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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Τα τελευταία χρόνια με την παγκοσμιοποίηση και την ραγδαία ανάπτυξη της 

τεχνολογίας οι επενδυτικοί ορίζοντες διευρύνθηκαν. Οι επενδυτές μπορούν εύκολα να 

επενδύσουν κεφάλαια σε ολόκληρο τον κόσμο και να επωφελούνται από πιθανές 

συστηματικές ανωμαλίες που εμφανίζουν κάποιες αγορές. 

Η έννοια της αποτελεσματικότητας των αγορών που επικρατούσε στην 

ακαδημαϊκή κοινότητα τη δεκαετία του'70, αμφισβητήθηκε έντονα, στη δεκαετία του 

'80. Στη δεκαετία του '90, όλο και περισσότεροι επιστήμονες και οικονομικοί 

αναλυτές μέσα από τις εργασίες τους, ανέπτυξαν και έλεγξαν την αξιοπιστία 

σύγχρονων οικονομετρικών υποδειγμάτων πρόβλεψης των τιμών, των αποδόσεων 

αλλά και του κινδύνου, τόσο στη διεθνή αγορά ομολογιών και μετοχών, όσο και στην 

αγορά συναλλάγματος. 

Στη δεκαετία του '90, τα αμοιβαία κεφάλαια διαφόρων κατηγοριών 

(ομολογιακά, μετοχικά, διαχείρισης διαθεσίμων) αποτέλεσαν ένα δημοφιλές μέσο 

επένδυσης του κοινού, λόγω της διασποράς του κινδύνου και της εξειδικευμένης 

γνώσης των διαχειριστών τους. 

Τα συνταξιοδοτικά ταμεία μετά την άρση των περιορισμών ως προς το είδος 

των επενδύσεων των κεφαλαίων τους, εστράφησαν προς την δημιουργία 

χαρτοφυλακίων αποτελουμένων από διεθνείς ομολογίες, μετοχές ξένων εταιρειών, 

ξένο συνάλλαγμα και παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Επίσης τα 

συνταξιοδοτικά ταμεία εστράφησαν και προς την δημιουργία χαρτοφυλακίων που 

αποτελούνται από αμοιβαία κεφάλαια διαφόρων κατηγοριών (Fund of Funds). 

Είναι φανερό ότι οι επενδυτικές ευκαιρίες αυξήθηκαν το ίδιο όμως και οι 

κίνδυνοι. Η ανάγκη σωστής διάρθρωσης και διαχείρισης ενός διεθνώς 

διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου κατέστη επιβεβλημένη τα τελευταία χρόνια, τόσο 

για τον απλό επενδυτή όσο και για μεγάλους θεσμικούς οργανισμούς διαχείρισης 

κεφαλαίων (Institutional Money Management Firm). 

Η ορθή διαχείριση ενός διεθνούς χαρτοφυλακίου απαιτεί συνεχή μελέτη και 

διερεύνηση επενδυτικών ευκαιριών και κινδύνων των τίτλων των επιμέρους αγορών 

(ομολογιών, μετοχών, συναλλάγματος), καθώς και τη διεθνή διαφοροποίηση και την 

διαχείριση του κινδύνου του εν λόγω χαρτοφυλακίου. 
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Η επιθυμία μας να συμβάλλουμε στη βέλτιστη διαχείριση ενός τέτοιου 

διεθνούς χαρτοφυλακίου μας οδήγησε στην ανάληψη της παρούσας διδακτορικής 

διατριβής. 

Τέλος η παρούσα διδακτορική διατριβή, πέραν του ακαδημαϊκού 

ενδιαφέροντος που παρουσιάζει, μπορεί, επίσης, να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο 

για τους Professional Traders (σε θέματα σύγχρονων τεχνικών πρόβλεψης), τους 

Portfolio Managers (σε θέματα αποδοτικότερης διαχείρισης των χαρτοφυλακίων) και 

τους Pension Fund Managers (σε θέματα εκτίμησης του κινδύνου και αποδοτικότερης 

διαχείρισης του). 

Στέφανος Παπαδάμου Μάιος 2002 
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Κατάλογος Συμβόλων 

Αμοιβαίο Κεφάλαιο. 

Το ονομαστικό επιτόκιο. 

Το πραγματικό επιτόκιο. 

Ο ρυθμός πληθωρισμού. 

Η αποταμίευση. 

Η επένδυση. 

Η απόδοση χωρίς κίνδυνο η περιόδων τη χρονική στιγμή t. 

Η μελλοντική αξία ενός ποσού μετά από η χρόνια. 

Η παρούσα αξία. ενός ποσού. 

Η τιμή στη λήξη μιας ομολογίας η περιόδων. 

Η τιμή μετοχής ή αμοιβαίου κεφαλαίου τη χρονική στιγμή t. 

Το ονομαστικό κουπόνι ή τοκομερίδιο μιας ομολογίας. 

Η τιμή μιας ομολογία η περιόδων στην αγορά την χρονική στιγμή t. 

Η απόδοση στη λήξη μιας ομολογίας (Yield to Maturity). 

Η λογαριθμική απόδοση της περιόδου (ί, ί +1) και ισούται με 

ln(^ + I )-ln(P ; ). 

Το μέρισμα της περιόδου t +1. 

Η απόδοση της περιόδου (ί, t +1 ) κάποιας μετοχής ή ΑΜΚ. 

Η απόδοση της περιόδου διακράτισης (t, t + ì) κάποιας μετοχής ή 

ΑΜΚ 

Η απόδοση της περιόδου διακράτισης (/, t+1) της ομολογίας η 

περιόδων. 

Η πλεονάζουσα απόδοση της ομολογίας η περιόδων σε σχέση με την 

απόδοση χωρίς κίνδυνο για την περίοδο διακράτισης. 

Η τρέχουσα τιμή του εγχώριου νομίσματος για κάθε μια μονάδα ξένου 

νομίσματος. 

Ο ρυθμός μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας μεταξύ δύο 

νομισμάτων για την περίοδο (ί -1, t). 
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Η μελλοντική τιμή του εγχώριου νομίσματος για κάθε μια μονάδα 

ξένου νομίσματος. 

Η λογαριθμική διαφορά μεταξύ της μελλοντικής συναλλαγματικής 

ισοτιμίας και της τρέχουσας. 

Η διακύμανση κάποιας μεταβλητής. 

Ο τελεστής των προσδοκιών ή η αναμενόμενη τιμή κάποιας 

μεταβλητής. 

Η μέση απόδοση του χαρτοφυλακίου/?. 

Η πιθανότητα εμφάνισης της παρατήρησης ι". 

Συχνά χρησιμοποιείται ως δείκτης προσδιορίζοντας την i παρατήρηση 

ή το i αξιόγραφο. 

Συχνά χρησιμοποιείται ως δείκτης προσδιορίζοντας την j 

παρατήρηση ή το j αξιόγραφο. 

Συχνά χρησιμοποιείται ως δείκτης προσδιορίζοντας την t χρονική 

περίοδο. 

Η αθροιστική συνάρτηση της κανονικής κατανομής. 

Η περιουσία. 

Ο συντελεστής συσχέτισης. 

Η τυπική απόκλιση κάποιας μεταβλητής. 

Η συνάρτηση χρησιμότητας μιας μεταβλητής συνήθως της απόδοσης ή 

της περιουσίας. 

Το άνοιγμα των επιτοκίων μεταξύ απόδοσης στην λήξη του 

ομολογιακού δείκτη και απόδοσης χωρίς κίνδυνο. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Βασικός σκοπός της διατριβής είναι η μελέτη της απόδοσης και του κινδύνου 

διεθνούς χαρτοφυλακίου επενδύσεων (ομολογιών, μετοχών και συναλλάγματος), 

μέσω της σύγχρονης εφαρμοσμένης οικονομετρικής ανάλυσης των χρονολογικών 

σειρών των συγκεκριμένων χρεογράφων στις διεθνείς αγορές. Η παρούσα διατριβή 

έχει σκοπό να συμβάλλει στη βέλτιστη διαχείριση ενός διεθνώς διαφοροποιημένου 

χαρτοφυλακίου που επενδύει, α) στις κρατικές ομολογιακές αγορές της Αμερικής, της 

Αγγλίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Καναδά, β) στην Ελληνική 

χρηματιστηριακή αγορά, γ) σε νομίσματα όπως το δολλάριο αμερικής, η βρετανική 

λίρα, το γερμανικό μάρκο, η δραχμή, και δ) σε μια σειρά χαρτοφυλακίων αμοιβαίων 

κεφαλαίων (Fund of Funds) διαφόρων κατηγοριών που επενδύουν στην Αμερική, την 

Ιαπωνία και την Αγγλία, απαντώντας σε μια σειρά από σημαντικά ερωτήματα 

έρευνας, τόσο στην αγορά ομολογιών και στην αγορά συναλλάγματος, όσο και στην 

διεθνή αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων. Πιο συγκεκριμένα: 

• Ισχύει η θεωρία των Προσδοκιών της διάρθρωσης των επιτοκίων στις διεθνείς 

αγορές ομολογιών; 

• Στις αγορές κρατικών ομολογιών υπάρχουν αποκλίσεις από την υπόθεση της 

αποτελεσματικότητας (Efficient Market Hypothesis) που είναι κοινές σε κάποιες 

χώρες; 

• Μπορούν να κατασκευασθούν υποδείγματα που να ερμηνεύουν το ασφάλιστρο 

κινδύνου (term premium) στις διεθνείς αγορές κρατικών ομολογιών; 

• Υπάρχει δυνατότητα πρόβλεψης των ημερήσιων αποδόσεων και του κινδύνου 

αξιόγραφων στην ελληνική αγορά κεφαλαίου και στην αγορά ξένου 

συναλλάγματος; 

• Μπορούν να κατασκευασθούν υποδείγματα που να ερμηνεύουν την συμπεριφορά 

των συναλλαγματικών τιμών; 

• Μπορεί η τεχνική ανάλυση να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο πρόβλεψης των 

συναλλαγματικών τιμών, 

• Ποια τα οφέλη από την διεθνή διαφοροποίηση ενός διεθνούς χαρτοφυλακίου 

αμοιβαίων κεφαλαίων (Fund of Funds); 

• Ποια τα οφέλη από την κάλυψη έναντι συναλλαγματικού κινδύνου για τα διεθνή 

χαρτοφυλάκια αμοιβαίων κεφαλαίων (Fund of Funds); 
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Το θεωρητικό υπόβαθρο της παρούσας εργασίας αναφέρεται στην γνωστική 

περιοχή των Διεθνών Χρηματοπιστωτικών Αγορών (International Financial Markets), 

που αποτελεί μέρος της ευρύτερης εφαρμοσμένης χρηματοοικονομικής επιστήμης. Η 

παρούσα εργασία κάνοντας χρήση σύγχρονης οικονομετρικής μεθοδολογίας όπως η 

στατιστική ανάλυση χρηματοοικονομικών χρονικών σειρών και οι τεχνικές 

προβλέψεων προσπαθεί να διερευνήσει την απόδοση ενός διεθνούς χαρτοφυλακίου 

μελετώντας ειδικότερα: 

• Τις βασικές θεωρίες διάρθρωσης επιτοκίων σε ένα διεθνές περιβάλλον (Term 

Structure Theories). 

• Τη θεωρία αποτελεσματικότητας των διεθνών αγορών και κατ' επέκταση την 

προβλεψιμότητα της συμπεριφοράς των τίτλων (Market Efficiency and 

Forecasting). 

• Την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών πρόβλεψης, όπως τα υποδείγματα 

χρονολογικών σειρών ARMA, ARCH-GARCH, η θεωρία του Χάους και η 

Τεχνική ανάλυση (Financial Time Series models, Chaos Theory, Technical 

analysis,). 

• Τη Διεθνή διαφοροποίηση και τη διαχείριση του συναλλαγματικού κινδύνου 

(International Diversification and Currency risk management), κάνοντας χρήση 

της Θεωρίας χαρτοφυλακίου (Portfolio theory) και της ανάλυσης απόδοσης 

κινδύνου (Mean-Variance analysis). 

Η εμπειρική μελέτη περιλαμβάνει : 

• Ανάλυση αποδόσεων διεθνών κρατικών ομολογιακών δεικτών από την βάση 

δεδομένων της Datastream για μια σειρά χωρών κατά την περίοδο 1/1/1985 -

1/6/1998. 

• Μελέτη προβλεψιμότητας απόδοσης και διακύμανσης μιας αναδυόμενης 

χρηματιστηριακής αγοράς, πιο συγκεκριμένα της Ελληνικής κατά το χρονικό 

διάστημα 4/1/93 -26/3/98. 

• Μελέτη της τεχνικής ανάλυσης ως εργαλείο πρόβλεψης των βασικών 

συναλλαγματικών ισοτιμιών US$/BP, USS/DM στο χρονικό διάστημα 1/3/89 -

12/31/1996, αλλά και μελέτη της προβλεψιμότητας των βασικών ισοτιμιών της 

* 
Λόγω της διαθεσιμότητας των στοιχείων μελετούμε τα χαρακτηριστικά των χρονολογικών σειρών 

για τις περιόδους που αναφέρουμε και τα αποτελέσματα της έρευνας αφορούν αυτές τις περιόδους. Τα 
αποτελέσματα ερευνών για πιο πρόσφατες περιόδους είναι ανάλογα (Fernandez et. al. 2002, Nilsson 
2002 ). 
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12/31/1996, αλλά και μελέτη της προβλεψιμότητας των βασικών ισοτιμιών της 

δραχμής DRS/US$, DRS/DEM, DRS/BP στο χρονικό διάστημα 4/1/93 - 26/3/98, 

με τη χρήση αυτοπαλινδρομούμενων υπό συνθήκας ετεροσκεδαστικών 

υποδειγμάτων ARCH-GARCH. 

• Μελέτη της απόδοσης και του κινδύνου διεθνών χαρτοφυλακίων αμοιβαίων 

κεφαλαίων (Fund of funds) της UBS Warburg, κατά το διάστημα 13/1/95 έως 

29/5/98. 

Οι βασικοί οικονομετρικοί έλεγχοι που χρησιμοποιούνται στην διατριβή αυτή 

και που αφορούν κυρίως την αποτελεσματικότητα και την προβλεψιμότητα των 

αγορών ομολογιών, μετοχών και συναλλάγματος είναι οι κατωτέρω: α) διάφοροι 

διαγνωστικοί έλεγχοι μονομεταβλητών χρονολογικών σειρών, όπως π.χ. έλεγχοι 

λόγου διακύμανσης, κανονικότητας, ανεξαρτησίας, μη-γραμμικότητας και 

ετεροσκεδαστικότητας, εμφάνισης χαοτικής συμπεριφοράς, β) οι έλεγχοι της 

προσαρμογής ARMA-GARCH υποδειγμάτων, GARCH-M γραμμικών υποδειγμάτων 

παλινδρόμησης και υποδειγμάτων στοχαστικής μεταβλητότητας. Κατόπιν, των 

ανωτέρω ελέγχων επιλέγουμε την μορφή των υποδειγμάτων που θα ακολουθήσουμε 

σε κάθε περίπτωση και προχωρούμε στην εκτίμηση των ως άνω υποδειγμάτων, 

χρησιμοποιώντας μεθόδους εκτίμησης, όπως είναι η μέθοδος των ελαχίστων 

τετραγώνων OLS, οι μέθοδοι εκτίμησης υποδειγμάτων EGARCH, TARCH και οι 

τοπικές γραμμικές μέθοδοι. 

Οι έλεγχοι για την μελέτη της τεχνικής ανάλυσης ως εργαλείο πρόβλεψης των 

βασικών συναλλαγματικών ισοτιμιών είναι οι κατωτέρω: α) οι έλεγχοι 

αποδοτικότητας των συστημάτων τεχνικής ανάλυσης που βασίζονται στους δείκτες 

ορμής (momentum), σύγκλισης-απόκλισης κινητών μέσων όρων (Moving Average 

Convergence Divergence System) και ενός βραχυπρόθεσμου με έναν μακροπρόθεσμο 

εκθετικό κινητό μέσο (Short-Long Term Exponential Moving Averages), β) ο έλεγχος 

του κινδύνου στην αγορά συναλλάγματος, χρησιμοποιώντας ως μέτρα αξιολόγησης 

του κινδύνου, την πιθανότητα καταστροφής ενός μέρους του κεφαλαίου επένδυσης 

(Probability of Ruin) και τον Gaub στατιστικό έλεγχο (Gaub t-test). 

Όσον αφορά τον καθορισμό των αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων αμοιβαίων 

κεφαλαίων, χρησιμοποιήσαμε την μεθοδολογία του Markowitz (1952). Ενώ ο 

κίνδυνος των χαρτοφυλακίων, μελετήθηκε χρησιμοποιώντας μέτρα αξιολόγησης του 

κινδύνου, όπως η τυπική απόκλιση, το μέγιστο "Sharpe Ratio", και η αξία σε κίνδυνο. 

Οι βασικές απαντήσεις στα ερωτήματα που έθεσε η διατριβή είναι οι εξής: 



Το υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιουχικών περιουσιακών στοιχείων (CAPM) 

έδειξε να μπορεί να εξηγήσει αυτά τα αποτελέσματα. Αλλά επειδή ενδείξεις 

εξαρτώμενης στο χρόνο διακύμανσης εμφανίστηκαν κυρίως σε μακροπρόθεσμους 

ομολογιακούς δείκτες, με τη χρησιμοποίηση υποδειγμάτων χρονολογικών σειρών 

ARCH-GARCH καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν αποκλίσεις από την 

υπόθεση αποτελεσματικότητας των αγορών που είναι κοινές στους μακροπρόθεσμους 

ομολογιακούς δείκτες όλων των υπό εξέταση χωρών. Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι 

μπορούν να κατασκευασθούν υποδείγματα που να ερμηνεύουν σε κάποιο 

ικανοποιητικό βαθμό το ασφάλιστρο κινδύνου στις αγορές των μακροπρόθεσμων 

κρατικών ομολογιών. 

Δεύτερον, όσον αφορά στη προβλεψιμότητα αξιόγραφων στην Ελληνική 

αγορά κεφαλαίου και συναλλάγματος, με την χρήση σύγχρονων υποδειγμάτων 

χρονολογικών σειρών αλλά και την εφαρμογή μεθόδων που βασίζονται στην θεωρία 

του χάους, προκύπτει μικρή δυνατότητα πρόβλεψης των αποδόσεων. Αντίθετα, η 

προβλεψιμότητα του κινδύνου (τετράγωνα των σφαλμάτων) κυμαίνεται σε επίπεδο 

πρακτικά αξιοποιήσιμο. Συνεπώς μπορούν να κατασκευασθούν υποδείγματα που να 

ερμηνεύουν σε κάποιο ικανοποιητικό βαθμό την συμπεριφορά του κινδύνου των υπό 

εξέταση ελληνικών μετοχών αλλά και των βασικών συναλλαγματικών τιμών της 

δραχμής. 

Τρίτον, δεδομένης της σημαντικότητας του συναλλαγματικού κινδύνου σε 

διεθνώς διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο και εξετάζοντας την εφαρμογή της τεχνικής 

ανάλυσης στην αγορά συναλλάγματος, καταλήξαμε στο συμπέρασμα, ότι, μπορεί να 

αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο εύρεσης της γενικής τάσης των τιμών. Κατά 

συνέπεια, σε περιόδους με εμφανή τάση, η εφαρμογή της τεχνικής ανάλυσης μπορεί 

να οδηγήσει σε σημαντική κερδοφορία. Η πιθανότητα καταστροφής ενός μέρους του 

κεφαλαίου κάνοντας χρήση τεχνικών κανόνων σταθεροποιείται σε ένα χαμηλό 

επίπεδο μετά από κάποιες συναλλαγές. 

