρη. 

Η εφαρµογή νοµισµατικής πολιτικής αποσκοπεί στην επίτευξη δυο βασικών 

στόχων: στη σταθερότητα των τιµών και στη διατηρισιµότητα της οικονοµικής ανάπτυξης,  
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µέσω µετρίων επιπέδων µακροπρόθεσµων επιτοκίων και χαµηλό ποσοστό ανεργίας. Η 

θεωρία αναφέρει, ότι οι τιµές των µετοχών ισούται µε την αναµενόµενη παρούσα αξία των 

µελλοντικών καθαρών ταµειακών ροών. Ως εκ τούτου µε οποιαδήποτε µεταβολή του 

προεξοφλητικού επιτοκίου, έστω µείωση του, συνεπάγεται αύξηση των µελλοντικών 

καθαρών ροών. Κατά τον Thorbecke (1997) η νοµισµατική πολιτική ασκεί ποσοτικές 

βραχυπρόθεσµες επιδράσεις στις αποδόσεις των µετοχών και στο σύνολο της οικονοµίας. 

Πιο συγκεκριµένα, κατέληξε ότι µια επεκτατική (συσταλτική) νοµισµατική πολιτική 

οδηγεί στην αύξηση (µείωση) της απόδοσης των βιοµηχανικών µετοχών. Επιβεβαιώνοντας 

τη σχέση αυτή, έρευνα των Cambell & Mei (1993) επεξηγεί την αιτία και τον τρόπο µε τον 

οποίο υλοποιείται η εξάρτηση των δύο αυτών µεταβλητών.  

Οι Bernanake & Kuttner (2005) αναφέρουν ότι οι γενεσιουργές αιτίες αντίδρασης 

της αγοράς µετοχών σε απρόσµενες αλλαγές της νοµισµατικής πολιτικής, δεν είναι οι 

επιτοκιακές αλλαγές, αλλά οι επιπτώσεις που δέχονται οι αναµενόµενες µελλοντικές 

αποδόσεις ή τα αναµενόµενα µελλοντικά µερίσµατα των µετοχών. Επισηµαίνουν ακόµα, 

ότι οι απρόσµενες µεταβολές της νοµισµατικής πολιτικής συνδέονται και µε τις υπέρ 

αντιδράσεις των επενδυτών αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη σηµασία της ψυχολογίας των 

οικονοµικών παραγόντων. Μάλιστα εµπειρικές έρευνες των Baker & Wurgler (2007) και 

Kumar & Lee (2006) συµπεραίνουν, ότι οι ψυχολογία των επενδυτών τείνουν να 

επηρεάζουν τις τιµές των µετοχών και κατά συνέπεια τις αναµενόµενες αποδόσεις τους.   

Συνεπώς, αφού οι νοµισµατικές αλλαγές επιδρούν στην αγορά µετοχών και η 

ψυχολογία των επενδυτών επίσης επιδρά στις τιµές των µετοχών, συνεπάγεται ότι οι 

νοµισµατικές µεταβολές επηρεάζουν, έστω εν µέρει, και τη ψυχολογία των οικονοµικών 

παραγόντων. Στο συµπέρασµα αυτό κατέληξαν  οι Kurov (2010), Chen (2007) και 

Basistha & Kurov (2008). Πιο συγκεκριµένα ανέδειξαν: 

 

i. Ότι σε χρονικές περιόδους όπου η αγορά είναι σε κατάσταση bear, νοµισµατικές 

µεταβολές ασκούν επιρροή στις αποδόσεις των µετοχών, στη ψυχολογία των 

επενδυτών καθώς και στις προσδοκίες των χρηµατοπιστωτικών αγορών.  

ii. Ότι σε χρονικές περιόδους όπου η αγορά είναι σε κατάσταση bull, νοµισµατικές 

µεταβολές παρουσιάζουν µικρή επιρροή τόσο στις αποδόσεις των µετοχών όσο και 

στη ψυχολογία των επενδυτών.     

 

Εκτεταµένη πρόσφατη αρθρογραφία, έχει επισηµάνει τη σχέση µεταξύ 

επεκτακτικής νοµισµατικής πολιτικής και υπερβολικής ανάληψης κινδύνου στις 
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χρηµατοπιστωτικές αγορές. Συγκεκριµένα σε περιόδους επαρκής ρευστότητας από 

κεντρικές τράπεζες, λόγω χαλαρής νοµισµατικής πολιτικής, επενδυτές και οικονοµικοί 

παράγοντες τείνουν να αποδέχονται ευκολότερα επενδύσεις υψηλότερου ρίσκου. 

Αντίθετα, σε περιόδους συσταλτικής νοµισµατικής πολιτικής αυξάνεται το επίπεδο 

αποστροφής ρίσκου στους επενδυτές. Βασιζόµενοι στην παραπάνω αρθρογραφία οι 

Bekaert et al., (2010) έδειξαν, µε ένα απλό αυτοπαλίνδροµο διάνυσµα (VAR), την ύπαρξη 

αλληλεπίδρασης µεταξύ ρίσκου, αβεβαιότητας και νοµισµατικής πολιτικής. Με άλλα 

λόγια µια σχέση συσχέτισης µεταξύ τεκµαρτής µεταβλητότητας και νοµισµατικής 

πολιτικής. Στην εν λόγω έρευνα οι αρθρογράφοι βασιζόµενοι σε εµπειρική µελέτη του 

Bloom (2009) ανέλυσαν το  δείκτη VIX σε δυο συνιστώσες. Η µια συνιστώσα απεικόνιζε 

την αναµενόµενη µεταβολή στην αγορά των µετοχών, δηλαδή την αβεβαιότητα, ενώ η 

δεύτερη απεικόνιζε την αποστροφή του ρίσκου (risk aversion). Τα συµπεράσµατα την 

έρευνας συνοψίζονται στα εξής παρακάτω: 

 

i. Επεκτατική νοµισµαστική πολιτική αυξάνει µελλοντικά τη διάθεση 

ανάληψης ρίσκου και οι συνέπειες της διαρκούν περισσότερο από δύο έτη. 

Η συνιστώσα της αβεβαιότητας, στην περίπτωση αυτή, εµφανίζεται ως 

εξωγενής παράγοντας και δεν επηρεάζεται.  

ii. Υψηλή αβεβαιότητα στις αγορές οδηγεί µελλοντικά στην υιοθέτηση 

επεκτατικής πολιτικής   

iii. Η συσχέτιση µεταξύ δείκτη VIX στο παρόν και παρελθούσας νοµισµατικής 

πολιτικής, ορίζεται από τη συνιστώσα της αποστροφής του ρίσκου (risk 

aversion).  

iv. Σε γενικές γραµµές, η νοµισµατική πολιτική επηρεάζει  την αποστροφή του 

ρίσκου και κατά συνέπεια τις τιµές των µετοχών. Λειτουργώντας 

αµφίδροµα η νοµισµατική πολιτική ενδέχεται να χαλαρώσει ως τρόπος 

αντίδρασης σε µια νευρική και αβέβαιη χρηµατιστηριακή αγορά. 

 

Σε εµπειρική έρευνα των Gospodinov & Jamali (2010) µελετήθηκε η αντίδραση 

της τεκµαρτής µεταβλητότητας  σε απρόσµενες µεταβολές του  επιτοκίου της Fed (Federal 

Fund target rate). Επισηµαίνεται ότι η τεκµαρτή µεταβλητότητα, όπως αυτή υπολογίζεται 

από το δείκτη VIX, παρουσιάζει στατιστικά σηµαντικά θετική συσχέτιση µε αναπάντεχες 

µεταβολές του επιτοκίου. Συνηγορώντας υπέρ των παραπάνω, προγενέστερες έρευνες των 

Ederington & Lee (1996), Lobo (2002), Bomfim (2003) και Oldani Chiara (2005) καθώς 
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και πρόσφατες όπως αυτές των Vahamaa & Aijo (2010), Andersson (2010), και Chuliá et 

al., (2010), καταλήγουν ότι αποφάσεις και µεταβολές της νοµισµατικής πολιτικής της Fed 

επηρεάζουν θετικά σε σηµαντικό βαθµό την τεκµαρτή µεταβλητότητα. Η επίδραση αυτή 

τεκµαίρεται και επιβεβαιώνεται τόσο σε προγραµµατισµένες µεταβολές της νοµισµατικής 

πολιτικής της Fed, όσο και σε µη προγραµµατισµένες. Μάλιστα, ο βαθµός επίδρασης 

εντείνεται σε περιόδους εφαρµογής επεκτατικής νοµισµατικής πολιτικής. Τέλος, οι 

Krieger et al., (2012) µελέτησαν τη συσχέτιση µεταξύ των µεταβολών των επιτοκίων της 

Fed και του δείκτη µεταβλητότητας VIX.  Συµπερασµατικά, αναφέρουν ότι παρατηρείται 

µια σηµαντική πτώση του VIX µετά από προγραµµατισµένες συναντήσεις της FOMC 

(Federal Open Market Committee), ανεξάρτητα εάν οι ανακοινώσεις  περιέχουν εκπλήξεις 

ή όχι.  

Με βάση την προαναφερόµενη βιβλιογραφική επισκόπηση, έχει αναδειχθεί η 

θετική συσχέτιση µεταξύ τεκµαρτής µεταβλητότητας και επιτοκίων µέσα στα πλαίσια της 

νοµισµατικής πολιτικής. Σε αυξανόµενες τιµές της τεκµαρτής µεταβλητότητας όπου 

αυξάνεται και η αγωνία των αγορών (turbulent market) ίσως θα έπρεπε η νοµισµατική 

πολιτική να προσαρµόζεται, αντιδρώντας λόγου χάρη  µε µείωση της προσφοράς χρήµατος 

µέσω αύξησης των επιτοκίων της. Ερµηνείες της σχέσης αυτής θα αναζητήσουµε στην 

οικονοµετρική µελέτη που παρουσιάζεται στις παρακάτω ενότητες της εµπειρικής 

έρευνας. 

 

2.3 Λόγοι χρήσης µη-γραµµικού µοντέλου 

 

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η χρηµατοοικονοµική θεωρία βασίζεται στη 

κλασική θεωρία των αποτελεσµατικών αγορών (Efficient Market Hypothesis). Σύµφωνα 

µε τη θεωρία, οι Chorafas (2009) και Jickling (2010)  αναφέρουν, ότι όλοι οι επενδυτές 

είναι ορθολογικοί και οµοιογενής, παρακολουθούν την αγορά και αναπροσαρµόζουν τις 

αποφάσεις τους χωρίς µιµητισµό. ∆ιαθέτουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία, η οποία και 

είναι ορθή και ενσωµατώνεται άµεσα στις τιµές των µετοχών. Επιπρόσθετα, δεν υπάρχουν 

συστηµατικοί µηχανισµοί που να µεταβάλλουν τις τιµές παρά µόνο ειδήσεις ή σοκ που δεν 

προβλέπονται. Μέσα στο οικονοµικό αυτό σύστηµα των αποτελεσµατικών αγορών, η 

ατοµικότητα των επενδυτών και οι τυχόν ανωµαλίες που µπορεί να προκαλέσει µέσω 

λαθών, αφοµοιώνεται εξαιτίας του συνολικά µεγάλου αριθµού των συναλλασσόµενων 

επενδυτών. Κατά συνέπεια, δεν παρατηρούνται αποκλίσεις από την ισορροπία (Shiller, 

2009). Γενικά, η θεωρία των αποτελεσµατικών αγορών αποτέλεσε το πυρήνα γνώσης  της 
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πλειοψηφίας των οικονοµολόγων, ως εξέλιξη της θεωρίας του Marshall (1897) που 

θεώρησε την επιστήµη των οικονοµικών ως προέκταση της Νευτώνειας φυσικής.  