Τέταρτον, ως προς τα οφέλη από την διαφοροποίηση ενός διεθνούς 

χαρτοφυλακίου αμοιβαίων κεφαλαίων καταλήξαμε στο συμπέρασμα, ότι, τα οφέλη 

αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τους Ιάπωνες επενδυτές όπου οι εθνικές τους 

αγορές χρήματος και κεφαλαίου, χαρακτηρίζονται από μια πτωτική τάση στην υπό 

εξέταση περίοδο. Οι επενδυτές όλων των χωρών, που ανήκουν στην κατηγορία 

υψηλού κινδύνου, προτίμησαν ένα καλά διαφοροποιημένο διεθνές χαρτοφυλάκιο. 

Γενικά σύμφωνα με το κριτήριο του μέγιστου "Sharpe Ratio", η βέλτιστη δομή ενός 
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διεθνώς διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου είναι 80% στο νόμισμα αναφοράς και 

20% σε επενδύσεις ξένου νομίσματος. 

Τέλος, ως προς τα οφέλη από την κάλυψη έναντι συναλλαγματικών κινδύνων 

για τα διεθνή χαρτοφυλάκια αμοιβαίων κεφαλαίων καταλήξαμε στο συμπέρασμα, ότι, 

η χρήση προθεσμιακών συμβολαίων μπορεί να μειώσει τη μεταβλητότητα των 

αποδόσεων στα διεθνή χαρτοφυλάκια και, να συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση 

τους. 

XIV 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

1.1 Εισαγωγή 

Για το σύγχρονο ερευνητή της διεθνούς χρηματοοικονομικής θεωρίας, ένα 

από τα πιο συναρπαστικά θέματα για μελέτη αποτελεί η συμπεριφορά των 

αξιόγραφων των διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίου. Τα τελευταία χρόνια έχει 

παρατηρηθεί ένα αυξανόμενο και συνεχές ενδιαφέρον για τις διεθνείς επενδύσεις. 

Καθώς οι χρηματοοικονομικές συνθήκες έχουν γίνει περισσότερο ασταθείς τα 

τελευταία χρόνια, η μελέτη και η προσπάθεια πρόβλεψης των αποδόσεων και της 

μεταβλητότητας των διεθνών αξιόγραφων αλλά και των .συναλλαγματικών ισοτιμιών 

με σύγχρονες μεθόδους, έχουν προσελκύσει μεγάλο μέρος της σύγχρονης εμπειρικής 

έρευνας. 

Διάφορα ερωτήματα εγείρονται σχετικά με το ποσοστό των ξένων 

επενδύσεων σε ένα χαρτοφυλάκιο, την απόδοση και τον βαθμό του κινδύνου των 

διεθνών επενδύσεων, το ασφάλιστρο κινδύνου των επενδύσεων στην αγορά των 

διεθνών ομολογιών, τη δυνατότητα προβλέψεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών με 

τη χρήση σύγχρονων μεθόδων κλπ. Σε έναν κόσμο που θα υπέθετε την ύπαρξη 

τέλειου ανταγωνισμού και αποτελεσματικών κεφαλαιαγορών, οι χρηματοπιστωτικοί 

οργανισμοί και οι χρηματοοικονομικοί διαμεσολαβητές θα είχαν μικρότερα 

περιθώρια κέρδους και διεξόδους χρηματοοικονομικών καινοτομιών, καθώς οι 

επενδυτές θα είχαν την ικανότητα να διαχειρίζονται από μόνοι τους την περιουσία 

τους και τα χαρτοφυλάκια τους. Δεδομένου, όμως ότι, οι πραγματικές κεφαλαιαγορές 

δεν είναι ισχυρά αποτελεσματικές, η έρευνα των ακαδημαϊκών, αλλά και των 

επαγγελματιών των διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίου είναι ιδιαίτερα 

πολύτιμη. 

Το αντικείμενο της παρούσας διατριβής είναι ένα διεθνώς διαφοροποιημένο 

χαρτοφυλάκιο το οποίο επενδύει σε μια σειρά από αγορές διαφόρων χωρών 

(Regional/Asset Allocation). Πιο συγκεκριμένα επενδύει : 

Α) σε μια σειρά κρατικών ομολόγων στην Αμερική, Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία και 

Καναδά, διάρκειας 2, 3, 5, 7, 10 ετών. 
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Β) σε μια σειρά ελληνικών μετοχών, δύο τραπεζικές (Εθνική, Άλφα Πίστεως) τρεις 

χρηματοοικονομικές εταιρείες (Άλφα Άήζινγκ, Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων 

Χαρτοφυλακίου, Εθνική Ασφαλειών) και στον γενικό δείκτη του Χ.Α.Α. 

Γ) σε μια σειρά αμοιβαίων κεφαλαίων διαθεσίμων, ομολογιακών και μετοχικών της 

UBS που επενδύουν στην Αμερική, την Ιαπωνία και την Αγγλία. 

Δ) και σε μια σειρά προθεσμιακών καταθέσεων σε αμερικανικά δολάρια, βρετανικές 

λίρες, γερμανικά μάρκα και ελληνικές δραχμές 

Η παρούσα διατριβή αποτελεί μια εμπειρική διερεύνηση της απόδοσης 

διεθνώς διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου, μελετώντας ταυτόχρονα, διάφορες νέες 

τεχνικές πρόβλεψης των αποδόσεων και της μεταβλητότητας τους. Ιδιαίτερη έμφαση 

δίνεται στην αγορά ξένου συναλλάγματος, αφού ο συναλλαγματικός κίνδυνος 

λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από τους διαχειριστές στον πρσδιορισμό της στρατηγικής 

κατανομής του κεφαλαίου υπό διαχείριση (strategie asset allocation). 

Η παρούσα εργασία προσπαθεί να εφαρμόσει και να ελέγξει σύγχρονα 

υποδείγματα συμπεριφοράς των τιμών και των αποδόσεων των αξιόγραφων στις 

χρηματαγορές, επικεντρώνοντας την προσοχή της στη στατιστική ανάλυση χρονικών 

σειρών. Εξετάζει μερικές από τις πιο σύγχρονες θεωρητικές και πρακτικές 

οικονομικές εξελίξεις όπως: 

• Οι Θεωρίες των προσδοκιών - Expectations Theories. 

• Η Μεταβλητότητα και οι προβλέψεις - Volatility and Forecasting. 

• Το εξαρτώμενο στο χρόνο ασφάλιστρο κινδύνου. Time varying risk premium. 

• Τα υποδείγματα Αυτοπαλινδρομούμενα Υπο-συνθήκη Ετεροσκεδαστικά - ARCH, 

GARCH models. 

• Η Τεχνική Ανάλυση - Technical analysis. 

• Η θεωρία του Χάους - Chaos theory. 

• Η Διεθνής Διαφοροποίηση - International diversification. 

Τα υποδείγματα αυτά εφαρμόζονται, ελέγχονται και παρέχουν εμπειρικά 

αποτελέσματα από ης διεθνείς αγορές μετοχών, ομολογιών και ξένου 

συναλλάγ ματος. 

1.2 Αιτιολόγηση ερευνητικού θέματος 

Η απελευθέρωση και η διεθνοποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών σε 

ολόκληρο τον πολιτισμένο κόσμο, οδήγησε στην ταχύτατη ανάπτυξη των διεθνών 

επενδύσεων και τη στροφή των επενδυτών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 
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προς αυτό το είδος των επενδύσεων. Η συνολοκλήρωση των αγορών οδήγησε σε 

μείωση του κόστους συναλλαγών, πιο εύκολη πρόσβαση πληροφοριών και στην 

ανάπτυξη εξειδικευμένων τμημάτων στις διεθνείς επενδύσεις από μεγάλα 

χρηματοπιστωτικά ινστιτούτα. Το 1986 ξένοι οργανισμοί και τράπεζες έγιναν μέλη 

των χρηματιστηρίων του Τόκιο και του Λονδίνου ενώ παρόμοια βήματα έγιναν στο 

Παρίσι το 1988 και στην Ισπανία το 1989 (Συριόπουλος, 1999a). Η εξέλιξη αυτή, 

βεβαίως έχει σημαντικές συνέπειες πρακτικές και θεωρητικές, στα οφέλη από τη 

διεθνή διαφοροποίηση (Siriopoulos, 1996b). Ενώ τα οφέλη από τη διεθνή 

διαφοροποίηση σε όρους κινδύνου απόδοσης, όλο και περισσότερο αναγνωρίζονται, 

σε εμπειρικό επίπεδο (Solnik, 1996). 

Η ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων και των αυτόματων 

συστημάτων συναλλαγών διευκόλυναν τις χρηματιστηριακές συναλλαγές σε όλο τον 

κόσμο και όλες τις ώρες και οι διασυνοριακές συναλλαγές αυξήθηκαν ραγδαία. Στις 

αρχές του 1990 αίρωνται οι περιορισμοί μετακίνησης κεφαλαίων μεταξύ των χωρών 

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU). Αυτή η απελευθέρωση και απορρύθμιση είχε 

συνέπειες στη διαχείριση και διοίκηση των επενδύσεων και οδήγησε στην ένταση του 

ανταγωνισμού μεταξύ των διαχειριστών κεφαλαίων (fund managers) όλων των 

εθνικοτήτων, κάνοντας τη διαρκή έρευνα της συμπεριφοράς των διεθνών αγορών 

απαραίτητη. Αλλά και ένας ιδιώτης επενδυτής που επενδύει σε ξένες αγορές, πρέπει 

να ενημερώνεται από διαφορετικές πηγές πληροφοριών και να είναι σε θέση να τις 

αξιολογήσει και να λάβει ορθές επενδυτικές αποφάσεις σε ένα σύνθετο 

χρηματοοικονομικό περιβάλλον με πολλές αγορές και πολλά προϊόντα (Multi-Market 

/ Multi -product environment). 

Βασικά κίνητρα για την πραγματοποίηση της έρευνας μας αποτέλεσαν α) το 

μέγεθος των διεθνών αγορών, β) οι νέες ερευνητικές διέξοδοι στη διεθνή 

βιβλιογραφία των επενδύσεων, γ) η πρωτοποριακή σύγχρονη μεθοδολογία και δ) τα 

πιθανά οφέλη από τα αποτελέσματα της έρευνας για χάραξη πολιτικής επενδύσεων 

και για πρακτική εφαρμογή από τους θεσμικούς επενδυτές. 

1.2.1 Το Μέγεθος των Αγορών 

Παραδοσιακά, ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού μηχανισμού σε μια οικονομία 

είναι η συγκέντρωση των αποταμιεύσεων και, στη συνέχεια, η αποτελεσματική 

κατανομή τους σε επενδυτικές και καταναλωτικές χρήσεις (Θωμαδάκης και 

Ξανθάκης, 1990). Ως Χρηματοπιστωτική Αγορά (Financial Market) καλείται ο χώρος 
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όπου διαπραγματεύονται χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (assets). Τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία διαπραγματεύονται στις κεφαλαιαγορές, στις αγορές 

χρήματος και στις αγορές συναλλάγματος (Συριόπουλος, 1999a). 

Οι κεφαλαιαγορές διακρίνονται στις ομολογιακές αγορές όπου 

διαπραγματεύονται οι διεθνείς ομολογίες, τα χρηματιστήρια, όπου 

διαπραγματεύονται οι μετοχές και τα χρηματιστήρια παραγώγων, όπου 

διαπραγματεύονται τα παράγωγα προϊόντα, όπως τα συμβόλαια προθεσμιακής 

εκπλήρωσης (Futures) και τα προαιρετικά δικαιώματα (Options). 

Οι αγορές χρήματος και συναλλάγματος που αποτελούνται από πάσης φύσεως 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε όλον τον κόσμο είναι αγορές με τεράστια 

συναλλακτική δραστηριότητα και τέτοιες συναλλαγές μπορούν να γίνουν καθόλη την 

διάρκεια του 24 ώρου σε διάφορα μέρη της γης. Παραδείγματος χάριν ένας Γερμανός 

επενδυτής μπορεί να πουλήσει ευρώ έναντι δολλαρίων στις 3 μετά τα μεσάνυχτα ώρα 

Γερμανίας σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα του Τόκυο. 

Η ομολογιακή αγορά είναι επίσης μια τεράστια αγορά που οι συναλλαγές 

γίνονται μέσω των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (Τράπεζες) και των ειδικών 

ιδρυμάτων αγοράς και πώλησης ομολογιών. 

Πίνακας 1.1 Μέγεθος των Βασικών Ομολογιακών Αγορών (Ονομαστική Αξία σε δις. δολάρια) 

Ομολογιακή Αγορά 

Αμερικανικό Δολάριο 

Ιαπωνέζικο Γιέν 

Γερμανικό Μάρκο 

Ιταλική λιρέτα 

Γαλλικό Φράγκο 

Βρετανική Λίρα 

Καναδέζικο Δολάριο 

Βελγικό Φράγκο 

Ολλανδικό Γκίλντερ 

Δανέζικη Κορώνα 

Ελβετικό Φράγκο 

Σουηδική Κορώνα 

Ευρωπαϊκή Νομισματική Μονάδα 

Ισπανική πεσέτα 

Αυστραλέζικο Δολάριο 

Αυστριακό Σελίνι 

Νορβηγική Κορώνα 

Φιλανδικό Μάρκο 

Πορταγαλέζικο εσκούδο 

Ιρλανδική Λίρα 

Νεοζηλανδέζικο Δολάριο 

Συνολική Αγορά 

Συνολικό Ποσό Έκδοσης 

7.547,2 

3.044,0 

1.590,8 
780,7 

748,6 

436,6 

393,0 

301,3 

227,5 

227,4 

200,7 

186,4 

144,6 

144,4 

106,1 

87,8 

40,8 

33,7 

28,6 

21,4 

15,0 

$16.306,60 

Ως Ποσοστό όλων των εκδόσεων 

46,3% 

18,7% 

9,8% 
4,8% 
4,6% 

2,7% 
2,4% 
1,8% 
1,4% 
1,4% 

1,2% 
1,1% 
0,9% 
0,9% 
0,7% 

0,5% 
0,3% 
0,2% 
0,2% 
0,1% 
0,1% 

100,0% 

Πηγή: Solnik,1996 International Investments 
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Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα το συνολικό ποσό των 

ομολογιακών εκδόσεων στις βασικές ομολογιακές αγορές είναι τεράστιο και συνεχώς 

αυξάνεται λόγω των αυξανόμενων δανειακών αναγκών που βαρύνουν τα κράτη και 

τις επιχειρήσεις. 

Επίσης στον πίνακα 1.2 παρουσιάζονται ενδεικτικά στατιστικά στοιχεία 

σχετικά με το μέγεθος των βασικών χρηματιστηριακών αγορών και αφορούν τη 

χρονιά 1994, όπως και ο προηγούμενος πίνακας. 

Πίνακας 1.2 Μέγεθος των Βασικών Χρηματιστηριακών Αγορών (Σε δις. δολάρια) 

Περιοχή ή Χώρα 

Ευρώπη 

Μ. Βρετανία 

Γερμανία 

Γαλλία 

Ελβετία 

Ολλανδία 

Ιταλία 

Ισπανία 

Σουηδία 

Βέλγιο 

Ελλάδα 

Αλλες χώρες 

Περιοχή Ειρηνικού 
Ιαπωνία 

Αυστραλία 

Σινγκαπούρη 

Χόνκ Κόνγκ 

Βόρεια Αμερική 

Αμερική 

Καναδάς 

Παγκόσμια Αγορά 

Συνολικό Ποσό Έκδοσης 

3275 

1145 

477 
444 

284 

224 

177 
151 

118 

84 
12 

159 

4435 
3841 

212 

139 

241 

4914 

4626 
288 

S12640 

Ως Ποσοστό όλων των εκδόσεων 

26% 

9% 
3,8% 
3,6% 
2,3% 
1,8% 

1,4% 
1,3% 
0,9% 
0,6% 
0,1% 
1,2% 

35% 
30,4% 
1,6% 
1,4% 
2% 

39% 
36,6 

2,4% 

100,0% 
Πηγή: Solnik,1996 International Investments 

Τα τελευταία χρόνια, οι αγορές μετοχών (χρηματιστήρια) και οι αγορές 

παραγώγων αναπτύχθηκαν με γοργούς ρυθμούς σε όλο τον κόσμο και η πρόσβαση σε 

αυτές τις αγορές κατέστη ευκολότερη λόγω της ανάπτυξης της πληροφορικής και της 

τεχνολογίας. 

Σύμφωνα με τη Bank of International Settlements (BIS) ο μέσος ημερήσιος 

όγκος συναλλαγών στην αγορά συναλλάγματος προσεγγίζει το ένα τρισεκατομμύριο 

δολλάρια. Το ελάχιστο μέγεθος συναλλαγών εξαρτάται από το νόμισμα αλλά 

συνήθως είναι μερικά εκατομμύρια δολλάρια. 

Νέες προοπτικές επενδύσεων παρουσιάζονται για όλους τους επενδυτές 

οποιασδήποτε χώρας. Βασική προϋπόθεση η σωστή γνώση και έρευνα των διεθνών 

αγορών, πράγμα που αποτέλεσε ένα από τα βασικά κίνητρα της έρευνας μας. 
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1.2.2 Οι νέες ερευνητικές διέξοδοι στην διεθνή βιβλιογραφία 

Προηγούμενες έρευνες στα διεθνή χαρτοφυλάκια επικεντρώθηκαν στην 

εξεύρεση μεθόδων μείωσης του συναλλαγματικού κινδύνου, που είναι και ο 

σημαντικότερος. Μαρτυρίες σχετικές με τα οφέλη της διεθνούς διαφοροποίησης 

έχουν βρεθεί σε πολλές εργασίες [Grubel (1968), Levy και Sarnat (1970), Grauer και 

Hakansson (1987), Desantis και Gerard (1997), Markellos και Siriopoulos (1997), 

Asimakopoulos, Goddard και Siriopoulos (2000), Siriopoulos (1996b) και άλλοι]. Η 

πλειοψηφία όμως αυτών ασχολείται με την διερεύνηση του θέματος από την πλευρά 

του αμερικανού επενδυτή και συνήθως για μια συγκεκριμένη κατηγορία επενδύσεων, 

συνήθως την αγορά των μετοχών. Στην παρούσα μελέτη, επεκτείνουμε κι άλλο την 

έρευνα από την πλευρά διαφορετικών επενδυτών και διαφόρων κατηγοριών 

επενδύσεων στο πλαίσιο ενός χαρτοφυλακίου αμοιβαίων κεφαλαίων (Fund of funds). 

Τα χαρτοφυλάκια αμοιβαίων κεφαλαίων, αποτελούν ιδιαίτερο αντικείμενο μελέτης 

από μεγάλους διεθνείς επενδυτικούς οίκους, όπως η J.P. Morgan και η Salomon 

Smith Barney, χωρίς μεγάλη ακαδημαϊκή έρευνα τα τελευταία χρόνια. Οι έρευνες, 

που περιλαμβάνουν ελέγχους μείωσης συναλλαγματικού κινδύνου με την χρήση 

προθεσμιακών συμβολαίων, επικεντρώθηκαν, κυρίως, σε μετοχικές επενδύσεις 

[Jorion (1985) και Eun και Reusnick (1988)] και πολύ λίγες στην αγορά ομολογιών 

[Thomas (1989), Hauser και Levy (1991a,b), Annaert (1995)]. Στη διεθνή αγορά 

Αμοιβαίων Κεφαλαίων οι προηγούμενες έρευνες είναι πολύ λίγες, μια από τις 

εξαιρέσεις αποτελούν οι Cumby και Glen (1990). Στην Ελληνική αγορά Αμοιβαίων 

Κεφαλαίων ιδιαίτερη θέση κατέχει η έρευνα του Καραπιστόλη (1999). Ο Solnik 

(1996) περιγράφει συνοπτικά τις τελευταίες έρευνες στο τομέα των διεθνών 

επενδύσεων. 

Όσον αφορά στις δυνατότητες επακριβών προβλέψεων των αποδόσεων των 

αξιόγραφων στις επιμέρους αγορές, η έρευνα και η άσκηση με την χρήση σύγχρονων 

υποδειγμάτων χρονικών σειρών εξακολουθεί να έλκει το ενδιαφέρον των ερευνητών, 

εξαιτίας των σημαντικών χρηματικών κερδών που μπορεί να αποφέρει. Δεδομένης 

της απουσίας κάποιας συγκεκριμένης διαρθρωτικής οικονομικής θεωρίας να εξηγήσει 

τις διακυμάνσεις των αποδόσεων των χρηματοοικονομικών σειρών, το υπόδειγμα του 

Engles (1982) και, οι γενικευμένες του μορφές αργότερα, βρίσκουν μεγάλες 

εφαρμογές τα τελευταία χρόνια σε διάφορες χρονικές οικονομικές σειρές και σε 

διάφορες χώρες. Οι σχετικές έρευνες στην αναδυόμενη ελληνική αγορά κεφαλαίου 

και συναλλάγματος είναι ελάχιστες [Sallas, Μ. και Thalassinos (1996), Siriopoulos et 
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al. (1994), Papanastasiou, Siriopoulos και Tsopoglou (1997), Καραθανάσης και 

Πατσάς (1997), Karathanasis & Patsos (1993), Mills, Siriopoulos & Markellos 

(2000)]. Η εφαρμογή της θεωρίας του χάους στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και την 

αγορά συναλλάγματος αποτελεί, επίσης, μια έρευνα με μικρή προηγούμενη ιστορία 

[Συριόπουλος και Λεοντίτσης (2000), Sirlantzis και Siriopoulos (1993), Siriopoulos 

και Markellos (1996), Siriopoulos (1999, 1996b) κ.ά.]. 

Σημαντικό μέρος της έρευνας στις διεθνείς επενδύσεις σχετικά με τους 

ελέγχους βασικών θεωριών τιμολόγησης ή αποτίμησης ομολογιακών αξιόγραφων, 

αποτελεί εκείνη η κατηγορία ερευνών που μελετάει και προσπαθεί να εξηγήσει, τις 

αλλαγές στο λεγόμενο ασφάλιστρο κινδύνου κατά την διάρκεια του χρόνου, 

χρησιμοποιώντας διάφορες οικονομικές μεταβλητές [Campbell (1987), Fama και 

French (1989), Stambaugh (1988)]. Η μεγάλη πλειοψηφία των ερευνητών 

ασχολήθηκαν με βραχείας λήξης χρηματοοικονομικά προϊόντα [Lee και Jo (1983), 

Pesando (1983), Fama (1986), Levy και Brooks (1989), Backus (1989), Richardson 

P., Richardson P, Richardson J, και Smith (1992), Alles (1995)]. Δεν έλειψε όμως και 

η έρευνα σε μακροπρόθεσμους ομολογιακούς τίτλους [Shiller, Campbell και 

Schoenholtz (1983), Fama (1984), Mankiw (1986), Campbell και Shiller (1991), Hall 

και Miles (1992), Elton, Gruber και Mei (1996), Bansal και Coleman II (1996), 

Bekdache και Baum (1998)]. Ένα σημαντικό κενό στη σχετική έρευνα είναι οι 

εργασίες με μια ποικύλία δεδομένων από διάφορες χώρες. Τέτοιες μελέτες είναι 

ελάχιστες και εξαίρεση αποτελούν οι Mankiw (1986), Poterba, Cutler και Summers 

(1990), Hall και Miles (1992). Η έρευνα, όμως, σε μια σειρά από διεθνείς 

ομολογιακούς δείκτες, οι οποίοι αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια αποτελεί μια από 

τις καινοτομίες της παρούσας μελέτης και παρέχει ακρίβεια και πιο αποτελεσματικό 

έλεγχο σύγχρονων οικονομικών θεωριών. Μια ιδιαίτερα αποτελεσματική παρουσίαση 

των ερευνών στην αγορά ομολογιών προσφέρει ο Cuthbertson (1996). 

Οι προβλέψεις των συναλλαγματικών τιμών είναι μια νέα πρακτική για τους 

παραδοσιακούς επενδυτές χαρτοφυλακίων. Οι επενδυτές έχουν να διερευνήσουν 

κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές μεταβλητές για να προβλέψουν τις 

συναλλαγματικές τιμές. Ενώ είναι γενικά αποδεκτό ότι, στη σημερινή εποχή οι 

θεμελιώδεις μακροοικονομικοί παράγοντες είναι ακόμα η κύρια δύναμη που 

κατευθύνει τιμές και αγορές όλο και περισσότεροι αναλυτές χρησιμοποιούν την 

τεχνική ανάλυση ως εργαλείο πρόβλεψης (Συριόπουλος, 1999b). Και αυτό συμβαίνει 

λόγω της αποτυχίας των βασικών νομισματικών υποδειγμάτων τα τελευταία χρόνια 
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να προσαρμόσουνε ορισμένες μεταβλητές (π.χ. τις προσδοκίες των επενδυτών 

(Frankel & Rose, 1994), της επιτυχούς εφαρμογής της τεχνικής ανάλυσης σε άλλες 

αγορές [Levich & Thomas (1993), Menkhoff & Schlumberger (1995), Cheung & 

Wong (1996, 1997)] και της ανάπτυξης της τεχνολογίας των Η/Υ. Στη δεκαετία του 

1980 παρόλο που οι έρευνες χρησιμοποιούσαν μεγάλα δείγματα δεδομένων [Sweeney 

(1986), Schulmeister (1988)] και διερευνούσαν μια ποικύλία συστημάτων τεχνικής 

ανάλυσης το βασικό τους μειονέκτημα ήταν ότι δεν ελάμβαναν υπόψιν τους τον 

παράγοντα κίνδυνο. Ιδιαίτερη έμφαση στην μελέτη του κινδύνου των συστημάτων 

τεχνικής ανάλυσης δίνεται από τους Siriopoulos & Sofikitis (1990) και Siriopoulos & 

Markellos (1996). 

1.2.3 Η πρωτοποριακή μεθοδολογία 

Παρόλο που η έννοια του μεταβλητού στον χρόνο επασφάλιστρου κινδύνου 

(Time varying risk premium) σε θεωρητικό επίπεδο αναφέρεται από παλιά στην 

βιβλιογραφία της χρηματοοικονομικής επιστήμης (Mandlbrot, 1963), σε εμπειρικό 

επίπεδο μόνο πρόσφατα έχει γίνει κάποια πρόοδος με την ανάπτυξη υποδειγμάτων 

της μορφής ARCH GARCH (Bollerslev et al., 1992). 

Η χρήση ομολογιακών δεικτών, που αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια 

αποτελεί έναν τομέα έρευνας παρθένο, στο πλαίσιο της παγκόσμιας αγοράς 

ομολόγων (Fabozzi, 1999). Οι ομολογιακοί δείκτες που χρησιμοποιήσαμε στην 

μελέτη μας αποτελούν χαρτοφυλάκια συγκεκριμένης λήξης. Εφαρμόζονται, επίσης, 

σύγχρονες τεχνικές προβλέψεων, όπως η Τεχνική ανάλυση (Murphy 1997), και η 

θεωρία του Χάους (Συριόπουλος και Λεοντίτσης 2000) στην αγορά συναλλάγματος 

όπου δεν υπάρχει μεγάλη προηγούμενη εμπειρία. Η μη γραμμική συμπεριφορά των 

αποδόσεων τα τελευταία χρόνια οδήγησε την έρευνα νέων μη γραμμικών μεθόδων 

πρόβλεψης. Τέλος, η σύνθεση διεθνών χαρτοφυλακίων, που απαρτίζονται από 

αμοιβαία κεφάλαια όλων των κατηγοριών ενός από τους μεγαλύτερους Τραπεζικούς 

Οίκους στον κόσμο (Union Bank of Switzerland), είναι η πλέον αντιπροσωπευτική 

σύνθεση ενός διεθνούς χαρτοφυλακίου και, αποτελεί βασικό επενδυτικό εργαλείο των 

συνταξιοδοτικών ταμείων (Veasey, 2000) και άλλων θεσμικών επενδυτών μεσο-

μακροπρόθεσμου επενδυτικού ορίζοντα. 

8 



1.2.4 Πιθανά οφέλη από αποτελέσματα της έρευνας για χάραξη επενδυτικής 

πολιτικής και πρακτική εφαρμογή 

Η παρούσα εργασία θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ιδιαίτερα χρήσιμο 

εργαλείο για τους επαγγελματίες, "Professional Traders", των διεθνών αγορών, 

μελετώντας εμπειρικά την αξία θεωρητικών υποδειγμάτων και σύγχρονων τεχνικών 

πρόβλεψης, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τον κίνδυνο μιας επένδυσης. 

Οι επαγγελματίες διαχειριστές, "Portfolio managers", θα μπορούσαν να 

βρουν, επίσης, ενδιαφέρουσα την παρούσα εργασία μελετώντας τις δυνατότητες 

αποδοτικότερης διαχείρισης, αλλά και την δυνατότητα μιας επιτυχημένης διεθνούς 

διασποράς των επενδύσεων για διάφορα επίπεδα κινδύνου. 

Οι διαχειριστές κεφαλαίων των συνταξιοδοτικών ταμείων, "Pension Fund 

Managers", θα μπορούσαν να έχουν σημαντική πληροφόρηση για την αποτίμηση της 

αξίας σε κίνδυνο των θέσεων τους στις διεθνείς αγορές. 

Αλλά και στο πλαίσιο της νομισματικής πολιτικής, η οποία ασκείται με τις 

αλλαγές των επιτοκίων στην διάρκεια του χρόνου και των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών, η ανάλυση της αγοράς κρατικών ομολόγων και των συναλλαγματικών 

αγορών που γίνεται στο πλαίσιο της διατριβής, αποτελεί βοήθημα κατανόησης των 

αποφάσεων αυτών που ασκούν την οικονομική πολιτική, " Policy makers". 

1.3 Σκοποί και στόχοι της διατριβής 

Σκοπός της διατριβής αυτής είναι να απαντήσει σε μια σειρά από ερωτήματα. 

Κυρίως σε θέματα που αφορούν προϊόντα των επιμέρους αγορών, που απαρτίζουν 

ένα διεθνές χαρτοφυλάκιο και επηρεάζουν την απόδοση και τον κίνδυνο του. 

• Ισχύει η θεωρία των Προσδοκιών της διάρθρωσης των επιτοκίων στις διεθνείς 

αγορές ομολογιών; 

• Στις κρατικές αγορές ομολογιών υπάρχουν αποκλίσεις από την υπόθεση της 

αποτελεσματικότητας (Efficient Market Hypothesis) πού είναι κοινές σε κάποιες 

Χώρες; 

• Μπορούν να κατασκευασθούν υποδείγματα που να ερμηνεύουν το ασφάλιστρο 

κινδύνου στις διεθνείς αγορές κρατικών ομολογιών; 

• Μπορούν να κατασκευασθούν υποδείγματα που να ερμηνεύουν τη συμπεριφορά 

των συναλλαγματικών τιμών; 

• Μπορεί η τεχνική ανάλυση να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο πρόβλεψης των 

βασικών συναλλαγματικών ισοτιμιών; 
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• Υπάρχει δυνατότητα πρόβλεψης των ημερήσιων αποδόσεων και του κινδύνου 

χρεογράφων από την ελληνική αγορά κεφαλαίου και συναλλάγματος; 

Στην συνέχεια η παρούσα διαριβή απαντά στα εξής πολύ σημαντικά ερωτήματα 

σχετικά με την καλύτερη διαχείριση ενός διεθνούς χαρτοφυλακίου. 

• Ποια είναι, εάν υπάρχουν, τα οφέλη από την διεθνή διαφοροποίηση για διεθνή 

χαρτοφυλάκια αμοιβαίων κεφαλαίων (Fund of Funds); 

• Ποια είναι, εάν υπάρχουν, τα οφέλη από την κάλυψη έναντι συναλλαγματικού 

κινδύνου για διεθνή χαρτοφυλάκια αμοιβαίων κεφαλαίων (Fund of Funds); 

Για να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα πρέπει να επιτευχθούν οι παρακάτω 

στόχοι: 

• Πρώτον, να ελεγχθεί εμπειρικά η υπόθεση των προσδοκιών (Expectation 

Hypothesis) στις διεθνείς αγορές ομολόγων. 

• Δεύτερο, να διερευνηθεί η προσαρμογή συναρτησιακών υποδειγμάτων, που να 

ερμηνεύουν τις αποδόσεις και τις διακυμάνσεις των εξεταζόμενων σειρών. 

• Τρίτο, να αναλυθούν εμπειρικά οι κατηγορίες χρεογράφων από την ελληνική 

αγορά κεφαλαίου και την αγορά συναλλάγματος για να διερευνηθεί αν οι τιμές 

συναλλάγματος και μετοχών ακολουθούν την διαδικασία του τυχαίου περιπάτου. 

Εάν δεν την ακολουθούν να διερευνήσουμε την δυνατότητα πρόβλεψης των 

ημερήσιων αποδόσεων και διακυμάνσεων τους, προσαρμόζοντας μια σειρά 

υποδειγμάτων. 

• Τέταρτο, να διερευνηθεί η κερδοφορία διαφόρων συστημάτων τεχνικής ανάλυσης 

στην αγορά συναλλάγματος των βασικών ισοτιμιών. 

• Πέμπτο, να μελετηθούν εμπειρικά οι κατηγορίες αμοιβαίων κεφαλαίων, ώστε να 

ερευνήσουμε εάν υπάρχει κάποιος βέλτιστος συνδυασμός διεθνών αμοιβαίων 

κεφαλαίων και, εάν υπάρχουν κάποιοι ιδιαίτεροι παράγοντες που επηρεάζουν 

αυτούς τους συνδυασμούς. 

• Τέλος, να συγκρίνουμε την απόδοση διεθνών αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων 

αμοιβαίων κεφαλαίων (Fund of Funds) με και χωρίς κάλυψη έναντι του 

συναλλαγματικού κινδύνου, από την πλευρά διαφόρων επενδυτών. 

1.4 Διάρθρωση της διατριβής 

Οι στόχοι που ορίσαμε στο προηγούμενο μέρος, που θα μας βοηθήσουν να 

επιτύχουμε τους βασικούς σκοπούς της διατριβής αυτής καθορίζουν την ίδια την 

διάρθρωση της διατριβής. Επειδή το αντικείμενο της διατριβής είναι πολυσύνθετο, 
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κάθε κεφάλαιο αποτελεί μια ειδική ενότητα έρευνας, η οποία όμως είναι δεμένη με τα 

αποτελέσματα της προηγούμενης και συμβάλλει στην επίτευξη του βασικού σκοπού 

της διατριβής, που είναι η συμβολή στην αποτελεσματικότερη διαχείριση ενός 

διεθνούς χαρτοφυλακίου. Η διατριβή αποτελείται από εννέα κεφάλαια. 

Κάθε κεφάλαιο έχει τις δικές του υποθέσεις έρευνας και δίνει της δικές του 

απαντήσεις. Παρόλα αυτά υπάρχει μια λογική συνέχεια και σύνδεση μεταξύ των 

διαφόρων τομέων της έρευνας που αναπτύσσονται σε κάθε κεφάλαιο. Κάθε κεφάλαιο 

συμπληρώνει και συνεισφέρει στους κοινούς σκοπούς της διατριβής. 

Ειδικότερα: 

Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί μια εισαγωγή στο αντικείμενο της διατριβής. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια περιγραφή των βασικών εννοιών και 

μαθηματικών τύπων της χρηματοοικονομικής επιστήμης που θα χρησιμοποιηθούν 

στην παρούσα διδακτορική διατριβή. Ορίζονται τα βασικά μέτρα απόδοσης και 

κινδύνου. Η σχέση μεταξύ απόδοσης και κινδύνου είναι ένα βασικό θέμα που είναι 

εμφανές σε όλα τα κεφάλαια της παρούσας εργασίας. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζουμε την βασική οικονομετρική και στατιστική 

μεθοδολογία που θα ακολουθήσουμε στην διατριβή και πιο συγκεκριμένα σε κάθε 

επιμέρους κεφάλαιο. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο μελετούμε τις μηνιαίες επιπλέον αποδόσεις σε σχέση 

με την απόδοση χωρίς κίνδυνο (Excess Holding Period Yield) και την μεταβλητότητα 

τους (volatility) για πέντε διαφορετικές αγορές κρατικών ομολόγων, για να ελέγξουμε 

την υπόθεση των ορθολογικών προσδοκιών, την υπόθεση της αποτελεσματικότητας 

των αγορών και να διερευνήσουμε εάν υπάρχουν κάποιας συγκεκριμένης μορφής 

υποδείγματα που να ερμηνεύουν το ασφάλιστρο κινδύνου σε αυτές . 

Στο κεφάλαιο πέντε αναλύουμε εμπειρικά τέσσερις κατηγορίες χρεογράφων 

από την ελληνική αγορά κεφαλαίου και την αγορά συναλλάγματος για να 

διερευνήσουμε την υπόθεση του τυχαίου περιπάτου και τη δυνατότητα πρόβλεψης 

των ημερήσιων αποδόσεων και διακυμάνσεων τους κατά την περίοδο 4/1/93 -

1 Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτού του κεφαλαίου παρουσιάστηκαν και ανακοινώθηκαν στο 7ο 
παγκόσμιο συνέδριο χρηματοοικονομίας (Multinational Finance Society Conference), (Φιλαδέλφεια 
Αμερικής Απρίλιος 2000). 
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26/3/98 (1306 παρατηρήσεις). Ως γνωστόν, κάτω από την υπόθεση του τυχαίου 

περιπάτου οι αποδόσεις των χρεογράφων και η μεταβλητότητα τους δεν είναι 

προβλέψιμες. Μια θεώρηση της αποτελεσματικής αγοράς, λέει ότι, δεν μπορεί 

κανένας να επιτύχει συστηματική κερδοφορία αφού λάβει υπόψη το συναλλακτικό 

κόστος και τον κίνδυνο. Η ανάλυση περιλαμβάνει εφαρμογή υποδειγμάτων χρονικών 

σειρών με μεταβαλλόμενη στον χρόνο διακύμανση η οποία μοντελοποιείται με 

υποδείγματα της μορφής ARCH, GARCH. Αυτού του τύπου υποδείγματα 

υποδειγματοποίησης της διακύμανσης φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη εφαρμογή στην 

αγορά των μετοχών παρά στην αγορά ομολογιών2. 

Στο έκτο κεφάλαιο διερευνούμε την κερδοφορία συστημάτων τεχνικής 

ανάλυσης στην αγορά ξένου συναλλάγματος3. 

Στο έβδομο κεφάλαιο εξετάζουμε τα οφέλη από την διεθνή διαφοροποίηση 

και την κάλυψη έναντι του συναλλαγματικού κινδύνου για διεθνή χαρτοφυλάκια. Πιο 

συγκεκριμένα, αναλύουμε εμπειρικά τρεις κατηγορίες αμοιβαίων κεφαλαίων της 

μεγαλύτερης τράπεζας στον κόσμο της UBS, ώστε να ερευνήσουμε εάν υπάρχει 

κάποιος βέλτιστος συνδυασμός διεθνών αμοιβαίων κεφαλαίων και να συγκρίνουμε 

την απόδοση ενός διεθνώς διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου αμοιβαίων κεφαλαίων 

με κάλυψη απέναντι στον συναλλαγματικό κίνδυνο και ενός άλλου χωρίς κάλυψη, 

από την πλευρά επενδυτών διαφορετικών χωρών . 