Στην πραγµατικότητα όµως, εµπειρικές έρευνες των Hommes (2006), Chen et al., 

(2001) και Kyrtsou & Terraza (2006) έχουν δείξει ότι οι χρηµατοοικονοµικές αγορές 

διέπονται από µεγάλη πολυπλοκότητα αποτέλεσµα της οποίας είναι η εµφάνιση 

ανωµαλιών της αγοράς, που δεν ερµηνεύονται από την κλασική θεωρία. Η πολυπλοκότητα 

αυτή, προκάλεσε ρήγµατα της επικρατούσας θεωρίας καθώς εµπειρικές έρευνες ανέδειξαν 

αποκλίσεις από το κλασικό γραµµικό µοντέλο, µη-κανονικές περιγραφικές στατιστικές, 

µεγάλη µεταβλητότητα τιµών σε περιόδους εξωγενών, ενδογενών ή µικτών σοκ και 

σπάνια επαναφορά του συστήµατος στη προ σοκ κατάσταση. Αρχική προσέγγιση 

αµφισβήτησης της θεωρίας των αποτελεσµατικών αγορών, προήλθε από τον Simon (1955) 

ο οποίος και χαρακτηριστικά ανέφερε ότι «η παραδοσιακή οικονοµική θεωρία απαιτεί 

οικονοµολόγους που διέπονται από ορθολογισµό». O ορθολογικός τρόπος λήψης 

επενδυτικών αποφάσεων επηρεάζεται από τη διαθέσιµη πληροφορία, την ποιότητα της, 

την ικανότητα επεξεργασίας της, και τέλος το χρόνο λήψης της απόφασης.  

Συνηγορώντας υπέρ των παραπάνω, εµπειρική έρευνα των Kyrtsou & Malliaris  

(2008) καταλήγει ότι η ενσωµάτωση εξωγενών πληροφοριών σε ένα µη-γραµµικό µοντέλο 

έχει άµεση επίπτωση στη δοµή του συστήµατος. Η εγγενής πολυπλοκότητα επεξηγεί 

ικανοποιητικά το λόγο που η εξωγενής πληροφόρηση σε ένα µη-γραµµικό σύστηµα 

αγοράς παράγει απρόβλεπτα αποτελέσµατα. Επιπρόσθετα, έρευνα του Mauboussin (2002) 

διαπιστώνει ότι, οι τιµές αξιόγραφων δεν αποτελούν δείγµα κανονικής κατανοµής 

καθιστώντας τα αποτελέσµατα του µοντέλου Capital Asset Pricing Model ασαφή. Στην εν 

λόγω έρευνα, αναφέρεται ότι ένα δυναµικό µοντέλο που ενσωµατώνει την πολυπλοκότητα 

ερµηνεύει ικανοποιητικά τη λειτουργία των κεφαλαιαγορών.  

Κατά την τελευταία εικοσαετία, πληθώρα ερευνητών και αρθρογράφων όπως 

Kyrtsou & Terraza (2002), Brock & Hommes (1998), Chiarella & He (2003), Bonanno et 

al., (2001), Chen et al., (2001) συµπεραίνουν ότι οι ιδιαιτερότητες των πραγµατικών 

δεδοµένων µε υπερβάλλουσα µεταβλητότητα είναι αποτέλεσµα πολύπλοκων 

συµπεριφορών που απορρέουν από µια αλληλεπίδραση ετερογενών επενδυτών. Η 

ετερογένεια αυτή πηγάζει από µια συνεχή σύγκρουση µεταξύ των  fundamentalists και  

noise traders ή chartists δηµιουργώντας ένα πλαίσιο σταθεροποιητικών και µη-

σταθεροποιητικών ροπών. Μέσα στο πολύπλοκο αυτό πλαίσιο, η αγορά τείνει να 

αποσταθεροποιείται, από ενδογενείς δυνάµεις [υπέρ και υπό αντιδράσεις στην 

επεξεργασία ασύµµετρης πληροφόρησης (Mishkin 1991)] αλλά και από εξωγενείς 
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δυνάµεις µε τη µορφή shock news. Τα πολύπλοκα αυτά συστήµατα που εµφανίζουν ακόµα 

και χαρακτηριστικά προσαρµοστικότητας (complex adaptive systems), αναδύουν την 

ποικιλοµορφία και την ετερογένεια στο σύνολο του, ακόµα και αν φαινοµενικά 

προσδιορίζονται από στοιχεία οµοιογένειας. Μάλιστα, κατά τον Day (1994), η 

πολυπλοκότητα ενός συστήµατος ορίζεται από τις συνιστώσες του ίδιου του συστήµατος, 

ενώ ταυτόχρονα κάνει τη λογική παραδοχή, ότι οι επενδυτές δεν διαθέτουν την τέλεια 

γνώση και  πληροφορία όλων των εναλλακτικών τους επιλογών. Με άλλα λόγια, ατοµικές 

συµπεριφορές οικονοµικών παραγόντων ή επενδυτών, αθροιστικά οδηγούν σε ένα 

συνολικό αποτέλεσµα. Οι ίδιοι επενδυτές αντλούν πληροφόρηση και αντιδρούν σε αυτό το 

συνολικό αποτέλεσµα δηµιουργώντας µια σχέση ανάδρασης. «Οι συµπεριφορές γεννούν 

υποδείγµατα και αντίστοιχα τα υποδείγµατα δηµιουργούν συµπεριφορές» (Arthur, 2005).  

Σύµφωνα µε έρευνας των Grershenson & Heylighen (2004), Kyrtsou & Labys 

(2006) και Mishkin (1992) τα πολύπλοκα συστήµατα αποτελούνται από αλληλένδετα 

µέρη. Η πολυπλοκότητα απαρτίζεται από ένα σηµαντικό αριθµό περίπλοκων και 

δυναµικών σχέσεων και γεννιέται µεταξύ της προσδιοριστικής δοµής και της τυχαιότητας, 

(at the edge of chaos) εµφανίζοντας τις εξής ιδιότητες: 

- Μη-γραµµική αλληλεπίδραση µεταξύ των ετερογενών συνιστωσών οι οποίες µε τη 

σειρά τους είναι πολύπλοκες. 

- Παρουσιάζει µεγάλο αριθµό συνιστωσών. 

- Η δοµή του επηρεάζεται σε διαφορετικές κλίµακες  

- Τα συστήµατα είναι προσαρµοστικά (adaptive). Ο συνδυασµός δοµής και 

ανάδρασης δηµιουργεί αυτό-οργάνωση του συστήµατος. 

- Εµφανίζει πολλαπλές ισορροπίες. 

- Εµφανίζει µνήµη, µε αποτέλεσµα παρελθοντικές καταστάσεις να επιδρούν στο 

παρόν δηµιουργώντας φαινόµενα υστέρησης (hysteresis). 

- Η σχέση πολυπλοκότητας εµπεριέχει το µηχανισµό της ανάδρασης (feedback). 

Μέσα από αυτήν την πολυπλοκότητα των συστηµάτων και την ετερογένεια όπου: 

- εξαρτηµένες µεταβλητές, είτε ως φυσική ιδιότητα τους είτε όχι, δεν παραµένουν 

σταθερές κατά µήκος των τιµών µιας ανεξάρτητης µεταβλητής, 

- παρατηρούνται ακραίες παρατηρήσεις των µεταβλητών,  

- οι τυχαίες µεταβλητές, καθώς και ο όρος του λάθους, έχουν διαφορετική 

διακύµανση, 
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ανέκυψε η έννοια της ετεροσκεδαστικότητας, που ετυµολογικά προκύπτει από το 1
ο
 

συνθετικό «έτερο», που σηµαίνει άνισος, και το 2
ο
 συνθετικό «σκέδαση» που σηµαίνει  

διάδοση ή διασπορά.  

 Με βάση τα παραπάνω, κρίθηκε σκόπιµο για τη παρούσα εργασία η χρήση του 

υποδείγµατος BEKK-GARCH.  Η διαφοροποίηση του απο ένα µοντέλο GARCH είναι η 

παραµετροποίηση της συνάρτησης της διακύµανσης. 

 

2.4 Μοντέλο BEKK – GARCH 

 

Προσαρµόζοντας το υπόδειγµα BEKK, για την παρούσα έρευνα, µε βάση την 

αρθρογραφία των Kollia et al., (2011) και Kyrtsou  & Vorlow (2008), έχουµε το εξής 

παρακάτω µαθηµατικό µοντέλο: 

Έστω η υπό συνθήκη εξίσωση των µέσων: 

Ri,t= µi + εi,t    

 

µε  εt|Φt-1 ~Ν(0,Ηt)  

όπου  

Ri,t : µήτρα των αποδόσεων της µεταβλητής i 

µi : µήτρα της σταθεράς  

εi,t : µήτρα των καταλοίπων  

Φt-1 : πληροφόρηση µέχρι το χρόνο t-1 

Ht : διακύµανση  

 

Η συνάρτηση της υπό συνθήκη διακύµανσης είναι:  

 

όπου: 

 : οι µήτρες των παραµέτρων µε διάσταση nxn 

C1k : οι µήτρες των παραµέτρων µε διάσταση j x n 

xt : µήτρα των εξωγενών παραµέτρων µε διάσταση j x 1 

εt : τα κατάλοιπα  
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Αξιοσηµείωτο να αναφέρουµε ότι βασική προϋπόθεση της υπό συνθήκη διακύµανσης 

συνάρτηση είναι ο περιορισµός c12 = 0 και θετικά ηµιορισµένες (positive semi-definite) 

µήτρες .  

Σύµφωνα µε τους Kollias et al., (2011) και Kyrtsou & Vorlow (2008) η πλειοψηφία 

των εµπειρικών µελετών και της βιβλιογραφίας, θέτει για τις υστερήσεις p=q=1 στο 

GARCH(p,q) και προκύπτει το διµεταβλητό υπόδειγµα BEKK-GARCH (1,1). Εποµένως, 

η συνάρτηση της υπό συνθήκη διακύµανσης απλοποιείται και διαµορφώνεται ως εξής: 

 

 

 

 

 

Κατόπιν πολλαπλασιασµών των µητρών προκύπτουν οι εξισώσεις: 

 

       

             

                    

 

 

                      

 

 

 

Από τις παραπάνω εξισώσεις σηµειώνεται ότι η µεταβλητή h11,t  ορίζει τη 

διακύµανση των αποδόσεων του τριµηνιαίου επιτοκίου της Fed, η h22,t ορίζει τη διακύµανση 

των αποδόσεων του εκάστοτε δείκτη µεταβλητότητας VIX και η h12,t εκφράζει τη 

συνδιακύµανση των αποδόσεων δείκτη µεταβλητότητας και επιτοκίου. Βασική συνθήκη 

εφαρµογής του υποδείγµατος, όπως αναφέρει η θεωρία, είναι να εξασφαλιστεί η θετικότητα 

της διακύµανσης και της συνδιακύµανσης, δηλαδή των µεταβλητών h11,t, h22,t, και h22,t. 

Συνεπώς για να οριστεί θετικά, η µήτρα διακυµάνσεων–συνδιακυµάνσεων, θα πρέπει οι 
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ορίζουσες των µητρών c0, B11 και A11, καθώς και οι παράµετροι c11, β11 και α11, να έχουν 

θετικό πρόσηµο.  

Το διµεταβλητό υπόδειγµα BEKK-GARCH υπερτερεί έναντι µονοµεταβλητών 

υποδειγµάτων καθώς επιτρέπει στη διακύµανση της κάθε παραµέτρου να επηρεάζεται  

- αφενός από τη διακύµανση της δεύτερης παραµέτρου,  

- αφετέρου από τη συνδιακύµανση των δυο υπό εξέταση παραµέτρων. 

Έτσι, µε τον τρόπο που οι δύο παράµετροι συνδιακυµαίνονται (co-movement) και µπορούµε 

να εντοπίσουµε µη-γραµµικές δοµές που τυχόν υπάρχουν.  

 

2.5 ∆εδοµένα της εµπειρικής έρευνας 

 

 Τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται στη συγκεκριµένη µελέτη, είναι οι χρονολογικές 

σειρές των ηµερήσιων τιµών κλεισίµατος τεσσάρων ειδών δείκτη µεταβλητότητας VIX 

όπως και η χρονολογική σειρά των ηµερήσιων τιµών του τριµηνιαίου επιτοκίου της Fed. Οι 

χρονολογικές σειρές οριοθετούνται χρονικά ως εξής: 

 

i. ∆είκτης VXD: DJIA Volatility Index CBOE κατά την περίοδο 07/10/1997 έως  

13/06/2013 (4093 παρατηρήσεις), 

ii. ∆είκτης VXN: Nasdaq 100 CBOE Volatility Index κατά την περίοδο από 02/02/2001 

έως 13/06/2013 (3121 παρατηρήσεις), 

iii. ∆είκτης VIX:  Volatility Index CBOE κατά την περίοδο από 02/01/2004 έως   

13/06/2013 (2383 παρατηρήσεις), 

iv. ∆είκτης VXV: S&P 500 3-month Volatility Index CBOE κατά την περίοδο 

04/12/2007 έως 13/06/2013 (1394 παρατηρήσεις), 

v. DTB3: 3 µηνιαίο επιτόκιο Fed (3 month Treasury Bill US) κατά την περίοδο 

07/10/1997 έως 13/06/2013 (4093 παρατηρήσεις).   

 

Στη συνέχεια, οι παραπάνω χρονολογικές σειρές διαχωρίζονται σε δυο υποπεριόδους: στην 

περίοδο κατά την οποία πρόεδρος της Federal Reserve ήταν ο A. Greenspan (από 

11/08/1987 έως 31/01/2006) καθώς και στην περίοδο κατά την οποία πρόεδρος είναι ο B. 

Bernanke (01/02/2006 έως και σήµερα).  

Οι εν λόγω χρονολογικές σειρές θα εξεταστούν, στο προαναφερόµενο υπόδειγµα, 

ανά ζεύγη δείκτη VIX–3 µηναίο επιτόκιο σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση, θα εξεταστούν 

στο σύνολο των χρονικών τους περιόδων και ανεξάρτητα από τον προεδρεύων, ενώ στη 
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δεύτερη φάση, θα εξεταστούν οι µεταβλητές ανά ζεύγη και ανά προεδρεύων της Federal 

Reserve. Οι αποδόσεις των συγκεκριµένων δεικτών µεταβλητότητας και του τριµηνιαίου 

επιτοκίου υπολογίστηκαν ως λογαριθµικές διαφορές, ήτοι από τη σχέση Rt=log(Pt)-log(Pt-1), 

όπου Pt είναι η τιµή και Rt η απόδοση.   

Η διαγραµµατική απεικόνιση των τιµών του δείκτη VXD δίνεται στο διάγραµµα 3 

για τη χρονική περίοδο που µελετάµε. 

 

∆ιάγραµµα 3: Τιµές του δείκτη VXD για τη χρονική περίοδο 07/10/1997 έως 13/06/2013 

 

Ο δείκτης VXD, στηρίζεται στα δικαιώµατα προαίρεσης του Dow Jones Industrial Average 

και λειτουργεί µε την ίδια φιλοσοφία που λειτουργεί και ο VIX. Αντιπροσωπεύει δηλαδή, 

την προσδοκώµενη µελλοντική µεταβλητότητα µέσα στις επόµενες τριάντα ηµερολογιακές 

ηµέρες του δείκτη DJIA. 

 

∆ιάγραµµα 4: Τιµές του δείκτη VXN για τη χρονική περίοδο 02/02/2001 έως 13/06/2013. 
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∆ιάγραµµα 5: Τιµές του δείκτη VIX για τη χρονική περίοδο 02/01/2004 έως 13/06/2013. 

 

O δείκτης VXN (Nasdaq 100 Volatility Index) στηρίζεται στα δικαιωµάτα 

προαίρεσης του Nasdaq 100, και αντιπροσωπεύει την προσδοκώµενη µεταβλητότητα µέσα 

στις επόµενες τριάντα ηµερολογιακές ηµέρες του δείκτη, ενώ ο VXV αποτελεί τρόπος 

µέτρησης της τριµηνιαίας τεκµαρτής µεταβλητότητας του S&P500 και τείνει να 

παρουσιάζει µικρότερη µεταβλητότητα από το VIX (CBOE S&P 500 3-month Volatility 

Index). Οι διαγραµµατικές απεικονίσεις των δυο αυτών δεικτών παρουσιάζονται στα 

διαγράµµατα 4 και 6 αντίστοιχα.  Στο διάγραµµα 5 εµφανίζεται η γραφική παράσταση του 

VIX στον οποίο και έχουµε αναφερθεί.  

 

∆ιάγραµµα 6: Τιµές του δείκτη VXV για τη χρονική περίοδο 04/12/2007 έως 13/06/2013. 

 

Στο διάγραµµα 7 και στη στήλη 1 απεικονίζονται οι γραφικές παραστάσεις των 

δεικτών VXD, VXN και VIX κατά την υποπερίοδο Α. Greenspan ενώ στη στήλη 2 οι 
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αντίστοιχες κατά την υποπερίοδο Β. Bernanke. Αξιοσηµείωτο να αναφέρουµε, ότι λόγω των  

διαθέσιµων τιµών του VXV θα περιοριστούµε µόνο στην υποπερίοδο του Β. Bernanke, η 

διαγραµµατική απεικόνιση της οποίας συµπίπτει µε το διάγραµµα 6. 

Τέλος, στο διάγραµµα 8, εµφανίζεται η γραφική παράσταση του τριµηνιαίου 

επιτοκίου της Fed στη δευτερογενή αγορά κατά τη χρονική περίοδο που µελετάµε. 

 

∆ιάγραµµα 8: Τιµές DTB3 για χρονική περίοδο 07/10/1997 έως  13/6/2013. 

 

Σκοπός της εµπειρικής µελέτης είναι να διερευνηθεί η σχέση καθώς και η ύπαρξη 

δυναµικών δοµών, µεταξύ της χρηµατιστηριακής µεταβλητής του δείκτη µεταβλητότητας 

και της µακροοικονοµικής µεταβλητής του επιτοκίου. Μέσα από τη διερεύνηση αυτή 

εξετάζεται η χρησιµότητα των εν λόγω δεικτών, που αντανακλούν µελλοντικές προσδοκίες 

και την αβεβαιότητα της αγοράς, ως στοιχείο  αντίδρασης ή προσαρµογής  της 

νοµισµατικής πολιτικής µέσω των επιτοκίων. 
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Στήλη 1 Υποπερίοδος Α. Greenspan Στήλη 2 Υποπερίοδος Β. Bernanke 

  

  

  

∆ιάγραµµα 7: Τιµές των δεικτών VXD, VXN και VIX στις υποπεριόδους Α. Greenspan και 

                        Β. Bernanke. 
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2.6 Περιγραφικές Στατιστικές Χρονολογικών Σειρών  

 

Οι περιγραφικές στατιστικές των χρονολογικών σειρών  προσφέρουν σηµαντική 

πληροφόρηση για τη συµπεριφορά των υπό εξέταση χρονολογικών σειρών. Για το λόγο 

αυτό, θα προχωρήσουµε στον υπολογισµό του συντελεστή ασυµµετρίας (skewness), του 

συντελεστή κυρτότητας (kurtosis) και στην έρευνα ύπαρξης αυτοσυσχετίσεων στις 

αποδόσεις των µεταβλητών. 

Σύµφωνα µε τη θεωρία ο συντελεστής ασυµµετρίας παρέχει στοιχεία για την 

κατανοµή των δεδοµένων. Όταν η τιµή του συντελεστή είναι µηδενική τότε η κατανοµή 

είναι κανονική, ενώ στη περίπτωση όπου η τιµή είναι διάφορη του µηδενός η κατανοµή 

χαρακτηρίζεται θετικά ή αρνητικά ασύµµετρη µε βάση τη συγκέντρωση των παρατηρήσεων 

στη δεξιά ή αριστερή «ουρά» του ιστογράµµατος.  Θετική ασυµµετρία ή δεξιά ασυµµετρία 

(skewness > 0) παρουσιάζεται όταν η «ουρά» της κατανοµής είναι µεγαλύτερη από τη δεξιά 

πλευρά του µέσου, ενώ στην αντίθετα περίπτωση έχουµε αρνητική ή αλλιώς αριστερή 

ασυµµετρία (skewness < 0). Εν προκειµένου ο συντελεστής skewness ερµηνεύεται ως ο 

συντελεστής ασυµµετρίας της πληροφορίας στην αγορά και αποτυπώνει τις ακραίες 

παρατηρήσεις που ενδεχοµένως υπάρχουν.  

Εξίσου σηµαντικός είναι και ο συντελεστής κύρτωσης ο οποίος αποτελεί µέτρο του 

βαθµού κυρτότητας, χαρακτηρίζοντας την πυκνότητα των παρατηρήσεων. Απεικονίζει κατά 

πόσο «πιεσµένο» είναι το ιστόγραµµα στο κέντρο ώστε να δηµιουργούνται παχιές «ουρές». 