Στο κεφάλαιο οκτώ ανακεφαλαιώνουμε την διδακτορική διατριβή παρέχοντας 

μια ολοκληρωμένη εικόνα της έρευνας μας και παρουσιάζοντας τα βασικά 

συμπεράσματα και τις προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 

Τέλος στο παράρτημα της διατριβής παρουσιάζουμε τη χρησιμότητα της 

διδακτορικής διατριβής σε έναν μεγάλο θεσμικό οργανισμό διαχείρισης κεφαλαίων. 

2 Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτού του κεφαλαίου παρουσιάστηκαν και ανακοινώθηκαν στο 1 Ιο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής (Χανιά, Κρήτης Ιούνιος 1998) και στο 6ο παγκόσμιο συνέδριο 
χρηματοοικονομίας (Multinational Finance Society Conference), Τορόντο, Καναδά, Ιούλιος 1999. 
3 Τα αποτελέσματα της έρευνας του κεφαλαίου παρουσιάστηκαν στο διεθνές συνέδριο 'Preparing the 
Manager of the 21st Century' (Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 1999). Και δημοσιεύτηκαν στο διεθνές 
επιστημονικό περιοδικό Managerial Finance Journal, Vol 27, No 8 2001. 
4 Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτού του κεφαλαίου παρουσιάστηκαν και ανακοινώθηκαν στο 8ο 
παγκόσμιο συνέδριο χρηματοοικονομίας (Multinational Finance Society Conference), (Garda Ιταλίας, 
Ιούνιος 2001), Managerial Finance Journal (Forthcoming 2002). 

12 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

2.1 Εισαγωγή στις Διεθνείς Χρηματοπιστωτικές Αγορές 

Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει τις βασικές έννοιες της 

χρηματοοικονομικής, που θα αποτελέσουν τα βασικά εργαλεία της ανάλυσης που θα 

εφαρμόσουμε στην παρούσα διατριβή. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι βασικές 

έννοιες για την κατανόηση και ανάλυση των επιτοκίων, των αποδόσεων και της 

κίνησης των κεφαλαίων στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Αναλυτικότερα μελετώνται: 

• Οι διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές και τα βασικά χρηματοοικονομικά 

προϊόντα. 

• Τα επιτόκια και η θεωρία καθορισμού των επιτοκίων. 

• Η χρονική αξία του χρήματος και η παρούσα αξία (DPV discounted present 

value) 

• Οι αποδόσεις ομολογιών και μετοχών και ο ρυθμός μεταβολής των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών. 

• Η θεωρία χρησιμότητας (Utility Theory) και η λήψη αποφάσεων υπό καθεστώς 

αβεβαιότητας. 

• Η σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου (Modern Portfolio Theory), η θεωρία 

κεφαλαιαγοράς (Capital Market Theory) και το υπόδειγμα τιμολόγησης 

κεφαλαιακών στοιχείων (Capital Asset Pricing Model, CAPM) 

Τα βασικά προϊόντα της μελέτης είναι τα χρηματοοικονομικά προϊόντα. 

Αντίθετα με τα πραγματικά ή τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, τα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα εκφράζουν κάποια απαίτηση σε κάποια άλλη 

οικονομική μονάδα. Δεν παρέχουν στο κάτοχο τους φυσικές υπηρεσίες όπως κάνουν 

τα πραγματικά αγαθά. Αντίθετα, τα χρηματοοικονομικά προϊόντα φυλάσσονται από 

τον κάτοχο τους γιατί φέρουν κάποια αξία αλλά και για την αναμενόμενη απόδοση 

που θα του προσφέρουν στο μέλλον. Με άλλα λόγια, ο κάτοχος τους θυσιάζει την 

παρούσα κατανάλωση έναντι της μελλοντικής. 

Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα υπάρχουν σε μια οικονομία γιατί η 

αποταμίευση (τρέχον εισόδημα - τρέχοντα έξοδα) διαφόρων οικονομικών μονάδων 

σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο διαφέρει από την επένδυση σε κεφαλαιουχικά 
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προϊόντα. Σαν οικονομικές μονάδες μπορούν να θεωρηθούν ένα νοικοκυριό, ένας μη 

κερδοσκοπικός οργανισμός, μια επιχείρηση ή το ίδιο το κράτος. Υπάρχουν σαφώς μια 

σειρά από λόγοι που εξηγούν γιατί μια οικονομική μονάδα επενδύει περισσότερο από 

ότι αποταμιεύει ή το αντίθετο σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. Αυτοί οι λόγοι 

μπορεί να είναι το επίπεδο του τρέχοντος εισοδήματος, το αναμενόμενο μελλοντικό 

εισόδημα, το κόστος των αγαθών, προσωπικές προτιμήσεις, η ηλικία, το επίπεδο των 

επιτοκίων και άλλοι πολλοί (Θωμαδάκης και Ξανθάκης, 1990). 

Ένα χρηματοοικονομικό προϊόν δημιουργείται, όταν η επένδυση σε 

πραγματικές αξίες μιας οικονομικής μονάδας υπερβαίνει την αποταμίευση της και ο 

δανειζόμενος χρηματοδοτεί αυτήν την επιπλέον επένδυση εκδίδοντας αξιόγραφα. 

Βέβαια, για να χρηματοδοτηθεί μια οικονομική μονάδα πρέπει να υπάρξει μια άλλη ή 

άλλες οικονομικές μονάδες που να είναι διατεθειμένες να δανείσουν. Αυτή η 

συναλλαγή και διαπραγμάτευση μεταξύ δανειστή και δανειζόμενου, που λαμβάνει 

χώρα στις λεγόμενες χρηματοπιστωτικές αγορές, καθορίζει το επίπεδο των επιτοκίων. 

Για λόγους ευκολίας, οι οικονομικές μονάδες των οποίων η τρέχουσα αποταμίευση 

υπερβαίνει την τρέχουσα επένδυση σε πραγματικές αξίες ονομάζονται 

πλεονασματικές αποταμιευτικές μονάδες (savings-surplus units), ενώ αυτές των 

οποίων η τρέχουσα επένδυση υπερβαίνει την τρέχουσα αποταμίευση χαρακτηρίζονται 

ως ελλειμματικές αποταμιευτικές μονάδες (savings-deficit units) (Κιόχος και 

Παπανικολάου, 1990). 

Στο σύνολο της οικονομίας τα κεφάλαια προσφέρονται από τις 

πλεονασματικές αποταμιευτικές μονάδες στις ελλειμματικές αποταμιευτικές μονάδες. 

Αυτή η ανταλλαγή κεφαλαίων επιτυγχάνεται μέσα από άϋλους πλέον τίτλους, οι 

οποίοι αντιπροσωπεύουν χρηματικές αξίες στους φέροντες και χρηματικές 

υποχρεώσεις στους εκδότες αυτών των τίτλων. Εάν κάποια οικονομική μονάδα έχει 

στην κατοχή της χρηματοοικονομικά προϊόντα, τότε είναι σε θέση να καλύψει την 

επιπλέον επένδυση σε πραγματικές αξίες έναντι αποταμίευσης, πουλώντας μερικά 

από αυτά τα χρηματοοικονομικά προϊόντα. 

Σκοπός των χρηματοπιστωτικών αγορών είναι η αποτελεσματική κατανομή 

των αποταμιεύσεων σε μια οικονομία και σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο στις 

οικονομικές μονάδες, που χρησιμοποιούν κεφάλαια για επένδυση σε πραγματικές 

αξίες ή για κατανάλωση. Η βασική λειτουργία των αγορών είναι η μεταφορά 

κεφαλαίων από τις πλεονασματικές οικονομικές μονάδες στις ελλειματικές 

επιτυγχάνοντας την μέγιστη ικανοποίηση για όλους (Fabozzi, 1996). Σημαντικός, 

14 



είναι, επίσης, και ο ρόλος των χρηματοοικονομικών διαμεσολαβητών, οι οποίοι 

επεμβαίνουν στις αγορές μετατρέποντας τα κεφάλαια με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνουν 

περισσότερο ελκυστικά για όλους, αυξάνοντας έτσι την ρευστότητα στο οικονομικό 

σύστημα. Τα αμοιβαία κεφάλαια είναι ένα παράδειγμα χρηματοοικονομικού 

διαμεσολαβητή (financial intermediary). 

Μια γενική ταξινόμηση των χρηματοπιστωτικών αγορών γίνεται με βάση την 

διάρκεια των χρηματοοικονομικών προϊόντων που διαπραγματεύονται σε κάθε 

αγορά. Υπάρχουν οι αγορές χρήματος (money markets) που περιλαμβάνουν 

χρηματοοικονομικά προϊόντα βραχυπρόθεσμης διάρκειας, υψηλής 

εμπορευσιμότητας, χαμηλού κινδύνου και εύκολα ρευστοποιήσιμα. Παραδείγματα 

τέτοιων προϊόντων, είναι οι βραχυπρόθεσμοι κρατικοί τίτλοι (έντοκα γραμμάτια 

δημοσίου) και οι καταθέσεις σε ευρωδολάρια. Οι αγορές κεφαλαίου περιλαμβάνουν 

προϊόντα μακροπρόθεσμης διάρκειας. Παραδείγματα τέτοιων προϊόντων που θα μας 

απασχολήσουν και στην παρούσα διατριβή είναι τα κρατικά ομόλογα και οι μετοχές 

των διαφόρων εταιρειών. Συνήθως το χρονικό σύνορο που χαρακτηρίζει κάποιο 

χρηματοοικονομικό προϊόν ότι ανήκει στην μια ή την άλλη αγορά είναι το ένα έτος. 

2.2 Η Θεωρία Καθορισμού των Επιτοκίων 

Ένα μεγάλο μέρος της θεωρητικής έρευνας στα χρηματοοικονομικά 

επιτεύχθηκε σε όρους αποδόσεων των αξιόγραφων ή σε όρους επιτοκίων. Τα επιτόκια 

είναι ένα μέτρο της τιμής που πρέπει να πληρώσει ο δανειζόμενος στον δανειστή για 

την χρήσης κάποιων πηγών για κάποιο χρονικό διάστημα. Το συνολικό ποσό που 

μεταφέρεται από τον δανειστή στον δανειζόμενο είναι γνωστό ως κεφάλαιο και η 

τιμή που πληρώνει ο δανειζόμενος για τη χρήση του εκφράζεται ως ποσοστό του 

κεφαλαίου ανά μονάδα χρόνου. Λέγοντας επιτόκια εννοούμε τα βραχυπρόθεσμα 

ονομαστικά επιτόκια που δεν έχουν κίνδυνο. 

Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να διακρίνουμε τα ονομαστικά από τα 

πραγματικά επιτόκια. Η διαφορά μεταξύ ονομαστικών και πραγματικών επιτοκίων. 

Είναι γνωστή ως ασφάλιστρο πληθωρισμού. Τα πραγματικά επιτόκια είναι αυτά που 

είναι απαλλαγμένα από τον πληθωρισμό, ενώ τα ονομαστικά επιτόκια δεν είναι. 

Σύμφωνα με τον Fisher: 

0 + 0 = (i+r,)(i+/«/) 

όπου είναι ί'το ονομαστικό επιτόκιο, /; το πραγματικό επιτόκιο και Info ρυθμός 

πληθωρισμού. 
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Στην οικονομική επιστήμη αναπτύχθηκαν διάφορες θεωρίες που ασχολήθηκαν 

με το πως προσδιορίζεται το επίπεδο του επιτοκίου και με το ποιοι παράγοντες 

επηρεάζουν την διάρθρωση των επιτοκίων. Στην παρούσα διατριβή η διάρθρωση των 

επιτοκίων θα αποτελέσει αντικείμενο μελέτης του τέταρτου κεφαλαίου. Κατά την 

άποψη των κλασικών οικονομολόγων το επιτόκιο προσδιορίζεται από την ζήτηση και 

την προσφορά αποταμιευτικών κεφαλαίων. Η κλασική θεωρία ως γνωστόν βασίζεται 

στον νόμο του Say το 1971 (Κιόχος και Παπανικολάου, 1990), σύμφωνα με τον οποίο 

η προσφορά αγαθών δημιουργεί τη ζήτηση τους. Οι κλασικοί υποστηρίζουν ότι τόσο 

η αποταμίευση όσο και η επένδυση είναι συνάρτηση του επιτοκίου, δηλαδή: 

Sa = Sa(i) 

I = /(/) 

όπου είναι /το ονομαστικό επιτόκιο Sa η αποταμίευση και / η επένδυση. 

Η αποταμίευση εξαρτάται από το επιτόκιο, με βάση την υπόθεση ότι, όσο 

υψηλότερο είναι το επιτόκιο, τόσο μεγαλύτερα ποσά θα αποταμιεύονται. Η υπόθεση 

αυτή στηρίζεται στο γεγονός ότι, η οριακή χρησιμότητα της κατανάλωσης εξαρτάται 

από την αποδοτικότητα των αποταμιεύσεων και βελτιώνεται με την αύξηση του 

επιτοκίου. 

Από την άλλη μεριά, η επένδυση εξαρτάται από την αποδοτικότητα του 

κεφαλαίου για την οποία, αφού το χρήμα υποτίθεται ότι είναι ένα αγαθό, ισχύει ο 

νόμος της μη ανάλογης απόδοσης και, συνεπώς κάθε παραπέρα χρησιμοποίηση του 

θα έχει σαν αποτέλεσμα την πτώση της οριακής παραγωγικότητας του κεφαλαίου 

(Κιόχος και Παπανικολάου, 1990). 

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι τα επιτόκια αντανακλούν ένα πολύπλοκο σετ 

δυνάμεων που επηρεάζουν την ζήτηση για επένδυση και την προσφορά 

αποταμίευσης. Ενδεικτικά τέτοιες δυνάμεις (ή παράγοντες) είναι οι ακόλουθες: 

• Ο ρυθμός ανάπτυξης του πληθωρισμού. 

• Η δημοσιονομική πολιτική. 

• Οι δημογραφικοί παράγοντες. 

• Ο ρόλος των κηροδοτημάτων. 

• Η τεχνολογική πρόοδος. 

• Το άνοιγμα των διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίου. 
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Στο διάγραμμα 2.1 μπορούμε να δούμε την εξισορρόπηση αποταμιεύσεων και 

επενδύσεων. 

Διάγραμμα 2.1 Προσδιορισμός του επιτοκίου ισορροποίας βάσει της κλασικής θεωρίας. 

KisiwWfi«* 

' • > 

y 

ι 
Sa(0)=l(0) 

Sa/ 

Σύμφωνα λοιπόν με τον Irving Fisher (1867-1947) το επιτόκιο ισορροπίας 

προσδιορίζεται πρώτον, από την αδημονία των ανθρώπων να καταναλώνουν στο 

παρόν παρά στο μέλλον (δηλαδή το λόγο χρονικής προτίμησης) και δεύτερον από τις 

επενδυτικές ευκαιρίες της κοινωνίας (δηλαδή τις τεχνολογικές δυνατότητες 

μετατροπής της "κατανάλωσης στο παρόν" σε "κατανάλωση στο μέλλον", με την 

μεταφορά πόρων από την παραγωγή καταναλωτικών αγαθών στην παραγωγή 

κεφαλαιουχικών αγαθών). Η αδημονία και η παραγωγικότητα προσδιορίζουν το 

επιτόκιο ισορροποίας. 

2.3 Αποδόσεις Ομολογιών, Μετοχών, Συναλλάγματος 

Χρονική αξία του ypimaxoç 

Η θεωρία της χρονικής αξίας του χρήματος έχει μεγάλη εφαρμογή στην 

αποτίμηση των χρηματοοικονομικών προϊόντων. Είναι λοιπόν, σημαντικό να 

αναφερθούμε σε ορισμένα βασικά σημεία της χρονικής αξίας του χρήματος. 

Υποθέτοντας ως ετήσιο επιτόκιο της ασφαλούς επένδυσης διάρκειας η χρόνων το 

rf(n), η μελλοντική αξία FVn ενός x ποσού δρχ. μετά από η χρόνια με το επιτόκιο 

να υπολογίζεται σε ετήσια βάση θα είναι : 

F F B = x - ( l + r/<">)" 

Είναι επίσης εύκολα αντιληπτό ότι η παρούσα αξία ενός ποσού FVn δραχμές 

που θα μας προσφέρονταν με πλήρη ασφάλεια μετά από n χρόνια θα ισούται με : 

FV 
PV = — — 2 

(l + r/(n)r 

όπου PV η παρούσα αξία. 
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Ομολογίες μηδενικού τοκομεριδίου (Pure discount Bonds) 

Αυτού του τύπου οι ομολογίες έχουν μια συγκεκριμένη τιμή στην λήξη Μη, 

μια συγκεκριμένη περίοδο διάρκειας και δεν πληρώνουν τοκομερίδια. Όταν έχουν 

βραχυπρόθεσμη διάρκεια εώς ένα χρόνο (δηλ. η = 1 ) τότε μιλάμε για τα λεγόμενα 

έντοκα γραμμάτια. Η απόδοση ενός εντόκου γραμματίου διάρκειας ενός χρόνου 

καθορίζεται από την αρχική τιμή αγοράς ^ α ) τη χρονική στιγμή t και δίνεται από 

τον ακόλουθο τύπο: 

J< ρ ' 

όπου Μλ η τιμή στη λήξη του εντόκου και Pt

m η τιμή του εντόκου την χρονική 

στιγμή t. 

Ομόλογα με τοκομερίδια (Coupon paving bonds) 

Μια ομολογία σταθερού επιτοκίου πληρώνει ένα σταθερό τόκο C δρχ. σε 

γνωστά τακτά χρονικά διαστήματα και έχει μια σταθερή τιμή στην λήξη της Μη μετά 

από η χρόνια. Εάν για μια ομολογία η χρόνων η τιμή της στην αγορά τη χρονική 

στιγμή / είναι Ρ/η ), τότε η απόδοση της στη λήξη (Yield to Maturity) R?, 

ακολουθώντας το τύπο της παρούσας αξίας, δίνεται από την ακόλουθη σχέση : 

*«—£-+ c . + . . . + - c + M -
α + Λ,') 0 + Λ,')' (1 + «,')" 

Η απόδοση στην λήξη Rf αποτελεί ένα μέτρο απόδοσης, που μας επιτρέπει να 

συγκρίνουμε χρηματοοικονομικά προϊόντα με διαφορετικές σειρές πληρωμών 

(κουπόνια) και διαφορετικές ημερομηνίες λήξης. Είναι εκείνο το επιτόκιο που 

εξισώνει την παρούσα αξία των μελλοντικών πληρωμών της ομολογίας με την 

τρέχουσα αγοραία τιμή της. 

Απόδοση για την περίοδο διακράτισης ενός αξιόγραφου (Holding Period 

Returns) 

Σημαντικό μέρος της εμπειρικής έρευνας στην αγορά μετοχών βασίστηκε 

στην απόδοση μιας συγκεκριμένης περιόδου, Ht+l : 

#,+ Ι=-^-^+-
'/+] 

Ρ, 
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όπου Dl+l είναι το μέρισμα της περιόδου / + 1, και αφαιρείται από την τιμή της 

περιόδου t +1, και ΡΜ, Pt οι τιμές της μετοχής τις περιόδους t, ί +1. 