Ανάλογα µε τη τιµή που λαµβάνει ο συντελεστής αποτυπώνεται η ύπαρξη ή µη της 

ετεροσκεδαστικότητας στη χρονοσειρά. Πιο συγκεκριµένα όταν η κατανοµή είναι 

πλατύκυρτη ο συντελεστής Kurtosis εµφανίζει τιµή µικρότερη του 3, ενώ όταν είναι 

λεπτόκυρτη λαµβάνει τιµή µεγαλύτερη του 3 και συγχρόνως µαρτυρά την ύπαρξη 

ετεροσκεδαστικότητας στην ελεγχόµενη χρονοσειρά. Στην περίπτωση της κανονικής 

κατανοµής είναι ίσος µε 3. 

Τέλος όταν οι τιµές µιας χρονοσειράς συσχετίζονται µε τις τιµές των χρονικών 

υστερήσεων τους εµφανίζεται το φαινόµενο της αυτοσυσχέτισης. Ο συντελεστής 

αυτοσυσχέτισης, λαµβάνει τιµές από -1 ως 1 και µας καταδεικνύει το είδος των επενδυτών 

και τον τρόπο που εισρέει η πληροφορία και αποτυπώνεται στις τελικές τιµές. Αν λαµβάνει 

την τιµή µηδέν αυτό συνεπάγεται ότι ο επενδυτής χρησιµοποιεί και ενσωµατώνει την 

πληροφορία χωρίς υστέρηση (Fama, 1970) ή τουλάχιστο µε την ελάχιστη καθυστέρηση 

(Jensen, 1967). Αντίθετα, αν η τιµή του συντελεστή είναι στατιστικά διάφορη του µηδενός 

συνεπάγεται, ότι ο επενδυτής χρησιµοποιεί την πληροφορία σε µεταγενέστερο χρόνο και 
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συνεπώς δεν αποτυπώνεται αυτόµατα µε αποτέλεσµα την εµφάνιση µνήµης και 

υπερβαλλουσών αποδόσεων.    

Με βάση τη θεωρία την ανωτέρω ανάλυση ελέγχουµε τις χρονολογικές σειρές των 

υπό εξέταση µεταβλητών µας. Στα διαγράµµατα Α1, Α2, Α3, Α4 του παραρτήµατος 

παρατίθενται οι περιγραφικές στατιστικές των χρονολογικών σειρών των τεσσάρων 

παραλλαγών του δείκτη VIX (VXD, VXN, VIX, VXV) και στο διάγραµµα Α5 του 

τριµηναίου επιτοκίου της Fed (DLDTB3). 

 

Πίνακας 1: Συγκεντρωτικός Πίνακας Περιγραφικών Στατιστικών. 

 DlVXD DLVXN DLVIX DLVXV DLDTB3 

Mean -9.02e-05 -0.000373 -4.39e-05 -0.000233 -0.001122 

Skewness 0.597514 0.592953 0.698751 0.736409 -1.319775 

Kurtosis 7.883885 6.809988 7.359283 7.528252 107.3984 

Jarque-Bera 4310.313 2069.910 2079.919 1316.052 1859472 

Probability 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

 

Εξετάζοντας τον πίνακα 1 παρατηρούµε ότι οι περιγραφικές στατιστικές της αγοράς 

του τριµηνιαίου επιτοκίου Fed εµφανίζει αρνητικό mean και συντελεστή skewness και 

θετικό συντελεστή kurtosis. Συνεπώς πρόκειται για µια µη-αποτελεσµατική αγορά που 

κινείται καθοδικά µε αρνητικές ακραίες αποδόσεις (αριστερή ασυµµετρία) και αρνητική 

πληροφόρηση. Συγχρόνως έχουµε λεπτοκυρτική συµπεριφορά (kurtosis >3) γεγονός που 

µαρτυρά ενδείξεις ετεροσκεδαστικότητας, ενώ η τιµή της στατιστικής Jarque-Bera 

επιβεβαιώνει τα αποτελέσµατα καθώς παρουσιάζει τιµή µεγαλύτερη του 5,99. Σύµφωνα µε 

την µηδενική υπόθεση H0 του ελέγχου Jarque-Bera, οι τιµές µιας µεταβλητής ακολουθούν 

την κανονική κατανοµή, όταν J-B είναι µικρότερη της τιµής 5,99.    

Οι περιγραφικές στατιστικές  των τεσσάρων ειδών του δείκτη µεταβλητότητας 

(VXD, VXN, VIX, VXV) παρουσιάζουν όµοια χαρακτηριστικά µε θετική ασυµµετρία και 

λεπτόκυρτες κατανοµές, συνεπώς  έχουµε ένδειξη ετεροσκεδαστικότητας. Επίσης, τα 

αποτελέσµατα επιβεβαιώνονται από τις στατιστικές τιµές J-B, οι οποίες είναι ιδιαίτερα 

υψηλές και απορρίπτουν την υπόθεση της κανονικότητας.   
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Τέλος, ελέγχουµε τις χρονολογικές σειρές, εάν και εφόσον παρουσιάζουν φαινόµενα 

αυτοσυσχέτισης. Από τα κορελογράµµατα των χρονοσειρών (βλ. πίνακες Α2, Α3, Α4, Α5, 

Α6 του παραρτήµατος), παρατηρούµε ότι οι µεταβλητές DLDTB3, DLVXD, DLVXN, 

DLVIX και DLVXV, παρουσιάζουν στατιστικά σηµαντικά αυτοσυσχέτιση για όλες τις 

υστερήσεις. Συνεπώς σε όλες τις υπο εξέταση χρονοσειρές παρατηρείται καθυστέρηση στην 

ενσωµάτωση της πληροφορίας δηµιουργώντας φήµες που µεταλλάσσονται και 

κατ’επέκταση µνήµη στις αγορές. 

 

2.7 Εµπειρικά αποτελέσµατα υποδείγµατος BEKK-GARCH 

  

 Στη ενότητα αυτή, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα εφαρµογής του 

προαναφερόµενου οικονοµετρικού µοντέλου,  για κάθε ζεύγος εξέτασης του εκάστοτε 

δείκτη µεταβλητότητας VIX µε το τριµηνιαίο επιτόκιo της Fed.  Με βάση τη θεωρία του 

υποδείγµατος, βασική προϋπόθεση είναι η συνθήκη της µη-αρνητικότητας. Θα πρέπει να 

ελέγξουµε αν ισχύουν οι δύο βασικές υποθέσεις που καθιστούν θετικά ηµιορισµένη τη 

συνάρτηση της υπό συνθήκη διακύµανσης, ήτοι c12 = 0 και θετικά ηµιορισµένες (positive 

semi-definite) µήτρες . Για την εκτίµηση του µοντέλου επιλέγεται το καλύτερο 

Log Likelihood, ενώ για τη βελτιστοποίηση του αλγορίθµου, χρησιµοποιείται η µέθοδος 

Berndt-Hall-Hall-Hausman (ΒΗΗΗ). Επιπλέον, το ενδιαφέρον µας εστιάζεται και στους 

συντελεστές των οριζουσών που εµφανίζονται στατιστικά σηµαντικοί, προκειµένου να 

ελεγχθεί η ικανοποίηση των υποθέσεων του υποδείγµατος, όπως θα δούµε αναλυτικά 

παρακάτω. Από τα διαγνωστικά χαρακτηριστικά των µεταβλητών, πρώτoν θα ελέγξουµε τη 

καταλληλότητα του υποδείγµατος και δεύτερον  θα προσπαθήσουµε να αντλήσουµε 

πληροφόρηση από τη διακύµανση και τη συνδιακύµανση, σε σχέση µε την εφαρµοζόµενη 

νοµισµατική πολιτική της υπό µελέτης περιόδου.  

 

2.7.1 Έλεγχος ζεύγους VXD-DTB3  

  

 Από το συγκεντρωτικό πίνακα 2, διαπιστώνουµε ότι το υπόδειγµα BEKK-GARCH, 

εκτιµάται τόσο για το σύνολο της υπό εξέτασης χρονικής περιόδου, όσο και για τις 

υποπεριόδους της. ∆εν καταστρατηγείται η βασική προϋπόθεση της µη-αρνητικότητας, 

καθώς οι µήτρες Β και Α είναι θετικές, η µήτρα C εµφανίζει έστω µηδενική τιµή, ενώ οι 
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συντελεστές c11, α11 και β11 είναι επίσης θετικοί (Aναλυτικά στοιχεία παρατίθενται  στους 

πίνακες Α7, Α8 και Α9 του παραρτήµατος). 

  

Πίνακας 2: Αποτελέσµατα Εκτίµησης BEKK-GARCH για VXD-DTB3 

Συντελεστής 

Υποδείγµατος 
BEKK-GARCH VXD-

DTB3  

BEKK-GARCH VXD-

DTB3 
(περίοδος Β. Bernanke) 

BEKK-GARCH VXD-

DTB3 
(περίοδος Α. Greenspan) 

c11 0.000989 

(0.0000) 

0.000805 

(0.0000) 

0.000746 

(0.0150) 

c21 -0.002586 

(0.5096) 

-0.018030 

(0.1062) 

-0.002903 

(0.6463) 

c22 0.009214 

(0.0000) 

8.38E-06 

(1.0000) 

0.008995 

(0.0008) 

β11 0.886901 

(0.0000) 

0.873618 

(0.0000) 

0.926500 

(0.0000) 

β21 0.001206 

(0.4315) 

0.001466 

(0.6021) 

0.003860 

(0.0421) 

β22 0.973401 

(0.0000) 

0.944086 

(0.0000) 

0.972692 

(0.0000) 

β12 0.006008 

(0.0000) 

0.003260 

(0.0054) 

0.001296 

(0.9311) 

α11 0.582601 

(0.0000) 

0.642305 

(0.0000) 

0.409835 

(0.0000) 

α21 -0.008937 

(0.0000) 

0.003843 

(0.1946) 

-0.026391 

(0.0000) 

α22 0.156200 

(0.0000) 

0.204443 

(0.0000) 

0.132621 

(0.0000) 

α12 -0.017415 

(0.0000) 

-0.007890 

(0.0178) 

0.019958 

(0.6734) 
Εντός παρενθέσεων δίνεται η probability τιµή (p-value).  Πλάγια γραφή (italics) δηλώνει  στατιστικά σηµαντικούς 

συντελεστές για α=5% 

 

Πίνακας 3: Ορίζουσες Μητρών των υποδειγµάτων του πίνακα 2 

Ορίζουσες Μητρών BEKK-GARCH 

VXD-DTB3 

BEKK-GARCH VXD-

DTB3 
(περίοδος Β. Bernanke) 

BEKK-GARCH VXD-

DTB3 
(περίοδος Α. Greenspan) 

C 0.000091 0.000000 0.000006 

B 0.863310 0.824770 0.901199 

A 0.090847 0.131314 0.054352 

 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα καθώς και τις εξισώσεις BEKK–GARCH καταλήγουµε στις 

παρακάτω διαπιστώσεις. 
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 Οι θετικότητα των συντελεστών α11 και  β11 υποδεικνύει ότι η διακύµανση του 

επιτοκίου εξαρτάται από τη διακύµανση του ίδιου µε υστέρηση µιας χρονικής περιόδου (t-1) 

σε αντίθεση µε τη διακύµανση του δείκτη VXD, που επηρεάζεται µε αρνητικό τρόπο από τη 

µεταβλητότητα του επιτοκίου (α21 είναι στατιστικά σηµαντικός και αρνητικός). Ένα σοκ 

στο t-1 του τριµηνιαίου επιτόκιου επηρεάζει αρνητικά τη διακύµανση του δείκτη VXD (α12 

< 0 και στατιστικά σηµαντικός), ενώ η θετική τιµή του συντελεστή α22 δηλώνει ότι η 

διακύµανση του επηρεάζεται από ίδιες µεταβολές στο t-1. Η συνδιακύµανση των 

µεταβλητών συσχετίζεται αρνητικά τόσο µε τη διακύµανση του επιτοκίου (α11> 0, α12<0, 

και στατιστικά σηµαντικοί), όσο και µε τη διακύµανση του δείκτη VXD (α21 <0, α22>0 και 

στατιστικά σηµαντικοί). Παρατηρείται µια διαφοροποίηση κατά τη υποπερίοδο προεδρίας 

B. Bernanke, όπου ο συντελεστής α21 είναι στατιστικά µη σηµαντικός. Σε αυτή τη 

περίπτωση η συνδιακύµανση ερµηνεύεται περισσότερο από τη  διακύµανση του επιτοκίου 

παρά από αυτήν του VXD. Κατά την υποπερίοδο προεδρίας A. Greenspan, ο συντελεστής 

α12 εµφανίζεται στατιστικά µη σηµαντικός, γεγονός που συνεπάγεται ότι η αύξηση της 

διακύµανσης του VXD, οφείλεται στην αύξηση του ίδιου και όχι από µεταβολές του 

επιτοκίου.   

 

2.7.2 Έλεγχος ζεύγους VXN-DTB3  

 

 Από το συγκεντρωτικό πίνακα 4 φαίνεται, ότι το υπόδειγµα BEKK-GARCH 

ορίζεται µόνο για την υποπερίοδο προεδρίας του A. Greenspan, καθώς µόνο στη περίπτωση 

αυτή εξασφαλίζεται η µη-αρνητικότητα των οριζουσών µε θετικούς c11, α11 και β11. Με ένα 

σοκ στο t-1 η διακύµανση του VXN επηρεάζεται αυξητικά  από  τη διακύµανση του ίδιου 

(α22>0 και στατιστικά σηµαντικός)  και αρνητικά από το επιτόκιο (DTB3), καθώς α12 

αρνητικός και στατιστικά σηµαντικός. Οι συντελεστές α11 και α21 είναι εξίσου στατιστικά 

σηµαντικοί µε θετικό και αρνητικό πρόσηµο αντίστοιχα. Με αυτό καταλήγουµε στο 

συµπέρασµα ότι µεταβολές του επιτοκίου µε µια χρονική περίοδο υστέρησης εξαρτάται 
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θετικά από τις ίδιες µεταβολές και αρνητικά από τον VXN.  Τέλος, από την εξίσωση της 

συνδιακύµανσης παρατηρούµε ότι ένα σοκ στο t-1, τόσο στον VXN όσο και στο επιτόκιο, 

επιδρά αρνητικά στη συνδιακύµανση των µεταβλητών (α11>0,  α12<0 και  στατιστικά 

σηµαντικοί) (Aναλυτικά στοιχεία παρατίθενται  στους πίνακες Α10, Α11 και Α12 του 

παραρτήµατος). 

 

Πίνακας 4: Αποτελέσµατα Εκτίµησης BEKK-GARCH για VXN-DTB3 

Συντελεστής 

Υποδείγµατος 

BEKK-GARCH VXN-

DTB3  

BEKK-GARCH VXN-

DTB3 
(περίοδος Β. Bernanke) 

BEKK-GARCH VXN-

DTB3 
(περίοδος Α. Greenspan) 

c11 0.000566 

(0.1195) 

0.000143 

(0.9511) 

0.002879 

(0.0473) 

c21 -0.008537 

(0.4999) 

0.014535 

(0.9650) 

0.028670 

(0.2341) 

c22 5.20E-07 

(1.0000) 

-3.66E-05 

(1.0000) 

1.19E-05 

(1.0000) 

β11 0.879107 

(0.0000) 

0.866527 

(0.0000) 

0.919441 

(0.0000) 

β21 -0.005519 

(0.0538) 

-0.003896 

(0.4956) 

-0.093119 

(0.0250) 

β22 0.970606 

(0.0000) 

0.954354 

(0.0000) 

0.612797 

(0.0000) 

β12 0.007957 

(0.0000) 

0.007626 

(0.0000) 

0.167492 

(0.0001) 

α11 0.619950 

(0.0000) 

0.670935 

(0.0000) 

0.333992 

(0.0000) 

α21 -0.021266 

(0.0000) 

-0.009446 

(0.1295) 

-0.037910 

(0.0000) 

α22 -0.1610114 

(0.0000) 

-0.155831 

(0.0000) 

0.091815 

(0.0160) 

α12 -0.027466 

(0.0000) 

-0.028063 

(0.0000) 

-0.417500 

(0.0000) 
Εντός παρενθέσεων δίνεται η probability τιµή (p-value).  Πλάγια γραφή (italics) δηλώνει  στατιστικά σηµαντικούς 

συντελεστές για α=5% 

 

Πίνακας 5: Ορίζουσες Μητρών των υποδειγµάτων του πίνακα 4 

Ορίζουσες 

Μητρών 
BEKK-GARCH VXN-

DTB3 

BEKK-GARCH VXN-

DTB3 
(περίοδος Β. Bernanke) 

BEKK-GARCH VXN-

DTB3 
(περίοδος Α. Greenspan) 

C              0.000000 0.000000 0.000000 

B  0.853266 0.826973 0.579026 

A -0.100404            -0.104552 0.014838 
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2.7.3 Έλεγχος ζεύγους VIX-DTB3 

  

 Όπως φαίνεται από το συγκεντρωτικό πίνακα 6, το υπόδειγµα BEKK-GARCH 

εκτιµάται για το σύνολο της υπό εξέτασης χρονικής περιόδου, καθώς και για τη χρονική 

περίοδο που προεδρεύει στη Fed, είτε ο B. Bernanake είτε ο A. Greenspan. Σύµφωνα µε τον 

πίνακα 7, οι µήτρες B και A είναι θετικά ορισµένες, ενώ η µήτρα C λαµβάνει τη τιµή µηδέν. 

Εποµένως, βάσει της θεωρίας, εξασφαλίζεται η µη-αρνητικότητα και επιπλέον, οι 

συντελεστές c11, β11 και α11 είναι θετικοί αριθµοί (Αναλυτικά στοιχεία παρατίθενται στους 

πίνακες Α13, Α14 και Α15 του παραρτήµατος). 

 

Πίνακας 6: Αποτελέσµατα Εκτίµησης BEKK-GARCH για VIX-DTB3 

Συντελεστής 

Υποδείγµατος 

BEKK-GARCH 

VIX-DTB3  

BEKK-GARCH VIX-

DTB3 
(περίοδος Β. Bernanke) 

BEKK-GARCH VIX-

DTB3 
(περίοδος Α.Greenspan) 

c11 0.000736 

(0.0000) 

0.000736 

(0.0001) 

0.000402 

(0.9100) 

c21 -0.013792 

(0.1816) 

-0.019306 

(0.1662) 

-0.019779 

(0.9191) 

c22 0.006216 

(0.7850) 

-0.000356 

(0.9996) 

4.04Ε-07 

(1.0000) 

β11 0.878316 

(0.0000) 

0.868382 

(0.0000) 

0.956661 

(0.0000) 

β21 0.001150 

(0.6632) 

0.001903 

(0.5378) 

0.016484 

(0.0472) 

β22 0.952664 

(0.0000) 

0.936067 

(0.0000) 

0.879218 

(0.0000) 

β12 0.004583 

(0.0000) 

0.003487 

(0.0027) 

-0.012416 

(0.8043) 

α11 0.621115 

(0.0000) 

0.661239 

(0.0000) 

0.257375 

(0.0000) 

α21 0.006089 

(0.0073) 

0.002669 

(0.3874) 

-0.031276 

(0.0002) 

α22 0.192611 

(0.0000) 

0.216834 

(0.0000) 

0.269221 

(0.0000) 

α12 -0.015314 

(0.0000) 

-0.011458 

(0.0001) 

0.035098 

(0.8280) 
Εντός παρενθέσεων δίνεται η probability τιµή (p-value).  Πλάγια γραφή (italics) δηλώνει  στατιστικά σηµαντικούς 

συντελεστές για α=5% 

 

Πίνακας 7: Ορίζουσες Μητρών των υποδειγµάτων του πίνακα 6 

Ορίζουσες 

Μητρών 

BEKK-GARCH VIX-

DTB3 

BEKK-GARCH VIX-

DTB3 
(περίοδος Β. Bernanke) 

BEKK-GARCH VIX-

DTB3 
(περίοδος Α. Greenspan) 

C 0.000000 0.000000 0.000000 

B 0.836740 0.812863 0.841111 

A 0.119726 0.143379 0.069290 
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Όσον αφορά στους συντελεστές α11 και α21 είναι θετικοί αριθµοί και στατιστικά 

σηµαντικοί, γεγονός που συνεπάγεται ότι η διακύµανση του τριµηνιαίου επιτοκίου της Fed 

οφείλεται στην αύξηση της διακύµανσης του επιτοκίου, αλλά και στη διακύµανση του 

δείκτη VIX µε µια χρονική περίοδο υστέρησης. Οι συντελεστές α12 και α22 είναι εξίσου 

στατιστικά σηµαντικοί, αλλά εµφανίζουν αρνητικό και θετικό πρόσηµο αντίστοιχα. Αυτό 

οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η διακύµανση του τριµηνιαίου επιτοκίου επηρεάζει µε αρνητικό 

τρόπο τη διακύµανση του VIX, ενώ η υστέρηση ενός σοκ πάνω στο δείκτη επηρεάζει τη 

διακύµανση του µε θετικό τρόπο. Τέλος, από την εξίσωση της συνδιακύµανσης των δυο 

µεταβλητών h12,t, καταλήγουµε ότι ένα σοκ στο t-1 στη διακύµανση του επιτοκίου, 

επηρεάζει αρνητικά τη συνδιακύµανση των µεταβλητών, ενώ η υστέρηση ενός σοκ στο VIX  

επηρεάζει αυξητικά τη συνδιακύµανση τους. Όµοια συµπεράσµατα εµφανίζονται στην 

περίοδο B. Bernanke. Στη χρονική περίοδο µε πρόεδρο της Fed τον Α. Greenspan, 

παρουσιάζεται µια διαφοροποίηση. Καθώς ο συντελεστής α12 εµφανίζεται µη-στατιστικά 

σηµαντικός, οι µεταβολές της διακύµανσης του δείκτη VIX οφείλονται µόνο σε ίδιες 

µεταβολές. 