Ο πρώτος όρος είναι το κεφαλαιακό κέρδος ή ζημία (capital gain or loss) 

κατά την διάρκεια μιας περιόδου και ο δεύτερος όρος είναι η μερισματική απόδοση 

(dividend yield), στην περίπτωση μιας μετοχής ή ενός μετοχικού αμοιβαίου 

κεφαλαίου. Στην παρούσα διατριβή οι αποδόσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων του 

κεφαλαίου επτά αλλά και οι αποδόσεις των μετοχών του κεφαλαίου πέντε 

υπολογίστηκαν εφαρμόζοντας τους ακόλουθους τύπους: 

Ρ,,-Ρ 
Rt+i -

ι+\ 

ρ, 

ή εναλλακτικά 

rM=ìn(PM)-h(Pt) 

όπου η τιμή Ρί+1της μετοχής την χρονική στιγμή t + ì είναι η τιμή πριν την αφαίρεση 

του μερίσματος (ex-dividend) και Pt η τιμή της μετοχής της περιόδου t. Και όπου 

rt+ì η λογαριθμική απόδοση της περιόδου t, ί + 1 και \η(ΡΜ), 1η(Ρ;)οι νεπέριοι 

λογάριθμοι των τιμών των μετοχών σε κάθε περίοδο αντίστοιχα. 

Με πολύ μικρές τροποποιήσεις μπορούμε να παράγουμε τις αποδόσεις μιας 

περιόδου για οποιοδήποτε αξιόγραφο. Πιο συγκεκριμένα, για μια ομολογία η 

περιόδων με C πληρωμή τοκομεριδίου έχουμε τον εξής υπολογισμό της απόδοσης 

της περιόδου διακράτισης που αναφαίρεται ως (Holding Period Yield, ΗΡΥ^ ) : 

p(n-l) _ ρ(η) ri 

ΗΡΥ}"?= ,+ì . ' +• ί+1 " ρ(η) ρ{η) 

όπου Ρ/Π) η τιμή μιας ομολογία διάρκειας η περιόδων στην αγορά, την χρονική 

στιγμή ίκαι Ρ^"{λ) η τιμή μιας ομολογία διάρκειας (η-1) περιόδων την χρονική 

στιγμή / + 1 . 

Ο πρώτος όρος αφορά το κέρδος του κεφαλαίου και ο δεύτερος όρος αφορά 

την πληρωμή του τοκομεριδίου. Στο κεφάλαιο τέσσερα κάνοντας χρήση των 

δεδομένων των ομολογιακών δεικτών υπολογίζουμε την απόδοση της περιόδου 

διακράτισης, συμπεριλαμβάνοντας τόσο το κεφαλαιακό κέρδος όσο και τους τόκους 

που πιθανόν έχουν αποδοθεί στην συγκεκριμένη περίοδο. Προχωρώντας παραπέρα 
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μπορούμε να υπολογίσουμε το ασφάλιστρο κινδύνου για κάθε ομολογία 

εφαρμόζοντας τον ακόλουθο τύπο: 

EHPY™=HPY™-rft

m 

όπου ///υτο επιτόκιο της περιόδου (ί, ί + 1) χωρίς κίνδυνο, ΗΡΥ^ η απόδοση της 

περιόδου διακράτισης (t, t + \) της ομολογίας η περιόδων και ΕΗΡΥ^ είναι η 

πλεονάζουσα απόδοση της ομολογίας σε σχέση με την απόδοση χωρίς κίνδυνο. 

Αποδόσεις στην αγορά συναλλάγματος 

Στην παρούσα διατριβή εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας στις βασικές 

συναλλαγματικές ισοτιμίες. Μελετούμε, κυρίως, την τρέχουσα αγορά 

συναλλάγματος, αλλά γίνεται κάποια αναφορά και στην προθεσμιακή αγορά 

συναλλάγματος στο κεφάλαιο επτά. Με St ορίζουμε την τρέχουσα τιμή του εγχώριου 

νομίσματος για κάθε μια μονάδα ξένου νομίσματος. Ο ρυθμός μεταβολής της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας μεταξύ δύο νομισμάτων δίνεται από τον ακόλουθο τύπο: 

e f=ln(S;)-lnOyM) 

όπου e, είναι η λογαριθμική διαφορά μεταξύ των συναλλαγματικών ισοτιμιών τις 

χρονικές στιγμές /, ί -Ι. 

Στην περίπτωση της προθεσμιακής αγοράς ορίζοντας με Ft την μελλοντική 

τιμή του εγχώριου νομίσματος για κάθε μια μονάδα ξένου νομίσματος μπορούμε να 

παράγουμε τον ρυθμό μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας μεταξύ δύο 

νομισμάτων εφαρμόζοντας τον ακόλουθο τύπο: 

hpt=\n{Ft)-HSt_x) 

όπου hpt είναι η λογαριθμική διαφορά μεταξύ της μελλοντικής συναλλαγματικής 

ισοτιμίας και της τρέχουσας. 

Η έννοια του κινδύνου 

Ο κίνδυνος εκφράζει την αβεβαιότητα ότι η πραγματοποιούμενη απόδοση δεν 

θα είναι ίση με την αναμενόμενη. Μια κανονική κατανομή γύρω από την μέση 

απόδοση σημαίνει ότι ο επενδυτής διατρέχει μικρό κίνδυνο, ενώ οι αποδόσεις πολύ 

μικρότερες της μέσης με μεγάλη πιθανότητα εμφάνισης, δείχνουν το μέγεθος του 

κινδύνου. Είναι σημαντικό να έχουμε ένα μέτρο της διασποράς της απόδοσης. Σαν 

τέτοιο μέτρο χρησιμοποιούμε στην παρούσα διατριβή την διακύμανση ή την 

τετραγωνική της ρίζα, την τυπική απόκλιση. Η διακύμανση ως γνωστόν δίνεται από 

τον ακόλουθο τύπο: 
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όπου Var{r) η διακύμανση της απόδοσης r , η η παρατήρηση /' της μεταβλητής 

απόδοση, r η μέση απόδοση και κ το πλήθος των παρατηρήσεων του δείγματος. 

Στο επόμενο κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε αναλυτικά και ορισμένες άλλες 

σύγχρονες έννοιες για τη μέτρηση του κινδύνου που χρησιμοποιήθηκαν στην 

παρούσα διατριβή, όπως είναι η αξία σε κίνδυνο και η πιθανότητα καταστροφής 

κεφαλαίου. 

2.4 Θεωρία χαρτοφυλακίου 

2.4.1 Θεωρία χρησιμότητας και λήψη αποφάσεων υπό καθεστώς αβεβαιότητας 

Το αποτέλεσμα κάθε επενδυτικής απόφασης επηρεάζεται - και εξαρτάται - σε 

κάποιο βαθμό από την ύπαρξη της αβεβαιότητας. Το πρόβλημα επιλογής 

χαρτοφυλακίου που θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα στο έβδομο κεφάλαιο είναι ένα 

παράδειγμα της λήψης επενδυτικών αποφάσεων υπό καθεστώς αβεβαιότητας. Ο 

πυρήνας της θεωρίας λήψης αποφάσεων υπό καθεστώς αβεβαιότητας είναι η θεωρία 

χρησιμότητας (Utility Theory). 

Οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές, συχνά κατασκευάζουν υποδείγματα 

χαρτοφυλακίων, στα οποία οι ιδιώτες έχουν να επιλέξουν από μια ομάδα 

χρηματοοικονομικών προϊόντων, έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουν είτε ένα 

συγκεκριμένο ποσό χρημάτων είτε την απόδοση μιας περιόδου αυτού του 

χαρτοφυλακίου είτε την χρησιμότητα που προκύπτει από αυτά τα χρηματοοικονομικά 

προϊόντα. 

2.4.1.1 Θεωρία γβησψόττμας ορθολογική συμπεριφορά 

Στη σύγχρονη θεωρία χρησιμότητας, η έννοια του ορθολογισμού (rationality) 

διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο. Τα αξιώματα που ορίζουν την έννοια της 

"προτίμησης" εκφράζονται σε όρους δυϊκών σχέσεων μεταξύ δύο αντικειμένων. Πιο 

συγκεκριμένα: 

Α) Η αυστηρή προτίμηση (strong Preference), Α>- Β , δηλαδή το ενδεχόμενο 

Α είναι αυστηρά προτιμότερο του ενδεχομένου Β . 

Β) Η σχέση αδιαφορίας (indifference) μεταξύ δύο ενδεχομένων Α και Β, 

εκφράζεται από την σχέση Α~ Β . 
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Γ) Η σχέση της ασθενούς προτίμησης, Α >-Β ,δηλώνει ότι το ενδεχόμενο Α 

είναι είτε προτιμότερο είτε αδιάφορο του ενδεχομένου Β. 

Από τις παραπάνω σχέσεις προκύπτουν τα ακόλουθα πέντε αξιώματα: 

Αξίωμα συγκρισιμότητας 

Κάθε ζεύγος ενδεχομένων e., e. πρέπει να είναι συγκρίσιμο σύμφωνα με την 

σχέση ασθενούς προτίμησης. Κάθε επενδυτής πρέπει να είναι σε θέσει να προβεί σε 

συγκρίσεις μεταξύ των δυο ενδεχομένων. 

eì>ej ή e J >β, 

Αξιώμα αντιμεταθετικότητας 

Για κάθε τριάδα πιθανών ενδεχομένων εάν e, > e • και e. > ekτότε et ~ ek . 

Αξιώμα ισχυρής ανεξαρτησίας 

Συμβολίζουμε με G(ei,et/p) το παίγνιο από το οποίο θα προκύψει το 

αποτέλεσμα e, με πιθανότητας ή το αποτέλεσμα ek με πιθανότητα ( 1 - ρ). Σύμφωνα 

με το αξίωμα αυτό η δυαδική σχέση μεταξύ δυο ενδεχομένων δεν επηρεάζεται όταν 

συνδυάζονται σε ένα παίγνιο με τη συμμετοχή και ενός τρίτου ενδεχομένου. Έτσι 

Εάν ei y e. , τότε G{ei ,ekl ρ)> G{ej ,ek Ι ρ) 

Εάν e, ~ e. , τότε G(eltet Ι ρ) ~ G(eJ}ek Ι ρ) 

Εάν e, >- e J , τότε G(et,ekl ρ) >- G(e},ek Ι ρ) 

Αξιώμα ύπαρξης αδιάφορου παιγνίου 

Εάν το ενδεχόμενο e, προτιμάται αυστηρά από το ενδεχόμενο ek, και εάν η 

προτίμηση σχετικά με το e. βρίσκεται μεταξύ των : 

e, te J ή ej>ßk 

τότε υπάρχει μια και μόνο πιθανότητα να εμφανιστεί το e. τέτοια ώστε : 

<7~ G{ettet Ι ρ) 

που σημαίνει ότι ο επενδυτής να είναι αδιάφορος μεταξύ του ενδεχομένου e. και ενός 

παιγνίου με πιθανότητα εμφάνισης του ενδεχομένου e ή του ek . 

Αξιώμα ύπαρξης ενδεχομένων επύλογής 

Πάντα θα υπάρχει ένα ενδεχόμενο em που θα προτιμάται από όλα τα άλλα, 

τέτοιο ώστε em >- e , όπου e; ένα οποιοδήποτε άλλο ενδεχόμενο. 
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Εάν ισχύουν τα παραπάνω αξιώματα, τότε σύμφωνα με το θεώρημα της 

αναμενόμενης χρησιμότητας (Expected Utility Theory), μπορούμε να 

αντιστοιχίσουμε έναν αριθμό "χρησιμότητα", σε κάθε ενδεχόμενο e;, U = U(e,), ο 

οποίος έχει τις παρακάτω ιδιότητες: 

i. Εάν ei >- e J , τότε U{ej) > f/(ey) 

ii. Εάν e, ~ ej , TÒx&U{eì) = U(e ) 

iii. η χρησιμότητα ενός παιγνίου ισούται με το σταθμισμένο άθροισμα των 

χρησιμοτήτων όλων των πιθανών αποτελεσμάτων. Έτσι : 

U(G(ei,ek/p) = p-U(e!) + (l-p)-U(eJ) 

Σύμφωνα με την τελευταία ιδιότητα, ένας ορθολογικός επενδυτής υπό 

καθεστώς αβεβαιότητας, θα λάβει την απόφαση εκείνη, το αποτέλεσμα της οποίας 

μεγιστοποιεί την αναμενόμενη χρησιμότητα του. 

2.4.1.2 Συναρτήσεις χρησιμότητας μέσου - διακύμανσης και καμπύλες αδιαφορίας 

Όταν ο αριθμός των πιθανών αποτελεσμάτων κάποιας επιλογής είναι μεγάλος, 

τότε χρησιμοποιούμε την έννοια του μέσου ή αναμενόμενου αποτελέσματος και της 

διασποράς των πιθανών αποτελεσμάτων γύρω από το αναμενόμενο. 

Οι κλασικές παρουσιάσεις των συναρτήσεων χρησιμότητας προσεγγίζουν 

συνήθως τη χρησιμότητα ενός επενδυτή μέσω της συνάρτησης τετραγωνικής μορφής 

(παραβολή): 

U = a + bW-cW2 

όπου W είναι η περιουσία του επενδυτή και b, e > 0 . 

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της συνάρτησης αυτής είναι ότι 

διευκολύνονται σημαντικά οι υπολογισμοί της αναμενόμενης χρησιμότητας, 

E[U(W)]. Πιο συγκεκριμένα για μεγάλο αριθμό πιθανών αποτελεσμάτων 

συνοδευόμενα από κάποια πιθανότητα, η κατανομή των αποτελεσμάτων ακολουθεί 

τον κανονικό νόμο με μέσο £ ( ^ ) κ α ι διακύμανση V(W) όπου: 

E[U(W)] = E[a + bW-cW2] = a + bE(W)-cE(W2) 

= α + bE(W) - c[E(W)]2 - cVQV) 

αφού E(W2) - [E(W)]2 +V(W) . Η αναμενόμενη χρησιμότητα της περιουσίας μπορεί 

να γραφεί σαν μια συνάρτηση της μέσης αναμενόμενης περιουσίας και της 

διακύμανσης. 
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E[U{W)] = f{E{W),V{W)) 

Η γραφική παράσταση όλων των πιθανών συνδυασμών E(W) και VQV) που 

παράγουν το ίδιο επίπεδο χρησιμότητας, δίνουν μια καμπύλη αδιαφορίας 

(indifference curve) στο χώρο E-V. 

Το σχήμα της καμπύλης αδιαφορίας μπορεί να προσδιοριστεί από τη 

σχέση E[U(W)] για κάποια τιμή της E(U) και επιλύνοντας ως προς VQV) : 

VQV) = a~E(-U) + ^E(W) - [E(W)f 
e e 

Ένα χαρακτηριστικό των καμπυλών αδιαφορίας που προέρχονται από τη 

συνάρτηση χρησιμότητας τετραγωνικής μορφής είναι ότι ικανοποιούν την ιδιότητα 

αύξουσας οριακής αναστροφής κινδύνου. 

Δύο μέτρα του βαθμού αποστροφής του κινδύνου που χρησιμοποιούνται 

συχνά είναι τα ακόλουθα (Cuthbertson, 1996): 

-U"(W) 
A(W) = κ- J 

U'QV) 

R{W) = WA(W) 

Όπου A(W), είναι το μέτρο του Arrow-Pratt και μετρά την απόλυτη 

αποστροφή στον κίνδυνο και το R(W) είναι ο συντελεστής σχετικής αποστροφής 

στον κίνδυνο. Διαφορετικές μαθηματικές συναρτήσεις συνεπάγονται διαφορετικές 

μορφές αποστροφής του κινδύνου. Πιο συγκεκριμένα μια συνάρτηση χρησιμότητας 

της μορφής: 

U(W) = \nW 

παρουσιάζει φθίνουσα απόλυτη αποστροφή του κινδύνου και σταθερό συντελεστή 

σχετικής αποστροφής του κινδύνου. 

Ωστόσο, αφού οι επενδυτικές αποφάσεις συνήθως λαμβάνονται με κριτήριο 

την απόδοση και όχι την τελική θέση της περιουσία του επενδυτή, μπορούμε να 

αντικαταστήσουμε το W με την απόδοση r . Έτσι οποιασδήποτε μορφής συνάρτηση 

χρησιμότητας κάνοντας κάποιες προσαρμογές μπορεί να οδηγήσει στην συνάρτηση 

χρησιμότητας της αναμενόμενης απόδοσης. 

Γενικά μπορούμε να δείξουμε ότι η μεγιστοποίηση μιας οποιασδήποτε 

αναμενόμενης συνάρτησης χρησιμότητας της περιουσίας Et(U(Wt+]) ακολουθώντας 

το ανάπτυγμα του Taylor 
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2 A * , , ) 

ως προς την υπό συνθήκη περιουσία Et(WM), είναι περίπου ισοδύναμη με την 

μεγιστοποίηση μιας συνάρτησης της μέσης περιουσίας και της διακύμανσης 

f(Et(W!+ìXVt(Wl+l))^q μορφής Et(Wl+1)-aVt(Wt+l), όπου ανάλογα με την 

συνάρτηση χρησιμότητας πρέπει να υπολογιστεί το α . Δηλαδή : 

max E, (U(W!+l ) « max{£, (W1+l ) - aVt (WM )} 

Πιο συγκεκριμένα : 

Σύμφωνα με το ανάπτυγμα του Taylor ως προς την υπό συνθήκη περιουσία Et QVM): 

U"(E W ~) 
U(Wt+ì) = U(EtWM) + (WM -EtWM)V\EtWt+ì)+{WM -EtWMf ^ MÌ 

Εάν πάρουμε τις αναμενόμενες τιμές τότε η παραπάνω μαθηματική έκφραση 

γράφεται: 

E,[U(Wt+ì)] = E,[U(E,WM)] + E,QVM - E,WM) V'(E,WM) + E,(JVM - E,WM) 
2 V\E,WM) 

2! 
\]'(R.W. Λ 

Et[uyrM)\ = u{EtwM) + vt{wMy 
V\E,WM) 

\J"(E W ) , 
Εάν ορίσουμε α = — και U{E,WM)K, E,WM τότε ισχύει οτι: 

maxEXU(Wl+l)*m*x{Et(WM)-aVt{Wt+ì)} 

Στη συνέχεια μπορούμε να λύσουμε το παραπάνω πρόβλημα 

χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε συνάρτηση χρησιμότητας υπολογίζοντας το α. Έτσι 

για παράδειγμα θα χρησιμοποιήσουμε μια εκθετική συνάρτηση χρησιμότητας (Power 

Utility Function, P.U.F.) της μορφής : 

U(WI+, ) = ^ ^ , όπου g e [0, co) . 
g - i 

Βρίσκουμε πρώτα την πρώτη παράγωγο της παραπάνω εκθετικής συνάρτησης 

χρησιμότητας: 

Wg'x 

2 - 1 

Και μετά την δεύτερη παράγωγο της: 

ÌVS~} 

U\WM) = [ -* - ] " = re"2]' = (S - 2) W£ 
g - i 

Από αυτές τις παραγωγίσεις και σύμφωνα με τον ορισμό του α προκύπτει ότι: 
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όπου το g, δείχνει την αποστροφή στον κίνδυνο του επενδυτή. Εάν g>2 =>α<0 

και ο επενδυτής αυτός μπορεί να χαρακτηριστεί ότι αγαπάει τον κίνδυνο. Εάν 

g = 2 => α = 0, ο επενδυτής χαρακτηρίζεται ως αδιάφορος απέναντι στον κίνδυνο. 

Ενώ εάν g < 2 => α > 0, και ο επενδυτής αποστρέφεται ιδιαίτερα τον κίνδυνο. 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, όταν όλες οι αποδόσεις προέρχονται από 

την ίδια συνάρτηση κατανομής είναι συχνά δυνατόν να εκφράσουμε την συνάρτηση 

χρησιμότητας σαν συνάρτηση των παραμέτρων της κατανομής. 

Οι Sharpe et al. (2000), ανέπτυξαν μια μεθοδολογία η οποία παρέχει 

πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις των επενδυτών. Πιο συγκεκριμένα ο 

επενδυτής καλείται να επιλέξει μεταξύ διαφορετικών κατανομών πιθανότητας 

αποτελεσμάτων περιουσίας. Στο τέλος της περιόδου, όπου οι κατανομές έχουν 

παρόμοιο κόστος Ρ. Το κόστος αυτό είναι συνεπές με κάποιο υπόδειγμα 

τιμολόγησης αξιόγραφων, στην κατάσταση ισορροπίας της κεφαλαιαγοράς. 

Ο επενδυτής έχει να λύσει το πρόβλημα της μεγιστοποίησης της συνάρτησης 

χρησιμότητας UQV) κάτω από τον εισοδηματικό περιορισμό Ρ W = Β. Όπου 

Ρ, Wτο. διανύσματα κόστους και περιουσίας και Β ο περιορισμός του εισοδήματος. 

Η συνάρτηση χρησιμότητας που διερευνούν είναι μια εκθετική συνάρτηση της 

μορφής: 

urO-g) 

U(W) = - -,ge[0,oo) 

Η συνάρτηση αυτή παρουσιάζει σταθερό συντελεστή σχετικής αποστροφής 

του κινδύνουR(W) = g. Εάν TOg = 0, τότε ο επενδυτής είναι αδιάφορος απέναντι 

στον κίνδυνο. Ενώ εάν το g = 1, τότε U(W) = In W . 

Ο επενδυτής που μεγιστοποιεί την συνάρτηση χρησιμότητας του κάτω από 

την υπόθεση ότι η U(W) είναι μια εκθετική συνάρτηση της μορφής, θα επιλέξει μια 

κατανομή για την οποία υπάρχει γραμμική σχέση μεταξύ διανυσμάτων τιμών Ρ και 

της περιουσίας W. 

ln(/>) = l n ( * ) - g l n r o , 

όπου k-ct,c είναι μια σταθερά και t είναι ο χρόνος. 

26 



Φυσικά δεν θεωρούν ότι όλοι έχουν μια εκθετικής μορφής συνάρτηση 

χρησιμότητας, ούτε ότι όλοι θα επιλέξουν κατανομές που θα μεγιστοποιήσουν την 

αναμενόμενη χρησιμότητα αυτής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής. 

Στην πράξη πρέπει να διερευνάται η σχέση μεταξύ Ρ και W για να ελεγχθεί ο 

βαθμός προσαρμογής της επιλογής του χρήστη στην μεγιστοποίηση οποιασδήποτε 

μορφής συνάρτησης χρησιμότητας. 

Στην παρούσα διατριβή στο κεφάλαιο επτά θα ασχοληθούμε με την 

μεγιστοποίηση της απόδοσης μιας σειράς χαρτοφυλακίων αμοιβαίων κεφαλαίων 

κάτω από διάφορους περιορισμούς κινδύνου. Η επίλυση του συγκεκριμένου 

προβλήματος παρουσιάζεται στο κεφάλαιο μεθοδολογία, στην ενότητα που αφορά 

την αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων. Το πρόβλημα της μεγιστοποίησης της 

αναμενόμενης χρησιμότητας του επενδυτή, η οποία μάλιστα παράγεται από μια 

εκθετική πιθανόν συνάρτηση χρησιμότητας, αποτελεί ένα σημαντικό θέμα για 

μελλοντική έρευνα. 

2.4.1.3 Απόδοση και κίνδυνος 

Η θεωρία χαρτοφυλακίου (Markowitz, 1952) βασίζεται στην στατιστική, 

ξεκινώντας από την υπόθεση ότι οι τιμές των αξιόγραφων είναι τυχαίες μεταβλητές 

και, σαν τέτοιες μπορούν να περιγραφούν από την αναμενόμενη τιμή τους (μέση 

απόδοση) και την τυπική απόκλιση (κίνδυνος). 

Οι επενδυτικές αποφάσεις στηρίζονται κυρίως στην αναμενόμενη απόδοση 

και όχι στην τελική θέση της περιουσίας του επενδυτή. Επιδίωξη κάθε επενδυτικής 

δραστηριότητας είναι η μεγιστοποίηση της αναμενόμενης απόδοσης και συγχρόνως η 

ελαχιστοποίηση του κινδύνου. 

Η μέθοδος που μπορεί να ακολουθηθεί στην επιλογή του περισσότερου 

επιθυμητού χαρτοφυλακίου εξαρτάται από τη διάθεση ανάληψης μικρότερου ή 

μεγαλύτερου κινδύνου, έτσι όπως προσδιορίζεται από τις καμπύλες αδιαφορίας. 

Οι καμπύλες αδιαφορίας έχουν τις εξής ιδιότητες: 

i. Όλα τα χαρτοφυλάκια που βρίσκονται στην ίδια καμπύλη αδιαφορίας είναι το 

ίδιο επιθυμητά 

iL Οι καμπύλες αδιαφορίας δεν τέμνονται 

iii. Κάθε χαρτοφυλάκιο που βρίσκεται σε μια καμπύλη αδιαφορίας που είναι 

"περισσότερο βορειοδυτική" είναι προτιμότερο από κάθε άλλο που βρίσκεται 

"λιγότερο βορειοδυτικά". 
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iv. Κάθε επενδυτής, έχει άπειρες καμπύλες αδιαφορίας. Κάθε επενδυτής που 

αποδέχεται περισσότερο τον κίνδυνο έχει καμπύλες αδιαφορίας με ασθενή κλίση 

όπως βλέπουμε και στο παρακάτω διάγραμμα. 

Διάγραμμα 2.2 Καμπύλες αδιαφορίας επενδυτών (α) με υψηλή αποστροφή κινδύνου και (β) με 
χαμηλή αποστροφή κινδύνου. 

Απόόοοη 

~? 

Ιο) 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ °Ρ 

Απόόοοη 

r 
Ρ 

( β ) 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ °Ρ 

•,..•„,•.-,„.,„•„, 

2.4.2 Σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου 

2.4.2.1 Αποτελεσματικά χαρτοφυλάκια 

Η σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου βασίζεται σε δύο υποθέσεις: 

i. Η πρώτη θέτει ότι οι επενδυτές μεταξύ δύο όμοιων χαρτοφυλακίων επιλέγουν 

εκείνο με τη μεγαλύτερη αναμενόμενη απόδοση, 

ii. Η δεύτερη θέτει ότι οι επενδυτές επιλέγουν χαρτοφυλάκια με το μικρότερο 

κίνδυνο. 

Η αναμενόμενη απόδοση ενός χαρτοφυλακίου ρ, που περιέχει Ν αξιόγραφα 

δίνεται από τον ακόλουθο τύπο: 

E(rp) = fjxìE{ri) 
1=1 

ΌπουΕ(η) είναι η αναμενόμενη απόδοση του τίτλου / και χ, είναι η ποσόστωση του 

τίτλου /' στο χαρτοφυλάκιο ρ. Με άλλα λόγια είναι το σταθμισμένο άθροισμα των 

αναμενόμενων αποδόσεων των επιμέρους αξιόγραφων. Ενώ η τυπική απόκλιση 

(κίνδυνος) του χαρτοφυλακίου υπολογίζεται από την ακόλουθη σχέση: 

','ά.ίν/',?"' 
ι=1 j=\ 

οπου, 
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ZZfc-EirMTi-Eirj)] 
συ = covfc,/·,) = 

η συνδιακύμανση των αποδόσεων των αξιόγραφων i και j . Πρόκειται για το 

στατιστικό μέγεθος που μετρά την σχέση δύο τυχαίων μεταβλητών. Μια θετική τιμή 

της συνδιακύμανσης σημαίνει ότι τα αξιόγραφα κινούνται μαζί. Ένα παρόμοιο 

αποτέλεσμα λαμβάνουμε και από τον συντελεστή συσχέτισης δύο αξιόγραφων p.. ο 

οποίος υπολογίζεται ως εξής: 

cov(r,.,r ) 
?9= 

a,aJ 

όπου σ είναι η τυπική απόκλιση των αξιόγραφων. Ο συντελεστής συσχέτισης 

παίρνει τιμές από -1 έως 1. Εάν ptJ = 1 τότε υπάρχει τέλεια θετική συσχέτιση μεταξύ 

των αποδόσεων δύο αξιόγραφων, ενώ εάν ρν - -1 υπάρχει τέλεια αρνητική 

συσχέτιση. Ο συντελεστής συσχέτισης είναι το μέγεθος εκείνο που αιτιολογεί την 

διαφοροποίηση (diversification) χαρτοφυλακίου. Όσο ο συντελεστήςρ1} τείνει στο -1, 

τόσο μεγαλύτερα είναι τα οφέλη από την διαφοροποίηση μεταξύ των αξιόγραφων. 

Ο επενδυτής σύμφωνα με το θεώρημα του συνόλου των αποτελεσματικών 

χαρτοφυλακίων (Efficient Set Theorem) πρέπει να επιλέξει από το σύνολο των 

δυνατών χαρτοφυλακίων (Feasible Set), το χαρτοφυλάκιο εκείνο (άριστο) που: 

• Του προσφέρει τη μέγιστη δυνατή απόδοση για διάφορα επίπεδα κινδύνου. 

• Του προσφέρει το μικρότερο δυνατό κίνδυνο για διάφορα επίπεδα αποδόσεων. 

Όπως παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραμμα, ο επενδυτής για την επιλογή 

του άριστου χαρτοφυλακίου, μπορεί να χαράξει τις καμπύλες αδιαφορίας και να 

επιλέξει το χαρτοφυλάκιο που αντιστοιχεί στο σημείο τομής (Ρ) της καμπύλης 

αδιαφορίας με το σύνορο των αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων. 
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Διάγραμμα 2.3 Σύνολο δυνατών και αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου 

προτείνει τα ακόλουθα βήματα για την εφαρμογή της: 

i. Προσδιορισμός των αξιόγραφων, από όπου προκύπτουν τα αποτελεσματικά 

χαρτοφυλάκια, 

ii. Ανάλυση των αξιόγραφων, δηλαδή υπολογισμός αναμενόμενων αποδόσεων, 

διακυμάνσεων και συνδιακυμάνσεων. 

iii. Προσδιορισμός αποτελεσματικού συνόλου, 

iv. Ταυτοποίηση άριστου χαρτοφυλακίου. 

2.5 Η Θεωρία κεφαλαιαγοράς (Capital Market Theory) και το υπόδειγμα 

τιμολόγησης κεφαλαιακών στοιχείων (Capital Asset Pricing Model, CAPM) 

Η θεωρία χαρτοφυλακίου παρουσιάζει, όπως είδαμε, πως πρέπει να 

συμπεριφέρεται ένας επενδυτής, δεν αναφέρεται όμως στην διαμόρφωση των τιμών 

των αξιόγραφων στο επίπεδο ισορροπίας της αγοράς. 

Η θεωρία της κεφαλαιαγοράς περιγράφει τις βασικές σχέσεις της αγοράς που 

οδηγούν σε ισορροπία ενώ οι επενδυτές εφαρμόζουν την θεωρία χαρτοφυλακίου. 

Οι σχέσεις αυτές καταλήγουν στον προσδιορισμό μεγεθών μέτρησης του 

κινδύνου και της απόδοσης χαρτοφυλακίων αλλά και μεμονωμένων αξιόγραφων. 

Σύμφωνα με το υπόδειγμα τιμολόγησης κεφαλαιακών στοιχείων, το οποίο 

αναπτύχθηκε από τους Sharpe (1964), Litner (1965) και Mossin (1966) (στον 

Συριόπουλο 1999a), η αναμενόμενη πλεονάζουσα απόδοση ενός κεφαλαιακού 

στοιχείου σε σχέση με την απόδοση χωρίς κίνδυνο είναι ποσοστό της αναμενόμενης 

πλεονάζουσας απόδοσης του χαρτοφυλακίου της αγοράς σε σχέση με την απόδοση 
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χωρίς κίνδυνο. Το ποσοστό αυτό που είναι γνωστό ως μέγεθος του κινδύνου του 

αξιόγραφου ονομάζεται γωνιακός συντελεστής βήτα. 

Οι βασικές υποθέσεις του υποδείγματος είναι οι ακόλουθες: 

• Οι επενδυτές αποτιμούν τα χαρτοφυλάκια μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, 

αναλύοντας απόδοση και κίνδυνο. 

• Υπάρχει ένα επιτόκιο δίχως κίνδυνο που είναι ίδιο για όλους τους επενδυτές, με 

το οποίο μπορεί να δανείσει και να δανειστεί χρήματα ο κάθε επενδυτής. 

• Υπάρχει ελεύθερη ροή πληροφοριών χωρίς κόστος. 

• Οι επενδυτές έχουν ομογενείς προσδοκίες. 

• Οι επενδυτές είναι ορθολογικοί και επιθυμούν την μεγιστοποίηση της συνάρτησης 

χρησιμότητας τους. 

• Δεν υπάρχει κόστος συναλλαγών και φορολογία ενώ επιτρέπεται η ανοιχτή 

πώληση μετοχών (short selling). 

• Οι υποθέσεις αυτές όμως, όπως είναι φανερό, δεν είναι ρεαλιστικές και 

αναφέρονται σε αγορές που χαρακτηρίζονται ως τέλεια αποτελεσματικές. 

Με την εισαγωγή του περιουσιακού στοιχείου με απόδοση χωρίς κίνδυνο 

rft

{l), η προσέγγιση της θεωρίας του χαρτοφυλακίου που είδαμε στο διάγραμμα 2.3 

διευρύνεται. Το σύνολο των αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων μεταβάλλεται και 

τώρα αποτελείται από την εφαπτόμενη στο σύνολο των δυνατών χαρτοφυλακίων του 

Markowitz, η οποία ξεκινάει από την σταθερή απόδοση του χρεογράφου χωρίς 

κίνδυνο, όπως φαίνεται στο ακόλουθο διάγραμμα. 

Διάγραμμα 2.4 Αποτελεσματικά χαρτοφυλάκια που περιέχουν χρεόγραφα με κίνδυνο και χωρίς 
κίνδυνο. 

I'M 

RF 
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Η αναμενόμενη απόδοση ενός χαρτοφυλακίου που επενδύει στο χρεόγραφο 

χωρίς κίνδυνο της αγοράς και ένα αξιόγραφο (ή χαρτοφυλάκιο) με κίνδυνο Μ, θα 

είναι: 

E(rn = xE(rt

M) + (l-x)rft
ì 

όπου χ ο συντελεστής στάθμισης του χαρτοφυλακίου M, E(rt

p)y\ 

αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου ρ την χρονική στιγμή î, E(r,M ) η 

αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου Μ, της αγοράς τη χρονική στιγμή t. 

Σύμφωνα με το διάγραμμα 2.4 κάθε επενδυτής μπορεί να δανειστεί στο 

επιτόκιο χωρίς κίνδυνο και να επενδύσει στο χαρτοφυλάκιο Μ2 έναντι του D, δηλαδή 

να επεκταθεί σε υψηλότερη καμπύλη αδιαφορίας h, επάνω στην RFM. Παρόμοια, 

ένας άλλος επενδυτής θα προτιμούσε να επιλέξει το χαρτοφυλάκιο Μ αντί για το C 

και στην συνέχεια να δανείσει στο επιτόκιο χωρίς κίνδυνο ώστε να μεταβεί σε 

υψηλότερη καμπύλη αδιαφορίας Ιι, στο σημείο Μι. Αυτό το γραμμικό RFM, σύνολο, 

είναι γνωστό ως γραμμή κεφαλαιαγοράς (Capital Market Line). Τα αποτελεσματικά 

χαρτοφυλάκια βρίσκονται πάνω σε αυτήν τη γραμμή. Σύμφωνα με την μαθηματική 

μορφή της γραμμής της κεφαλαιαγοράς: 

όπου σ , σΜ οι τυπικές αποκλίσεις των χαρτοφυλακίων/? και Μ αντίστοιχα. 

Στο σημείο Μ η γραμμή της κεφαλαιαγοράς και η καμπύλη των 

αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων εφάπτονται. Έτσι στο σημείο Μ η κλίση της 

καμπύλης αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων εφάπτεται στην κλίση της γραμμής 

κεφαλαιαγοράς. Με βάση αυτό προκύπτει η ακριβής μορφή της σχέσης ισορροπίας 

μεταξύ κινδύνου συνδιακύμανσης του χρεογράφου / με το χαρτοφυλάκιο της αγοράς 

σ^και, της αναμενόμενης απόδοσης του χρεογράφου ι, δίνεται από την παρακάτω 

σχέση (Cuthbertson, 1996): 

E{rÌ)=rf;+[E{r"\-rf>]am 

Η σχέση αυτή είναι γνωστή ως γραμμή χρεογράφου (Security Market Line, 

SML) και μπορεί να γραφτεί ως: 
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όπου b. =—ψ- είναι ο συντελεστής βήτα της μετοχής ì και δείχνει την 
σΜ 

συνδιακύμανση της μετοχής με το χαρτοφυλάκιο της αγοράς. 

Στην παρούσα διατριβή, στα κεφάλαια τέσσερα εώς επτά, διερευνούμε τις 

βασικές υποθέσεις έρευνας στις διάφορες αγορές κάνοντας χρήση των βασικών 

χρηματοοικονομικών εννοιών και της θεωρίας χαρτοφυλακίου στην λήψη 

επενδυτικών αποφάσεων, όπως παρουσιάσαμε παραπάνω. Στο επόμενο κεφάλαιο 

παρουσιάζουμε τη βασική οικονομετρική και στατιστική μεθοδολογία που 

ακολουθούμε για την επίτευξη των στόχων της διατριβής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

3.1 Εισαγωγή 

Το παρόν κεφάλαιο της διατριβής, παρουσιάζει τη βασική μεθοδολογία που 

θα ακολουθήσουμε, για τη διερεύνηση των βασικών υποθέσεων έρευνας, που έχουμε 

θέσει στο πρώτο κεφάλαιο, σχετικά με το διεθνώς διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο 

που αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας διατριβής. 

Βασικός σκοπός της στατιστικής και οικονομετρικής ανάλυσης που 

αναπτύσσουμε, είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων προσδιορίσιμης αξιοπιστίας 

αναφορικά με την δομή και τα χαρακτηριστικά οικονομικών φαινομένων, τα οποία 

λαμβάνουν χώρα στις υπό μελέτη αγορές, και τα οποία (συχνά) περιγράφονται με 

χρονοσειρές. Έτσι διευκολύνεται η κατανόηση της συμπεριφοράς των 

χρηματοοικονομικών προϊόντων που συνθέτουν το χαρτοφυλάκιο της διατριβής 

καθώς και η λήψη αποφάσεων με εμπειρικό περιεχόμενο. 

Για τον παραπάνω σκοπό και την επίτευξη των βασικών στόχων της διατριβής 

ακολουθούμε μια συγκεκριμένη στατιστική-οικονομετρική μεθοδολογία σε κάθε 

επιμέρους αγορά, όπου επενδύει το υπό μελέτη χαρτοφυλάκιο. 