 

2.7.4 Έλεγχος ζεύγους δείκτη VXV-DTB3   

 

 Για τον έλεγχο του συγκεκριµένου ζεύγους, τα διαθέσιµα δεδοµένα περιόρισαν την 

έρευνα µας  µόνο στη χρονική περίοδο προεδρίας του B. Bernanke. Από το συγκεντρωτικό 

πίνακα 8 διαπιστώνουµε, ότι το υπόδειγµα BEKK-GARCH ορίζεται για την υπό εξέταση 

υποπερίοδο. Η µη-αρνητικότητα του µοντέλου εξασφαλίζεται, καθώς οι ορίζουσες των 

µητρών B και A είναι θετικές, η ορίζουσα της µήτρας C είναι µηδενική ενώ και οι 

συντελεστές c11, α11 και  b11 είναι θετικά ορισµένοι. Συγχρόνως, από τον έλεγχο του ζεύγους, 

καταλήγουµε σε όµοια συµπεράσµατα µε τους προηγούµενους ελέγχους (Aναλυτικά 

στοιχεία παρατίθενται στο πίνακα Α16 του παραρτήµατος). 

Οι συντελεστές α22 και α12 είναι στατιστικά σηµαντικοί µε αντίθετα πρόσηµα, 

γεγονός που υποδεικνύει ότι ο VXV  επηρεάζεται θετικά από τη διακύµανση του ίδιου 

(α22>0) µε υστέρηση µιας χρονικής περιόδου και αρνητικά από το τριµηνιαίο επιτοκίο  

(α12<0). Το επιτόκιο συσχετίζεται θετικά από τις µεταβολές του ίδιου (α11>0 και στατιστικά 

σηµαντικός) και αρνητικά µε ένα σοκ στο t-1 του VXV ( α21<0 και στατιστικά σηµαντικός). 

Η συνδιακύµανση των µεταβλητών επηρεάζεται αρνητικά, τόσο από το επιτοκίο (α11 > 0, 
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α12 <0 και στατιστικά σηµαντικοί), όσο και από τον VXV (α21 <0, α22 >0 και στατιστικά 

σηµαντικοί). 

 

Πίνακας 8: Αποτελέσµατα Εκτίµησης BEKK-GARCH για VXV-DTB3 

Συντελεστής 

Υποδείγµατος 

BEKK-GARCH VXV-

DTB3  

c11 0.010025 

(0.0000) 

c21 -0.011595 

(0.1204) 

c22 -6.51E-05 

(1.0000) 

β11 0.868160 

(0.0000) 

β21 0.110627 

(0.0195) 

β22 0.935515 

(0.0000) 

β12 0.003910 

(0.0001) 

α11 0.635057 

(0.0000) 

α21 -0.325882 

(0.0000) 

α22 0.230745 

(0.0000) 

α12 -0.011126 

(0.0000) 
Εντός παρενθέσεων δίνεται η probability τιµή (p-value).  Πλάγια γραφή (italics) δηλώνει  στατιστικά σηµαντικούς 

συντελεστές για α=5% 

 

Πίνακας 9: Ορίζουσα Μήτρας του υποδείγµατος του πίνακα 8 

Ορίζουσες Μητρών BEKK-GARCH VXV-DTB3 

C 0 

B 0.811744 

A 0.142911 
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2.8  Οικονοµική ερµηνεία αποτελεσµάτων και σχολιασµός 

 

Σε αρθρογραφία των Dluzewska & Lyziak (2011) και Svensson (2010) αναφέρεται 

ότι επικράτησαν δυο απόψεις για τον τρόπο που σχετίζεται η νοµισµατική πολιτική µε τη 

πρόσφατη κρίση. Η πρώτη άποψη θεωρεί ότι η σχέση των δύο συνδέεται έµµεσα υπό το 

πρίσµα των εξής παραγόντων: τα χαµηλά επιτόκια, το υψηλό ποσοστό µόχλευσης των 

χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, την ασύµµετρη πληροφόρηση που κυριάρχησε στη 

στεγαστική πολιτική και τον ελλιπή έλεγχο των εποπτικών αρχών. Η δεύτερη (IMF 2010) 

βασίζεται στο γεγονός ότι η νοµισµατική πολιτική συνεισέφερε σηµαντικά στη κρίση αφού 

στο τέλος της δεκαετίας του ΄90 συνέκλινε µε τον κανόνα του Taylor, ενώ τα επιτόκια 

απέκλιναν σε µικρότερα επίπεδα από αυτόν (Kahn, 2010). 

Στο διάγραµµα 9, απεικονίζονται συγκριτικές γραφικές παραστάσεις των υπό 

εξέταση µεταβλητών DTB3 και VIX, η γραφική παράσταση της συνδιακύµανσης τους στο 

σύνολο της χρονολογικής σειράς,  καθώς και στις υποπεριόδους κατά τις οποίες προέδρευε 

στη Fed ο B. Bernanke και ο A. Greenspan αντίστοιχα.  

Από το συγκεκριµένο διάγραµµα, αρχικά αποτυπώνεται η αλλαγή της νοµισµατικής 

πολιτικής της Fed, µε την αύξηση των επιτοκίων κατά το χρονικό διάστηµα 2004-2006 

(στήλη 1:εύρος τιµών 0 έως 700, στήλη 3: εύρος τιµών 100 ως 500). Η µεταστροφή αυτή 

της κεντρικής τράπεζας των Η.Π.Α αποτελεί την αρχική αντίδραση σε µια διαφαινόµενη 

αυξητική τάση του πληθωρισµού, µετά από µια περίοδο υψηλών ρυθµών ανάπτυξης µέσα 

σε ένα χαλαρό πλαίσιο νοµισµατικής πολιτικής. Μάλιστα, στην ετήσια έκθεση της τον 

Ιούνιο του 2004, η Τράπεζα ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών (IIF) είχε αναφερθεί στην άµεση 

αλληλοσύνδεση της χαλαρής νοµισµατικής πολιτικής που επικρατούσε στις  χώρες G-3 

(ΗΠΑ, Ευρώπη  και Ιαπωνία). Η έκθεση έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στο γεγονός, ότι µέσα από 

την ενιαία νοµισµατική πολιτική των χωρών αυτών παρατηρήθηκε ραγδαία ποσοτική 

αύξηση πιστώσεων στον ιδιωτικό τοµέα, µε αποτέλεσµα και την αντίστοιχη αύξηση της 

ρευστότητας. Αργότερα, ο ίδιος οργανισµός άσκησε έντονη κριτική στη Fed για το  

συσσωρευµένο χρέος του ιδιωτικού τοµέα των ΗΠΑ (αύξηση από το 66,1% στο 99,9% του 

ΑΕΠ κατά τη δεκαετία 1997-2007) από την πιστωτική πολιτική των χρηµατοπιστωτικών 

οργανισµών και του αυξανόµενου όγκου µόχλευσης των δανειακών χαρτοφυλακίων 

(τιτλοποιήσεις – οµολογίες). Μάλιστα αρκετοί οικονοµολόγοι, όπως οι  D’Arista & Griffith 

(2009),  Adrian et al., (2008), Kahn (2010) και Altunbas et al., (2010), αναφέρουν σε 

αρθρογραφία τους ότι η Fed θεωρείται υπεύθυνη για την κρίση στην αγορά ακινήτων. 

Σύµφωνα µε τον Rayn (2009) o A. Greenspan φέρει ευθύνη για τη χρηµατοπιστωτική 
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κατάρρευση καθώς διατήρησε χαµηλό επιτόκιο αναφοράς για µεγάλο χρονικό διάστηµα 

(διάγραµµα 11, στήλη 2 υποπερίοδος A. Greenspan) δηµιουργώντας ψευδείς προσδοκίες σε 

µακροχρόνιες επενδυτικές κινήσεις όπως η αγορά ακινήτων. Οι ψευδείς αυτές προσδοκίες 

συνέχισαν να κυριαρχούν στην αγορά γεγονός που φαίνεται και στο διάγραµµα 9, στη 

γραφική παράσταση του δείκτη VIX, όπου οι τιµές του δείκτη κυµαίνονται σε ένα εύρος 

χαµηλών τιµών µεταξύ 10 και  20 (στήλη 1:εύρος παρατηρήσεων από 0 έως 1000, στήλη 2: 

0 έως 650, στήλη 3: γραφική παράσταση VIXcls). Συνεπώς, η προσδοκώµενη 

βραχυπρόθεσµη  µεταβλητότητα  των επενδυτών µε την έναρξη της κρίσης υποδήλωνε ένα 

περιβάλλον εφησυχασµού, χαµηλής αβεβαιότητας και χαµηλού ρίσκου. Χαρακτηριστικό 

του εφησυχασµού που επικρατούσε είναι οι δηλώσεις του Β. Bernanke (2005) ο οποίος 

υποστήριξε ότι οι οικονοµία διαθέτει ισχυρά θεµελιώδη µεγέθη φέροντας ως παράδειγµα 

της αύξηση της αξίας των κατοικιών κατά 124%.    

Στο πρώτο εξάµηνο του 2007, φήµες περί προβληµάτων και δυσλειτουργιών στη 

στεγαστική αγορά των Η.Π.Α πλήθαιναν καθώς άρχισαν να φαίνονται τα πρώτα σηµάδια 

κόπωσης. Στη συνέχεια, κατά το καλοκαίρι του 2007, επενδυτικά κεφάλαια της Bear 

Stearns πτώχευσαν λόγω κατοχής των CDO’s που βασίζονταν σε sub prime στεγαστικά 

δάνεια. Μέσα από µια  αλληλουχία γεγονότων στο επόµενο διάστηµα,  κλονίστηκε 

συθέµελα η διατραπεζική αγορά. Παρατίθενται παρακάτω τα γεγονότα των εξελίξεων:  

• µαζική φυγή κεφαλαίων µέσω διαδικτύου, 

• ανακοίνωση δυο γερµανικών τραπεζών Sachsen Landesbank και IKB ότι έχουν 

υποστεί σηµαντικές απώλειες από την κατοχή conduits (Bloomberg 2009),  

• «κρίση εµπιστοσύνης» της αγοράς στους οίκους αξιολόγησης (rating agencies) ως 

προς την ικανότητα τους να βαθµολογήσουν δοµηµένα προϊόντα, 

• πώληση της Bear Stearns στην J.P Morgan,  

• έκτακτη ενίσχυση της ασφαλιστικής εταιρίας AIG και κατάρρευση της Lehman 

Brothers,  

• εξαγορά της Merrill Lynch από την BOA,  

• εξαγορά των ηµι-κρατικών  στεγαστικών τραπεζών Fannie Mae και Freddie Mac. 