Η αβεβαιότητα όπως είδαμε και στα προηγούμενα κεφάλαια κατέχει 

σημαντική θέση στη σύγχρονη θεωρία της χρηματοοικονομίας. Ο κίνδυνος σύμφωνα 

με τις βασικές θεωρίες τιμολόγησης αξιόγραφων (π.χ. CAPM), καθορίζεται από την 

συνδιακύμανση μεταξύ της αναμενόμενης απόδοσης του υπό μελέτη αξιόγραφου και 

της αναμενόμενης απόδοσης του χαρτοφυλακίου, που αποτελεί σημείο αναφοράς 

(benchmark). 

Παρόλο που έχει εντοπιστεί από πολύ νωρίς ότι η αβεβαιότητα των τιμών 

χρηματοοικονομικών προϊόντων, όπως μετράται από τις διακυμάνσεις και τις 

συνδιακυμάνσεις, μεταβάλλεται στην διάρκεια του χρόνου από τους Mandelbrot 

(1963) και Fama (1965) (Συριόπουλος, 1996a), μόλις την τελευταία δεκαετία οι 

ερευνητές στη χρηματοοικονομική επιστήμη άρχισαν να υποδειγματοποιούν τη 

χρονική μεταβολή στις ροπές δεύτερης και μεγαλύτερης τάξης. Ένα από τα 

σημαντικότερα εργαλεία σε αυτή τη διαδικασία είναι το Αυτοπαλίνδρομο Υπο-

συνθήκη Ετεροσκεδαστικό υπόδειγμα του Engle (1982) και οι επεκτάσεις του. Στην 

πιο απλή περίπτωση της κατηγορίας αυτής των υποδειγμάτων η παρατήρηση 

Χ, δημιουργείται από την σχέση: 
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Xt=u, 

ut=eth]12 , ε,~ΙΙΣΚΟ,\) 

όπου /?, μια χρονικά εξαρτώμενη, θετική και μετρήσιμη συνάρτηση που βασίζεται σε 

ένα σετ πληροφοριών J;_,. Εξ ορισμού τα ε, είναι ανεξάρτητα με μέσο μηδέν αλλά η 

υπο-συνθήκη διακύμανση των ut είναι ίση με Α,. Η συνάρτηση αυτή όπως θα δούμε 

και παρακάτω μπορεί να πάρει διάφορες μορφές. 

Τα υποδείγματα αυτής της μορφής και οι επεκτάσεις τους θα αποτελέσουν 

κεντρικής σημασίας υποδείγματα για την παρούσα διατριβή. Θα χρησιμοποιηθούν για 

την διερεύνηση μερικών εκ των βασικών θεμάτων έρευνας στις επιμέρους αγορές 

μετοχών, ομολογιών και συναλλάγματος, όπου επενδύει το διεθνώς διαφοροποιημένο 

χαρτοφυλάκιο που μελετούμε. Η αναλυτική παρουσίαση αυτών των υποδειγμάτων 

γιίνεται στην ενότητα 3.3.2 του παρόντος κεφαλαίου. 

Αγορά Ομολογιών 

Στην ομολογιακή αγορά οι Engle, Lilien, Robins (1987) εισήγαγαν για πρώτη 

φορά το υπόδειγμα ARCH-M για την εκτίμηση της σχέσης απόδοσης κινδύνου. Τα 

τελευταία χρόνια, η ερευνά στην ομολογιακή αγορά έχει επικεντρωθεί στη σχέση 

μεταξύ μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων επιτοκίων και στην σημαντικότητα 

του ασφάλιστρου κινδύνου στην διάρθρωση των επιτοκίων. 

Προηγούμενες έρευνες [Mankiw (1986), Campbell & Shiller (1991), Elton, 

Gruber & Mei (1996), Bekdache & Baum (1998)] έδειξαν ότι οι μακροπρόθεσμες 

ομολογίες παρουσιάζουν μεγάλη μεταβλητότητα που δεν μπορεί να εξηγηθεί από την 

ορθολογική θεωρία των προσδοκιών της διάρθρωσης των επιτοκίων και από ένα 

σταθερό ασφάλιστρο ρευστότητας. 

Οι Engle, Lilien, Robins (1987) εφάρμοσαν το υπόδειγμα ARCH-M σε 

τετραμηνιαία δεδομένα της πλεονάζουσας απόδοσης των αμερικανικών εντόκων 

γραμματίων διάρκειας έξι μηνών σε σχέση με την απόδοση των εντόκων γραμματίων 

διάρκειας τριών μηνών. Η σημαντικότερη συμβολή τους είναι ότι για πρώτη φορά 

στην αγορά ομολογιών στη συνάρτηση της πλεονάζουσας απόδοσης 

συμπεριλαμβάνονται μεταβλητές όπως η υπο-συνθήκη διακύμανση και το άνοιγμα 

(spread) των επιτοκίων. 
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Αγορά Μετογών 

Γενικά ARCH επιδράσεις έχουν εντοπιστεί να είναι πολύ σημαντικές και στις 

χρηματιστηριακές αγορές. Ο Akgiray (1989) εντόπισε στατιστική σημαντικότητα, 

στους ελέγχους για ARCH επιδράσεις, στις αποδόσεις χρηματιστηριακών δεικτών. 

Συνήθως υποδείγματα της μορφής GARCH(1,1) ή GARCH(1,2) ή GARCH(2,1) είναι 

αρκετά για την υποδειγματοποίηση της διακύμανσης των χρηματιστηριακών τίτλων 

σε ένα μεγάλο δείγμα παρατηρήσεων (Bollerslev, Chou, Kroner (1992). Με λίγες 

εξαιρέσεις οι περισσότερες έρευνες χρησιμοποιούν δεδομένα από την Αμερικανική 

χρηματιστηριακή αγορά [French, Schwert, Stambaugh (1987), Nelson (1990) και 

άλλοι]. 

Οι Attanasio, Wadhwani (1989) μελετώντας μηνιαία και ετήσια δεδομένα από 

την Αμερικανική και τη Βρετανική χρηματιστηριακή αγορά βρήκαν ότι η 

προβλεψιμότητα των αποδόσεων των μετοχών, με δοσμένη την μεταβλητή της 

μερισματικής απόδοσης (Fama και French, 1989), μπορεί να ερμηνευθεί από ένα 

μέτρο κινδύνου χρησιμοποιώντας υποδείγματα της μορφής ARCH. 

Σχετικά με την πρόβλεψη της υπό-συνθήκη αναμενόμενης απόδοσης 

χρηματιστηριακών τίτλων, τα υποδείγματα αυτοπαλίνδρομου κινητού μέσου ARMA 

(Autoregressive Moving Average) έχουν καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, ως 

ιδιαίτερα σημαντικά εργαλεία (Συριόπουλος, 1999a). Μια εναλλακτική μορφή 

υποδειγμάτων πρόβλεψης των αποδόσεων που ελέγχουμε είναι τα υποδείγματα της 

Παλινδρόμησης Κυρίων Συνιστωσών (Principal Component Regression), που 

βασίζεται στη θεωρία του χάους (Συριόπουλος και Λεοντίτσης, 2000). 

Αγορά Συναλλάγματος 

Στην αγορά ξένου συναλλάγματος, η αποτυχία των κλασσικών νομισματικών 

διαρθρωτικών υποδειγμάτων (Baillie και Selover, 1987) στην πρόβλεψη των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών και η απουσία τους στην υποδειγματοποίηση της υπο-

συνθήκη διακύμανσης, οδήγησαν στην εφαρμογή και περαιτέρω διερεύνηση 

υποδειγμάτων της μορφής ARCH, καθώς και στη διερεύνηση της προβλεπτικής 

ικανότητας παρεξηγημένων μεθόδων όπως η τεχνική ανάλυση στην αγορά ξένους 

συναλλάγματος. 

Ο Hsieh (1988) μελετώντας πέντε διαφορετικές συναλλαγματικές ισοτιμίες 

του δολαρίου υποστήριξε ότι οι υπο-συνθήκη κατανομές των ημερησίων αποδόσεων 

αλλάζουν στη διάρκεια του χρόνου, όπως αποδείχτηκε από τις υψηλές τιμές της 

συνάρτησης αυτοσυσχέτισης στα τετράγωνα των αποδόσεων. Οι Diebold & Nason 
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(1990) και Baillie & Bollerslev (1989) βρήκαν ότι οι ARCH επιδράσεις μειώνονται 

σε μικρότερης συχνότητας δεδομένα. Αυτό το εύρημα αποτέλεσε σημαντική ένδειξη 

στην κατασκευή του δείγματος της έρευνας μας στην Ελληνική αγορά κεφαλαίου και 

την αγορά συναλλάγματος. 

Οι ενδείξεις μη-γραμμικότητας πολλών χρηματοοικονομικών χρονοσειρών, 

παρέχουν δυνατότητες στην επανεξέταση μεθόδων όπως είναι η Τεχνική Ανάλυση 

και η θεωρία του Χάους (Συριόπουλος, 1996a): Η μελέτη της δυνατότητας 

προβλέψεων με την θεωρία του Χάους θα μας απασχολήσει στην Ελληνική αγορά 

κεφαλαίου και συναλλάγματος. Οι προηγούμενες έρευνες έδειξαν ότι, η Ελληνική 

κεφαλαιαγορά εμφανίζει χαρακτηριστικά χαμηλοδιάστατης χαοτικής συμπεριφοράς 

[Siriopoulos και Sirlantzis (1993), Συριόπουλος και Σιρλαντζής (1993), Siriopoulos 

(1996)] και μπορούμε να εφαρμόσουμε τοπικές γραμμικές μεθόδους προβλέψεις των 

τιμών πετυχαίνοντας ένα μέσο τετραγωνικό σφάλμα 30%-40% καλύτερο από αυτό 

του τυχαίου περιπάτου (Συριόπουλο & Λεοντίτση, 1999α,β). Τα αποτελέσματα στην 

αγορά συναλλάγματος στη προσπάθεια πρόβλεψης με τις τοπικές γραμμικές 

μεθόδους δεν ήταν πάντα καλύτερα από αυτά του υποδείγματος του τυχαίου 

περιπάτου, παρουσιάζοντας μεγάλη ανομοιομορφία [Diebold & Nason (1990), Bajo-

Rubio et al (1992)]. Υπεροχή παραλλαγών των τοπικών γραμμικών μεθόδων 

βλέπουμε από τους Lisi & Medio (1997) με αποτελέσματα του μέσου τετραγωνικού 

σφάλματος που έφτασαν μέχρι και 20% καλύτερα από τα αποτελέσματα του τυχαίου 

περιπάτου. 

Η τεχνική ανάλυση αποτελεί αντικείμενο μελέτης στη γενικότερη διερεύνηση 

των τάσεων των βασικών συναλλαγματικών ισοτιμιών σε ένα διεθνές χαρτοφυλάκιο. 

Προηγούμενες έρευνες έδειξαν ότι η τεχνική ανάλυση μπορεί να οδηγήσει αρκετές 

φορές σε σημαντική κερδοφορία στην αγορά ξένου συναλλάγματος [Dooley και 

Shafer(1983), Sweeney(1986) Schulmeister (1987), Siriopoulos και Sofikitis (1990), 

Menkhoff και Schlumberger (1995)]. 

Η σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου και η μεθοδολογία των Eun και Reusnick 

(1988) και του Annaert (1995) τέλος θα αποτελέσουν τη βάση διερεύνησης 

ερωτημάτων έρευνας σχετικά με τη νέα έννοια των χαρτοφυλακίων αμοιβαίων 

κεφαλαίων (Fund of Funds), που αποτελούν και αυτά μέρος του χαρτοφυλακίου που 

εξετάζει η παρούσα διατριβή.Τα οφέλη από τη διεθνλη διαφοροποίηση είναι μεγάλα 

με βάση προηγούμενες έρευνες [Odier και Solnik (1993), Siriopoulos (1996b), 

DeSantis και Derard (1997), Longin και Solnik (1995) κ.ά.]. Σημαντικά εμπειρικά 
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αποτελέσματα για την κάλυψη έναντι του συναλλαγματικού κινδύνου έχουν βρεθεί 

από τους [Hauser και Levy (1991a,b), Jorion (1985), Eun και Reusnick (1988), Solnik 

και Bryis (1992)]. 

Η συνέπεια των παραπάνω υποδειγμάτων έχει μεγάλη σημασία για ένα 

διεθνώς διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο. Συμβάλλει σε αποφάσεις διάρθρωσης του 

χαρτοφυλακίου, κάλυψης απέναντι στον κίνδυνο (αξία σε κίνδυνο, συμβόλαια 

μελλοντικής εκπλήρωσης), στην τιμολόγηση αξιόγραφων που συνθέτουν το 

χαρτοφυλάκιο και στις προβλέψεις απόδοσης και κινδύνου. 

Στις παρακάτω ενότητες παρουσιάζουμε την βασική οικονομετρική 

μεθοδολογία που θα ακολουθήσουμε με απλές αναφορές σε προηγούμενες χρήσεις 

της. Εκτενέστερες βιβλιογραφικές αναφορές σε σχέση με προηγούμενες έρευνες και 

τα ευρήματα τους σε κάθε επιμέρους αγορά, παρουσιάζονται σε κάθε επιμέρους 

κεφάλαιο. 

3.2 Αγορά Κρατικών ομολογιών 

Πριν προχωρήσουμε στην αναλυτική μελέτη των αγορών κρατικών 

ομολογιών των χωρών που μας απασχολούν είναι σημαντικό να θυμηθούμε τις 

βασικές υποθέσεις έρευνας που θέσαμε στο πρώτο κεφάλαιο. 

• Ισχύει η θεωρία των Προσδοκιών της διάρθρωσης των επιτοκίων στις διεθνείς 

αγορές ομολογιών; 

• Στις κρατικές αγορές ομολογιών υπάρχουν αποκλίσεις από την υπόθεση της 

αποτελεσματικότητας (Efficient Market Hypothesis) πού είναι κοινές σε κάποιες 

Χώρες; 

• Μπορούν να κατασκευασθούν υποδείγματα που να ερμηνεύουν το ασφάλιστρο 

κινδύνου στις διεθνείς αγορές κρατικών ομολογιών; 

Για να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα πρέπει να επιτευχθούν οι παρακάτω 

στόχοι: 

• Πρέπει να ελεγχθεί εμπειρικά η υπόθεση των προσδοκιών (Expectation 

Hypothesis) στις διεθνείς αγορές ομολόγων. 

• Πρέπει να διερευνηθεί η προσαρμογή συναρτησιακών υποδειγμάτων που να 

ερμηνεύουν την συμπεριφορά του ασφάλιστρου κινδύνου σε κάθε χώρα των 

εξεταζόμενων ομολογιακών δεικτών. 

Παρόλο που η έννοια του μεταβλητού στο χρόνο επασφάλιστρου κινδύνου 

(Time varying risk premium) σε θεωρητικό επίπεδο αναφέρεται από παλιά στην 
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βιβλιογραφία της χρηματοοικονομικής επιστήμης, σε εμπειρικό επίπεδο μόνο 

πρόσφατα έχει γίνει κάποια πρόοδος με την ανάπτυξη υποδειγμάτων της μορφής 

ARCH GARCH (Bollerslev, 1986). 

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζουμε συνοπτικά τα βασικά βήματα της 

μεθοδολογίας που πρόκειται να ακολουθήσουμε: 

Διάγραμμα 3.1 Συνοπτική παρουσίαση μεθοδολογίας στην αγορά 

ομολογιών 

Ελεγχος Θεωρίας των Προσδοκιών και 

της Αποτελεσματικότητας της Αγοράς 

των Κρατικών Ομολογιών 

"· ΰασικα στατιστικά στοιχεία της ΕΗΡϊ 

Βασικοί έλεγγοι στα κατάλοιπα της EHPYt —C-Va SP, + ut 

• Έλεγχοι κανονικότητας (Κύρτωση, Ασυμμετρία, Jarque-Bera test) 

• Έλεγχος Ανεξαρτησίας (Box-Pierce,D-W test) 

» Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας liARCH test) 

CAPM 

GARCH-M 

Συγκριτική Αξιολόγηση 

Αποτελεσμάτων 
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Στην παρούσα διατριβή, πρώτα ελέγχουμε την υπόθεση των Προσδοκιών στις 

εθνικές αγορές κρατικών ομολόγων. Σύμφωνα με την υπόθεση των καθαρών 

προσδοκιών (Pure Expectations Theory, ΡΕΗ) και την υπόθεση των ορθολογικών 

προσδοκιών το ασφάλιστρο κινδύνου είναι μηδέν ανεξαρτήτου λήξης η της 

ομολογίας, [βλέπε Cuthbertson (1996)]. 

ΗΡΥ™ = Ε,ΗΡΥ^ +u\:l όπου Ε, («« | Ω,) = 0 (3.1) 

EHPY%=EtHPY^-rft = 

= HPYß-rf, = κ « 6πουΕ,(ιι« | Ω,) = 0 (3.2) 

όπου ΗΡΥ$ η πραγματοποιούμενη απόδοση διακράτισης της ομολογίας λήξης η 

περιόδων, Ε,ΗΡΥ^ η αναμενόμενη απόδοση διακράτισης της ομολογίας, ΕΗΡΥ^ 

η πλεονάζουσα απόδοση της ομολογίας σε σχέση με την απόδοση χωρίς κίνδυνο, Ω( 

θετικά ορισμένος πίνακας και κ*"' το σφάλμα πρόβλεψης μιας περιόδου των 

ορθολογικών προσδοκιών. 

Έτσι, κάτω από την ΡΕΗ οι επιπλέον αποδόσεις (ΕΗΡΥ) πρέπει να είναι κατά 

μέσο όρο μηδέν ανεξαρτήτου πληροφοριών, κατά τη χρονική στιγμή / και πρέπει να 

είναι σειριακά ασυσχέτιστες. Σύμφωνα με μια πιο αδύναμη μορφή της ΡΕΗ, στην 

οποία θα αναφερόμαστε από εδώ και στο εξής ως υπόθεση των προσδοκιών (EH), το 

ασφάλιστρο κινδύνου είναι σταθερό στον χρόνο. 

Ο πλέον κλασσικός έλεγχος της υπόθεσης των προσδοκιών, είναι να 

εκτιμήσουμε με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (OLS) μια παλινδρόμηση της 

πλεονάζουσας απόδοσης της ομολογίας σε σχέση με την απόδοση χωρίς κίνδυνο 

(ΕΗΡΥ) πάνω σε κάποιες οικονομικές μεταβλητές, να ελέγξουμε εάν οι εκτιμητές των 

συντελεστών είναι μηδέν και, να εξετάσουμε ταυτόχρονα, για γραμμική συσχέτιση 

των σφαλμάτων της παλινδρόμησης. Προηγούμενες έρευνες εντόπισαν ότι, οι 

αποδόσεις εξαρτώνται γραμμικά από μεταβλητές όπως τη διαφορά μεταξύ 

βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιτοκίων [βλέπε Campbell (1995), Mankiw 

(1986)]. 

Κατά συνέπεια με βάση τις προηγούμενες έρευνες, σε ένα πρώτο στάδιο, στην 

προσπάθεια μας να βρούμε κάποιο καλά προσδιορισμένο στατιστικό υπόδειγμα για 

να ελέγξουμε την υπόθεση των προσδοκιών της δομής των επιτοκίων (Expectations 
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Hypothesis), ξεκινάμε εκτιμώντας μια απλή παλινδρόμηση της ακόλουθης μορφής 

και διενεργούμε μια σειρά από στατιστικούς και οικονομετρικούς ελέγχους. 