 

Η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ προχώρησε σε ενέσεις ρευστότητας καθώς και σε µειώσεις 

του επιτοκίου, προσπαθώντας να καθησυχάσει τους επενδυτές και τους οικονοµικούς 

παράγοντες, ενώ ταυτόχρονα ναυάγησε το αρχικό σχέδιο Polson.  
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Απόρροια όλων των παραπάνω ήταν η πτώση των επιτοκίων και η ραγδαία αύξηση 

του δείκτη µεταβλητότητας VIX εκτινάσσοντας την αβεβαιότητα και την αποστροφή του 

ρίσκου σε πολύ υψηλά επίπεδα.  

 

         Στήλη 1     

 Συνολική  Περίοδος  

           Στήλη 2     

Υποπερίοδος Β.Bernanke 

                 Στήλη 3      

   Υποπερίοδος Α.Greenspan 

 

∆ιάγραµµα 9: Συγκριτικές γραφικές παραστάσεις VIX-DTB3 και της συνδιακύµανσης. 
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Η απεικόνιση των παραπάνω διαφαίνεται στο διάγραµµα 9 (στήλη 1 µέσα στο εύρος 

παρατηρήσεων 750 έως 1200, στήλη 2 µέσα στο εύρος παρατηρήσεων 250 έως 650). Η 

σκιασµένη περιοχή χρώµατος κόκκινου, καταδεικνύει την απότοµη αλλαγή της ψυχολογίας 

της αγοράς, ως αντίδραση στην προαναφερόµενη αλληλουχία συµβάντων. Μάλιστα, στη 

συγκεκριµένη περιοχή αρνητικής συνδιακύµανσης των µεταβλητών, επιβεβαιώνεται και το 

εµπειρικό αποτέλεσµα του υποδείγµατος BEKK-GARCH στο ζεύγος VIX–DΤΒ3.    

Οι σκιασµένες περιοχές χρώµατος γκρι, στις στήλες 1 και 2, αναπαριστούν 

διαγραµµατικά τα τρία προγράµµατα ποσοτικής διευκόλυνσης (Quantitative Easing 1,2 και 

3)  που εφαρµόστηκαν και εφαρµόζονται από την κεντρική τράπεζα των Η.Π.Α. Η ποσοτική 

διευκόλυνση αποσκοπεί στη δηµιουργία συγκεκριµένης ποσότητας χρήµατος, (quantitative) 

προκειµένου να «χαλαρώσει» (easy) τις πιέσεις προς τις τράπεζες. Το σκεπτικό της 

πολιτικής αυτής ερµηνεύεται ως στοχευµένη αγορά τοξικών χρηµατοοικονοµικών 

προϊόντων για να τονωθούν µε ρευστότητα οι κάτοχοι τους και µε τη σειρά τους να την 

εµφυσήσουν στην οικονοµία υπο την µορφή νέων επενδύσεων.  Απώτερος στόχος είναι η 

“γέννηση” θετικών προσδοκιών για εξοµάλυνση της κατάστασης, για αύξηση της 

κατανάλωσης και αύξηση του πληθωρισµού. ∆ιαγραµµατικά  διαπιστώνουµε, ότι κατά την 

εφαρµογή των προγραµµάτων διευκόλυνσης παρατηρείται ουσιαστική πτώση του VIX 

(σκιασµένη περιοχή γκρί), ενώ στο µεσοδιάστηµα αυτών εντοπίζεται αυξηµένη 

αβεβαιότητα και ανησυχία.  

Οµοίως στο διάγραµµα 10, απεικονίζονται συγκριτικές γραφικές παραστάσεις των 

υπό εξέταση µεταβλητών DTB3 και VXD, η γραφική παράσταση της συνδιακύµανσης τους 

στο σύνολο της χρονολογικής σειράς, καθώς και στις υποπεριόδους κατά τις οποίες 

προέδρευε στη Fed ο B. Bernanke και ο A. Greenspan αντίστοιχα. Τόσο πριν την έναρξη 

της κρίσης, όσο και κατά τη διάρκεια αυτής, η συµπεριφορά του VXD εµφανίζεται 

παρόµοια µε αυτή του δείκτη VIX. Κατά την περίοδο προ κρίσης, ο VXD δείχνει να µην 

επηρεάζεται από το επιτόκιο DTB3, γεγονός που επιβεβαιώνεται και εµπειρικά. Κατά το 

πρώτο εξάµηνο του 2007 (στήλη 1 και 2: σκιασµένη περιοχή χρώµατος πράσινου) ενώ 

εντείνεται η φηµολογία για προβλήµατα στη στεγαστική πίστη των Η.Π.Α και τα επιτόκια 

αυξάνονται διαρκώς, ο VXD εξακολουθεί να διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα. Αιτία της 

κατάστασης ήταν η επικράτηση ενός επενδυτικού περιβάλλοντος µε χαρακτηριστικά 

χαµηλής αβεβαιότητας και νευρικότητας. Επίσης, η εφαρµογή των προγραµµάτων 

ποσοτικής διευκόλυνσης (στήλη 1 και 2 : σκιασµένη περιοχή χρώµατος γκρι), παρουσιάζει 

παρόµοια αποτελέσµατα στη συµπεριφορά του δείκτη VXD και της συνδιακύµανσης των 

µεταβλητών, µε τα αποτελέσµατα του ζεύγους VIX-DTB3.     
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         Στήλη 1     

 Συνολική  Περίοδος  

           Στήλη 2

Υποπερίοδος Β.Bernanke 

                 Στήλη 3      

   Υποπερίοδος Α.Greenspan 

 

∆ιάγραµµα 10: Συγκριτικές γραφικές παραστάσεις VXD–DTB3 και της συνδιακύµανσης. 
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Στήλη 1 

Υποπερίοδος Β.Berbanke–Ζεύγος VXV 

DTB3 

Στήλη 2 

Υποπερίοδος Α.Greenspan – Ζεύγος VXN 

DTB3 

 

∆ιάγραµµα 11: Συγκριτικές γραφικές παραστάσεις VXV-DTB3, VXN-DTB3 

 και της συνδιακύµανσης. 
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Στο διάγραµµα 11, στήλη 1, παρουσιάζεται συγκριτική γραφική παράσταση του 

DTB3, του δείκτη VXV καθώς και της συνδιακύµανση τους. Η σκιασµένη περιοχή 

χρώµατος πράσινου, αναπαριστά τις ενέσεις ρευστότητας από τη Fed και ταυτόχρονα τη 

µείωση των επιτοκίων, ενώ η κόκκινη γραµµή απεικονίζει το προσωρινό πρόγραµµα Term 

Auction Facility (Federal Reserve 2009), το οποίο και αποσκοπούσε στη διευκόλυνση των 

χρηµατοπιστωτικών οργανισµών για βραχυπρόθεσµη χρηµατοδότηση. Αντίκτυπο των 

ενεργειών αυτών, ήταν η αύξηση της ρευστότητα της αγοράς και η συνεχής µείωση των 

επιτοκίων, ενώ ο δείκτης VXV, όπως και στις προηγούµενες περιπτώσεις των δεικτών 

µεταβλητότητας, παρουσιάζει χαµηλά επίπεδα τιµών. Το γεγονός αυτό, επιβεβαιώνεται και 

από την εµπειρική έρευνα καθώς η διακύµανση του  δείκτη VXV επηρεάζεται θετικά από τη 

διακύµανση του ίδιου µε υστέρηση µιας χρονικής περιόδου και αρνητικά από τη 

διακύµανση του τριµηνιαίου επιτοκίου. Η εφαρµογή των προγραµµάτων QE1 και QE2 

(σκιασµένη περιοχή χρώµατος γκρι) παρουσιάζει όµοια αποτελέσµατα µε αυτά των δεικτών 

που αναφέρθηκαν προηγουµένως. 

 Στο διάγραµµα 11, στήλη 2, παρουσιάζεται η γραφική παράσταση του DTB3, του 

δείκτη VXN καθώς και η συνδιακύµανση τους για χρονολογική σειρά πριν την κρίση. Η 

σκιασµένη περιοχή χρώµατος γκρι, όπου διαπιστώνουµε αυξηµένες τιµές του δείκτη VXN, 

απεικονίζει τις συνέπειες  της κρίσης στην Ασία, γεγονός που προκάλεσε µαζική φυγή 

κεφαλαίων και την αποµάκρυνση των επενδυτών από τις αναδυόµενες αγορές, 

δηµιουργώντας έτσι ισχυρές πιέσεις στις οικονοµίες αποµακρυσµένων αναπτυσσόµενων 

χωρών, όπως η Ρωσία (κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης), η Βραζιλία (υψηλό δηµόσιο 

χρέος) και η Αργεντινή.  

 Η νοµισµατική πολιτική µέσω του προγραµµάτων αγοράς οµολόγων κατάφερε να 

µεταφέρει τα τοξικά στοιχεία ισολογισµού των εµπορικών τραπεζών και 

χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, στον ισολογισµό της Fed και συγχρόνως, δίνοντας 

έµφαση στην επικοινωνιακή πολιτική µέσω ανακοινώσεων, επιδίωξε να επηρεάσει τις 

µακροπρόθεσµες προσδοκίες.  Με τον τρόπο αυτό, αυξήθηκε η διαθέσιµη ρευστότητα σε 

οικονοµικούς παράγοντες µε µειωµένο κόστος, παρά το γεγονός ότι, κατά δήλωση των 

κεντρικών τραπεζών, ο µηχανισµός µετάδοσης της νοµισµατικής πολιτικής δεν 

λειτουργούσε οµαλά. Υποστηρίζοντας τη νοµισµατική πολιτική της Fed, εµπειρική έρευνα 

των  Hancock & Passmore (2010) έδειξε, ότι το προγραµµα στήριξης της στεγαστικής 

πίστης  (Federal Reserve’s MBS purchase program) πέτυχε τη µείωση των στεγαστικών 

επιτοκίων και τη σταθεροποίηση της αγοράς. Ακόµα, πρόσφατη αρθρογραφία των Brendon 
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et al., (2011) αναφέρει ότι τα προγράµµατα ποσοτικής διευκόλυνσης των Η.Π.Α ανέδειξαν 

θετικά αποτελέσµατα. Μάλιστα, το πρώτο πρόγραµµα (QE1) απέφερε µείωση των 

µακροπρόθεσµων επιτοκίων, χωρίς όµως να δηµιουργηθούν προσδοκίες για αύξηση 

πληθωρισµού, αποτέλεσµα στο οποίο οδήγησε το QE2 (Szczerbowics 2011). Σε συµφωνία 

µε τους παραπάνω, έρευνα του ∆ιεθνούς Νοµιασµατικού Ταµείου (Vinals, 2010) αναφέρει, 

ότι σε περιόδους κρίσης, επεκτατική νοµισµατική πολιτική βοηθά στην αντιµετώπιση του 

αποπληθωρισµού και συνάµα συνεισφέρει στη σταθεροποίηση της οικονοµικής 

δραστηριότητας. Τονίζεται επίσης, ότι σε δοµικές αποφάσεις της νοµισµατικής πολιτικής 

πρέπει να ενσωµατώνονται  µηνύµατα της αγοράς σχετικά µε τις οικονοµικές εξελίξεις. 

Εντούτοις σε οµιλία του, ο Svensson (2012)  διαφώνησε µε τη µονόπλευρη πολιτική των 

χαµηλών επιτοκίων που δεν συνυπολογίζει τις παραµέτρους του πληθωρισµού και του 

ποσοστού ανεργίας. Αναφέρει χαρακτηριστικά, ότι η επιλογή της νοµισµατικής πολιτικής 

πρέπει να εστιάσει επιπρόσθετα στη σωστή µελλοντική πρόβλεψη του πληθωρισµού και της 

µακροπρόθεσµης ανεργίας.  

 H Fed προκειµένου να αντιµετωπίσει το δυνητικό πρόβληµα της «παγίδας 

ρευστότητας» (liquidity trap), ως συνέπεια της πολιτικής των χαµηλών επιτοκίων (zero 

bond policy) ανακοίνωσε τρείς βασικές ενέργειες: 

 

i. Προσπάθεια µεταβολής των προσδοκιών για το ύψος των επιτοκίων, µε ρητή 

δέσµευση να διατηρήσει  χαµηλά τα βραχυχρόνια επιτόκια για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα. 

ii. Επηρεασµός της καµπύλης αποδόσεων µε την αγορά οµολόγων µακράς διάρκειας, 

αντί οµολόγων µικρής διάρκειας στην ανοικτή αγορά. 

iii. Αύξηση του µεγέθους του ισολογισµού της. 

 

Σε δηλώσεις του ο B. Bernanke (Σεπτέµβριος 2008) είπε: «Η κεντρική τράπεζα πρέπει να 

ακολουθήσει τα βήµατα αυτά από νωρίς, και για µεγάλο χρονικό διάστηµα, πριν οι αγορές 

πιστέψουν ότι δεν µπορεί να αναστρέψει την οικονοµική κατάσταση».  Ένα βασικό και 

εύλογο ερώτηµα που τίθεται είναι, µέχρι πότε θα πρέπει να εφαρµόζεται η συγκεκριµένη 

αντισυµβατική νοµισµατική πολιτική; Σε πρόσφατες ανακοινώσεις της, η Fed δίνοντας 

βαρύτητα στην ενηµέρωση της αγοράς, προϊδέασε για πιθανή µείωση του προγράµµατος 

ποσοτικής διευκόλυνσης, τονίζοντας όµως ότι δεν είναι προαποφασισένο και 

προδιαγεγραµµένο. Το συνολικό οικονοµικό outlook των Η.Π.Α δικαιολογεί τη διατήρηση 
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των χαµηλών επιτοκίων µέχρις ότου ο εκτιµώµενος µελλοντικός πληθωρισµός (1 ή 2 έτη)  

κάµψει την αντίσταση του 2%  και η ανεργία  να αγγίξει το στόχο του 7%.  

 Παρά τις θετικές αντιδράσεις για την εφαρµογή της πολιτικής που περιγράφτηκε 

είναι κρίσιµο να συνυπολογιστούν και οι ενέργειες λοιπών κεντρικών τραπεζών. 

Συγκεκριµένα ως αντίδραση στην εφαρµοζόµενη πολιτική της Fed χώρες όπως η Κίνα και 

Ιαπωνία ανακοίνωσαν την έναρξη νέων προγραµµάτων QE στις χώρες τους. Κίνηση η οποία 

ενδέχεται να δηµιουργήσει προβλήµατα σε χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς και εταιρίες 

παγκόσµιας εµβέλειας. Ο λόγος εντοπίζεται στην απροθυµία των εταιριών να επενδύσουν 

τη µεγάλη τους ρευστότητα, ελέω QE της Fed, στην εγχώρια αγορά αντίθετα µε τις 

προσδοκίες των κεντρικών τραπεζιτών. Η δηµοσιονοµική πολιτική λιτότητας που ασκείται, 

ως αντίβαρο του QE, οδηγεί στη µείωση της εσωτερικής ζήτησης και συνεπώς στη 

κερδοφορία. Λογική δίοδο των εταιριών είναι η κίνηση κεφαλαίων σε χώρες της ανατολής 

προς εύρεση επενδυτικών ευκαιριών. Όµως η αύξηση της εισροής κεφαλαίων στα κράτη 

αυτά καθιστούν τις εξαγωγές τους  λιγότερο ανταγωνιστικές. Αποτέλεσµα όλων αυτών ένας 

πόλεµος ισοτιµιών.      

Πρόσφατη αρθρογραφία των Borio (2011) και Thomsen (2011) ανέδειξε, ότι ο 

ρόλος των κεντρικών τραπεζών πρέπει να επαναπροσδιοριστεί έτσι ώστε να έχουν 

σηµαίνοντα ρόλο και βαρύτητα, όχι µονάχα σε περιόδους κρίσης. Και αυτό γιατί, η 

νοµισµατική και η οικονοµική πολιτική µπορεί να διαχωρίζονται εννοιολογικά και να 

διαθέτουν διαφορετικούς στόχους, εντούτοις η πρόσφατη κρίση µας δίδαξε ότι αποτελούν 

συγκοινωνούντα δοχεία. Η αµφίδροµη σύνδεση των δύο προκύπτει καθώς µια µεταβολή 

των επιτοκίων επιδρά στην τιµή των αξιογράφων (asset price), στους ισολογισµούς και 

κατ’επέκταση στην οικονοµική σταθερότητα ενώ η αποσταθεροποίηση αυτής έχει αρνητικό 

αντίκτυπο στον µηχανισµό εφαρµογής της νοµισµατικής πολιτικής. Με τον τρόπο αυτό 

µειώνεται η επιρροή της πολιτικής των επιτοκίων στην πραγµατική οικονοµία. Συνεπώς η 

σταθερότητα των τιµών δεν επαρκή για την επίτευξη οικονοµικής σταθερότητας (financial 

stability). Σε συµφωνία µε τη θεωρία, η εµπειρική µας µελέτη έδειξε ότι η νοµισµατική 

πολιτική επηρεάζει την αποστροφή του ρίσκου. Ενώ, ακαδηµαϊκοί κύκλοι και 

επιστηµονικές έρευνες  αµφισβητούν ευθέως τη θεωρία των αποτελεσµατικών αγορών, 

εντούτοις οι ιθύνοντες της νοµισµατικής πολιτικής αγνόησαν σηµάδια µιας µη-γραµµικής 

αγοράς σε ανισορροπία. Σε άρθρο του Stein (2011) τονίζεται η άγνοια που επικράτησε την 

περίοδο εκείνη και η πλήρης αποτυχία πρόβλεψης της επερχόµενης οικονοµικής 

αναταραχής. Οι Eichengreen (2010) και Mullin (2008) αναφέρουν ότι η γενεσιουργός αιτία 

της κρίσης βρίσκεται στις Ηνωµένες Πολιτείες και στα τέλη της δεκαετίας του ΄90 όταν ο  
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Α. Greenspan αρνήθηκε προτάσεις για την επιβολή ενός ρυθµιστικού πλαισίου που πιθανόν 

να απέτρεπε την κατάρρευση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. 

 Σε διεθνές επίπεδο, θεσµικές επιτροπές και κεντρικές τράπεζες βρίσκονται σε διαρκή 

διαβούλευση, για υιοθέτηση νέων πρωτοβουλιών, προκειµένου να µειωθούν προκυκλικές 

τάσης πιέσης, σε χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς σε περιόδους κρίσης.  Μέσα από τις 

διαδικασίες αυτές, έχει εισαχθεί µια νέα ορολογία, τα µάκρο προληπτικά εργαλεία.  Η 

εφαρµογή και η χρήση τους θα αυξήσει την ελάστικότητα του οικονοµικού συστήµατος σε 

µη-προβλέψιµες κρίσης, καθώς τα εν λόγω εργαλεία λειτουργούν από κατασκευή τους 

αντικυκλικά.   
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Οι ραγδαίες οικονοµικές και χρηµατοοικονοµικές µεταβολές τα τελευταία έτη  και 

το ερώτηµα, εάν ήταν δυνατόν να αποφευχθεί η σηµερινή κρίση που ταλανίζει τον 

οικονοµικό - κοινωνικό ιστό, αποτέλεσαν τις βασικές αιτίες της παρούσας µελέτης. Σε µια 

περίοδο όπου ο επαναπροσδιορισµός του ρόλου των κεντρικών τραπεζών αποτελεί 

αντικείµενο συζήτησης, έχει καταστεί αναγκαία η παρέµβαση τους µέσα σε ένα δυναµικό 

οικονοµικό περιβάλλον που κυριαρχείται από µη-γραµµικές δοµές και ανισορροπίες. 

 Η βαθύτερη κατανόηση των πολύπλοκων αυτών συστηµάτων, αυξάνει την 

πιθανότητα να αποτυπώνονται στις πραγµατικές τους διαστάσεις φαινόµενα 

µακροοικονοµικών ανισορροπιών και οικονοµικών κρίσεων. Με τη λογική αυτή, για τη 

συγκεκριµένη έρευνα και την ανάλυση της, επιλέχθηκε το  µοντέλο BEKK-GARCH. Στη 

συνέχεια µέσω των εµπειρικών αποτελεσµάτων, επιχειρήθηκε η άντληση πληροφόρησης 

για το ρόλο που διαδραµάτισε η νοµισµατική πολιτική και αν το υπό εξέταση ζεύγος 

µεταβλητών θα µπορούσε να αποτελέσει ένδειξη της αγοράς για την επερχόµενη κρίση 

του 2007. Επιβεβαιώθηκε η θεωρία ότι οι δύο µεταβλητές εµφανίζουν αρνητική συσχέτιση 

µε έντονο το στοιχείο της αυτοσυσχέτισης. Επίσης, δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στην 

ασκούµενη νοµισµατική πολιτική της Fed, στα αποτελέσµατα αυτής, καθώς και την 

αναγκαιότητα οι αποφάσεις της κεντρικής τράπεζας να ενσωµατώνουν µηνύµατα της 

αγοράς, µέσα από µια µακρο-προληπτική οπτική γωνία. Ακόµα αναδείχθηκε ότι η 

πολιτική των επιτοκίων από µόνη της, ως εργαλείο της νοµισµατικής πολιτικής, δεν 

επαρκεί σε περιόδους οικονοµικές κρίσης.  

 Προς περαιτέρω έρευνα, θα ήταν ενδιαφέρον να εξεταστεί η σχέση αιτίας– 

αιτιατού µεταξύ των υπό εξέταση µεταβλητών, µε σκοπό τον εντοπισµό δυναµικών 

δοµών. Συγχρόνως µέσα από τη σχέση αυτή,  λαµβάνοντας υπόψη και άλλες 

µακροοικονοµικές µεταβλητές όπως πχ ο πληθωρισµός, µπορεί να διερευνηθεί µε ποιο 

τρόπο µπορεί να αναπροσαρµόζεται η νοµισµατική πολιτική, µε εργαλεία πέρα από την 

πολικτική των επιτοκίων, προκειµένου να προλαµβάνει ή και να µειώνει σε ένταση,  τις 

συνέπειες µας παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης.            
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