EHPYt

w = c + aSP,+itt (3.3) 

Όπου, ΕΗΡΥ^η) είναι η πλεονάζουσα απόδοση μεταξύ της απόδοσης διακράτησης του 

υποεξέταση κρατικού ομολογιακού δείκτη και της απόδοσης χωρίς κίνδυνο 

( HPYt

(n) - rft ), nt είναι ο παράγοντας του σφάλματος, ενώ SPt είναι το έυρος των 

επιτοκίων μεταξύ απόδοσης στη λήξη του ομολογιακού δείκτη Rj και απόδοσης 

χωρίς κίνδυνο και δίνεται από τον ακόλουθο τύπο. 

SPt=lÇ-rft 

Πιο συγκεκριμένα η βασική υπόθεση που ελέγχουμε είναι: 

Η0 : α - 0, ή Ισχύει η υπόθεση των προσδοκιών. 

Η} : α Φ0, Υπάρχουν ενδείξεις ενάντια στην υπόθεση των προσδοκιών. 

Ελέγχουμε την στατιστική σημαντικότητα του συντελεστή α με την t-

στατιστική. Επίσης στην συνέχεια εφαρμόζουμε ορισμένους στατιστικούς ελέγχους 

στα κατάλοιπα της παλινδρόμησης ιι1. 

Πιο συγκεκριμένα ελέγχουμε την υπόθεση της στατιστικής ανεξαρτησίας 

των καταλοίπων. Ένας από τους παλαιότερους ελέγχους γραμμικής συσχέτισης, ο 

έλεγχος Portmanteau βασίζεται στην συνάρτηση αυτοσυσχέτισης (ACF). Ο 

συντελεστής αυτοσυσχέτισης εξαρτάται από τον χρόνο t και τη χρονική απόσταση k. 

P{ut,ut+h) = p(k) = [E(ut,ut+k)-ß
2}la2 

Αν μια χρονολογική σειρά είναι ανεξάρτητα κατανεμημένη, τότε οι 

συντελεστές αυτοσυσχέτισης ρ (k) είναι ίσοι με μηδέν για οποιαδήποτε χρονική 

υστέρηση της σειράς. 

Η στατιστική Ljung-Box (1978) σε πολλά οικονομετρικά βιβλία (Maddala, 

1992), προτείνεται σαν εναλλακτική στην απλή γραφική μελέτη των δειγματικών 

αυτοσυσχετίσεων και υπολογίζεται ως εξής: 

Q(k) = n-(n + 2)-fj(n-jr-p2(j) 

όπου π είναι ο αριθμός των παρατηρήσεων και περιλαμβάνονται οι συντελεστές 

αυτοσυσχέτισης μέχρι και k τάξης. Η μηδενική υπόθεση υπονοεί ανεξαρτησία της 
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υπο εξέτση σειράς των αποδόσεων /; και η Q(k) κατανέμεται ασυμπτωτικά με 

την Χ 2 κατανομή για k βαθμούς ελευθερίας. 

Η παραπάνω στατιστική Ljung-Box αποτελεί βελτιωμένη εκδοχή της γνωστής 

στατιστικής Box-Pierce (1970): 

ρ(*) = «·Σ>2ω 

Βήμα 1 

Επιλέγουμε τον αριθμό των υστερήσεων k για τον υπολογισμό των 

συντελεστών αυτοσυσχέτισης του δείγματος. Με δοσμένο τον παραπάνω αριθμό 

σχηματίζουμε τις υπό εξέταση υποθέσεις οι οποίες υπονοούν γραμμικά ασυσχέτιστα 

κατάλοιπα. 

Ho:p(ì) = p(2) = ... = p(k) = 0 

Hì : Τουλάχιστον ένα ρ{ι) είναι μη-μηδενικό, /' = \,...,k . 

Βήμα 2 

Υπολογίζουμε τη στατιστική Box-Pierce: 

Q(k) = n-f4p\j) 

Βήμα 3 

Για επίπεδο σημαντικότητας α επιλέγουμε τις κριτικές τιμές cv από την 

κατανομή Χ 2 κατανομή για k βαθμούς ελευθερίας. Απορρίπτουμε την μηδενική 

υπόθεση εάν Q(k) > cv. Η ισχύς του ελέγχου αυτού εξαρτάται από τις υποθέσεις της 

στασιμότητας και της κανονικής κατανομής. 

Ο στατιστικός έλεγχος του D-W (Durbin-Watson) που επίσης εφαρμόζουμε, 

ελέγχει μόνο για πρώτου βαθμού αυτό συ σχετίσεις και παρόλο που θεωρείται ένας 

σημαντικός έλεγχος της αυτοσυσχέτισης των σφαλμάτων, είναι μόνο ένας μερικός 

έλεγχος (Maddala, 1992). Γιατί πολλές φορές μπορεί να έχουμε μεγαλύτερου βαθμού 

αυτοσυσχετίσεις, όπως για παράδειγμα εάν τα σφάλματα ακολουθούν ένα γενικό 

σχήμα αυτοπαλινδρομούμενου κινητού μέσου (ARMA), και τέτοιου είδους έλεγχοι 

δεν είναι επαρκείς. 

Ένας εναλλακτικός έλεγχος για την αυτοσυσχέτιση των σφαλμάτων 

μεγαλύτερου βαθμού, είναι η στατιστική των Breusch (1978) και Godfrey (1978) 

(Madalla, 1992), ή αλλιώς έλεγχος με την μέθοδο των πολλαπλασιαστών του 

Lagrange (Lagrange Multiplier, LM). 
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Για την εφαρμογή του ελέγχου πρέπει να ορίσουμε το βαθμό k της 

διαδικασίας που πιστεύουμε ότι ορίζει τα κατάλοιπα. Εάν για παράδειγμα έχουμε 

υπολογίσει την ακόλουθη παλινδρόμηση: 

EHPYt

in) = c + aSP,+u, 

και υποπτευόμαστε την ύπαρξη τρίτου βαθμού αυτοσυσχέτιση, ο έλεγχος βασίζεται 

στην εξής παλινδρόμηση: 

U, = Α · " , - ! + & · ",-2+Α "",-3 

όπου, ένα F-τέστ μαζί με την χ κατανομή, ελέγχει την σημαντικότητα όλων των 

συντελεστών των μεταβλητών των σφαλμάτων με υστερήσεις. Ελέγχουμε την 

υπόθεση μηδέν ότι: 

Η,:βλ=βζ=βζ=0 

χρησιμοποιώντας την στατιστική BG(k) - k-F2 ~ x2(k), ónovk = 3 είναι ο αριθμός 

υστερήσεων των καταλοίπων (Madalla, 1992). 

Εάν κάποια από τις υποθέσεις παραβιάζεται τότε δεν μπορεί να γίνει 

αποδεκτή η υπόθεση της αποτελεσματικότητας της αγοράς και η υπόθεση των 

προσδοκιών. Μια άλλη πιθανή εξήγηση της απόρριψης των παραπάνω υποθέσεων 

είναι η ύπαρξη κάποιου ασφάλιστρου κινδύνου ή ασφάλιστρου ρευστότητας, που θα 

πρέπει να υποδειγματοποιηθεί. 

Μια προσπάθεια εξήγησης του ασφάλιστρου κινδύνου κάτω από συνθήκες 

σταθερότητας γίνεται με την χρήση του υποδείγματος αποτίμησης κεφαλαιουχικών 

περιουσιακών στοιχείων (Capital Asset Pricing Model, CAPM) από τον Bisignano 

(1987). 

E,{HPY™)-rft =an+bn.{Et{rZx)-rft) + u\"l u^~N(0,a2) (3.4) 

Όπου, Et(HPY"+ì) η αναμενόμενη μηνιαία απόδοση μιας ομολογίας η περιόδων, rft η 

απόδοση χωρίς κίνδυνο ενός μηνός, £, (/",") η αναμενόμενη μηνιαία απόδοση του 

παγκόσμιου ομολογιακού χαρτοφυλακίου της αγοράς, ενώ ο συντελεστής bn 

εκφράζει την συσχέτιση των αποδόσεων του ομολογιακού δείκτη η περιόδων με τις 

αποδόσεις του παγκόσμιου χαρτοφυλακίου της αγοράς. 

_ cov(HPY\rm) 

var(/-m) 

Η μελέτη του Bisignano (1987) παρέχει μαρτυρία υπέρ του υποδείγματος 

αποτίμησης κεφαλαιουχικών περιουσιακών στοιχείων, ως υπόδειγμα εξήγησης της 
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δομής των επιτοκίων σε μια σειρά από χώρες. Και αποτελεί και δικό μας υπόδειγμα 

προς διερεύνηση. Η εκτίμηση του υποδείγματος έγινε με την μέθοδο των ελαχίστων 

τετραγώνων. 

Παρόλα αυτά, τα πολλά προβλήματα που προέρχονται από τις ιδεατές 

συνθήκες στις οποίες βασίζεται αυτό το υπόδειγμα και που τις παρουσιάσαμε στην 

ενότητα (2.4.3) του κεφαλαίου δύο, οδηγούν πολλές φορές σε απλουστευμένα 

αποτελέσματα και πιθανά λάθη. 

Μια άλλη πιθανή εξήγηση της απόρριψης των παραπάνω υποθέσεων είναι η 

ύπαρξη κάποιου ασφάλιστρου κινδύνου ή ασφάλιστρου ρευστότητας, που 

μεταβάλλεται στον χρόνο και που θα πρέπει να υποδειγματοποιηθεί. 

Μια σειρά από ερευνητές βρήκαν την ύπαρξη ετεροσκεδαστικών σφαλμάτων 

σε υποδείγματα της μορφής (3.3). Οι Bekdache και Baum (1998) διερεύνησαν την 

επίδραση της συχνότητας των δεδομένων στην απόδοση αμερικανικών κρατικών 

έντοκων γραμματίων. Εκτίμησαν γενικευμένα υποδείγματα αυτοπαλινδρομούμενα 

υπο-συνθήκη ετεροσκεδαστικά της μορφής GARCH-M σε εβδομαδιαία, 

τετραμηνιαία και μηνιαία δεδομένα ομολογιών. Αναφέρουν ότι, υποδείγματα με 

ανεξάρτητες μεταβλητές το εύρος των επιτοκίων και τη μεταβλητότητα των 

αποδόσεων ήταν αρκετά ικανοποιητικά για όλα τα δείγματα δεδομένων και 

ανεξαρτήτου συχνότητας. Οι Hall και Miles (1992) εκτίμησαν πολυμεταβλητά 

GARCH-M υποδείγματα χρησιμοποιώντας μηνιαίες αποδόσεις κρατικών ομολόγων 

διαφόρων εθνικών ομολογιακών αγορών βρίσκοντας ανάλογα αποτελέσματα. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους αποφασίσαμε να διενεργήσουμε δύο ακόμα 

πολύ βασικούς ελέγχους στην σειρά των καταλοίπων σχετικά με την ανίχνευση μη-

γραμμικής εξάρτησης και την ανίχνευση πιθανής ετεροσκεδαστικότητας 

επεκτείνοντας το υπόδειγμα (3.3) περιλαμβάνοντας μια μεταβλητή για τον κίνδυνο. 

Άλλες παρόμοιες εργασίες έχουν γίνει από τους Engle et al. (1987) και τους Bruner 

και Simon (1996). 

Εάν η υπόθεση της ανεξαρτησίας των καταλοίπων του υποδείγματος (3.3) 

απορριφθεί, τότε η σειρά παρουσιάζει κάποιας μορφής εξάρτηση, η οποία μπορεί να 

είναι κάποια απλή ή περισσότερο σύνθετη. Στην συνέχεια εφαρμόζουμε έναν έλεγχο 

για την διερεύνηση μη-γραμμικής εξάρτησης της σειράς των καταλοίπων. 
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Ο έλεγχος McLeod-Li (1983) εξετάζει για τυχόν μη-γραμμικές εξαρτήσεις και 

διεξάγεται μέσω της γνωστής Ο στατιστικής στη σειρά των μετασχηματισμένων 

καταλοίπων ιι]. Πιο συγκεκριμένα ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα: 

Βήμα 1 

Επιλέγουμε τον αριθμό των υστερήσεων k και εκτιμούμαι την συνάρτηση 

αυτοσυσχέτισης (ACF) των καταλοίπων χι]. Σχηματίζουμε τις υπό εξέταση υποθέσεις 

οι οποίες υπονοούν γραμμική ανεξαρτησία στα τετράγωνα των καταλοίπων. 

Η0 : Η itt είναι ανεξάρτητη 

//,:Ηί/ ; δεν είναι ανεξάρτητη 

Βήμα 2 

Υπολογίζουμε τη στατιστική Q για τα ιι] με τη βοήθεια της ACF. 

Βήμα 3 

Για επίπεδο σημαντικότητας α επιλέγουμε τις κριτικές τιμές cv από την 

κατανομή Χ 2 κατανομή για k βαθμούς ελευθερίας. Απορρίπτουμε την μηδενική 

υπόθεση εάν Q(k) > cv. 

Ένας τελευταίος έλεγχος στην σειρά των καταλοίπων του υποδείγματος (3.3) 

αυτού του αρχικού σταδίου έρευνας είναι ο έλεγχος ARCH και σχετίζεται με την 

ανίχνευση της παρουσίας ετεροσκεδαστικών σφαλμάτων. Τέτοια σφάλματα είναι 

πολύ πιθανόν να οδηγήσουν σε μεροληπτικές εκτιμήσεις των παραμέτρων του 

υποδείγματος. 

Βήμα 1 

Εκτιμούμε την παρακάτω σχέση για επιλεγμένο αριθμό υστερήσεων/?. 

ρ 

Βήμα 2 

Σχηματίζουμε τις υποθέσεις του ελέγχου: 

Η0 : Δεν υπάρχουν ARCH επιδράσεις. 

Η] : Υπάρχουν ARCH επιδράσεις. 

Η στατιστική που χρησιμοποιούμε για τον έλεγχο της μηδενικής υπόθεσης 

έχει την μορφή IM = n-R2, όπου η ο αριθμός των παρατηρήσεων και R2 είναι ο 

συντελεστής προσδιορισμού της παλινδρόμησης του βήματος 1. 
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Βήμα 3 

Για επίπεδο σημαντικότητας α επιλέγουμε τις κριτικές τιμές cv από την 

Χ1 κατανομή για/? βαθμούς ελευθερίας. Απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση εάν 

LM >cv = X2(p). 

Ανάλογα με τα αποτελέσματα των στατιστικών ελέγχων στα κατάλοιπα 

προχωρούμε στην υποδειγματοποίηση της σειράς και στην εκτίμηση υποδειγμάτων 

της μορφής GARCH-M. Εάν ένα GARCH-M μέρος περιληφθεί στο υπόδειγμα όλοι 

οι διαγνωστικοί έλεγχοι επαναλαμβάνονται, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση, στην 

κανονικότητα των τυποποιημένων καταλοίπων. 

Κατάλληλα για την μελέτη των αποδόσεων αυτοπαλινδρομούμενα 

υποδείγματα υπό-συνθήκη ετεροσκεδαστικά, είναι της οικογενείας GARCH-M 

(Engle et al., 1987). Στις περισσότερες περιπτώσεις ο παράγοντας h] 2 προτείνεται 

στην εξίσωση των αποδόσεων [Engle (1982), Bollerslev et al. (1992)]. Στην παρούσα 

έρευνα η γενική μορφή του υποδείγματος που διερευνούμε είναι η ακόλουθη: 

ΕΗΡγ(») = c + aSPt+dhl

t

n+ ttt (3.5) 

u, = bu,_, + sth)n , ε, ~ WN(0,l) (3.6) 

/?,=«„ + a(B)uf + ß(B)ht (3.7) 

όπου a(B), b(B) είναι πολυώνυμα βαθμού Ο και Ρ αντίστοιχα και επιλέχθηκαν οι 

τάξεις των α(Β),β(Β)πον ταιριάζουν καλύτερα στα δεδομένα. Η εξίσωση (3.6) δίνει 

την δομή των σφαλμάτων και η (3.7) την υπο-συνθήκη διακύμανσης 

h = var(ut /Jt_J όπου Jt είναι οι γνωστές πληροφορίες μέχρι τον χρόνο t. 

Στο σημείο αυτό και πριν προχωρήσουμε, πρέπει να τονίσουμε ότι η εκτίμηση 

των υποδειγμάτων αλλά και όλοι οι διαγνωστικοί έλεγχοι που εφαρμόζουμε στο 

κεφάλαιο τέσσερα έγιναν με το οικονομετρικό πακέτο Eviews. 

3.3 Αγορά Ελληνικών Μετοχών και Ελληνική Αγορά Συναλλάγματος 

Τα βασικά ερωτήματα έρευνας που πρόκειται να μας απασχολήσουν στο 

κεφάλαιο της διατριβής που ασχολείται με χρηματοοικονομικά προϊόντα της 

Ελληνικής κεφαλαιαγοράς, είναι τα ακόλουθα: 

• Υπάρχει δυνατότητα πρόβλεψης των ημερήσιων αποδόσεων και του κινδύνου 

χρεογράφων από την Ελληνική αγορά κεφαλαίου και συναλλάγματος; 
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• Μπορούν να κατασκευασθούν υποδείγματα που να ερμηνεύουν τη συμπεριφορά 

ελληνικών μετοχών και των βασικών συναλλαγματικών τιμών της δραχμής; 

Για να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα πρέπει να επιτευχθούν οι 

παρακάτω στόχοι: 

• Πρέπει να αναλυθούν εμπειρικά κατηγορίες χρεογράφων από την ελληνική αγορά 

κεφαλαίου και την αγορά συναλλάγματος για να διερευνηθεί αν οι τιμές 

συναλλάγματος της δραχμής και οι μετοχές, ακολουθούν την διαδικασία του 

τυχαίου περιπάτου. Επειδή υπάρχουν ενδείξεις ενάντια στην υπόθεση του τυχαίου 

περιπάτου προχωρούμε σε μια σειρά στατιστικών ελέγχων ώστε να 

διερευνήσουμε την δυνατότητα πρόβλεψης των ημερήσιων αποδόσεων και της 

μεταβλητότητας τους, προσαρμόζοντας μια σειρά υποδειγμάτων. Στο παρακάτω 

διάγραμμα, παρουσιάζονται συνοπτικά, οι βασικοί έλεγχοι που θα εφαρμόσουμε 

στις υπό εξέταση μονό μεταβλητές χρονολογικές σειρές. 

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζουμε συνοπτικά τα βαςσικά βήματα της 

μεθοδολογίας που πρόκειται να ακολουθήσουμε: 

Διάγραμμα 3.2 Συνοπτική παρουσίαση μεθοδολογίας στην Ελληνική 

Κεφαλαιαγορά 

Έλεγχος Τυχαίου Περιπάτου ^ 

£λεγχος Λογού Διακύμανσης 
Έλεγχος Ροών 
Έλεγχοι κανονικότητας (Κύρτωση, Ασυμμετρία, Jarque-Bera test) 
Έλεγχος Ανεξαρτησίας (Box-Pierce,D-W test) 
Έλεγχος μη-γραμμικότητας (BDS test, MacLeod-Li test) 
Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας (ARCH test) 

^ ^ y 
Έλεγχος Ύπαρξης Χαοτικής 

Συμπεριφοράς 

R/S Ανάλυση 
Διάσταση Συσχέτισης 
Εκθέτες Lyapunov 

ποδειγματοποίηση Χρονολογικών Σειρών 

ARMA-GARCH 
ARMA-TARCH 
ARMA-EGARCH 
STOCHASTIC VOLATILITY MODELS 
PRINCIPAL COMPONENT REGRESSION 

Προβλέψεις/ Αξιολόγηση Προβλέψεων 

47 



3.3.1 Βασικοί Διαγνωστικοί Έλεγγοι 

Η διαδικασία για την κατασκευή υποδειγμάτων χρονολογικών σειρών από την 

Ελληνική κεφαλαιαγορά που ακολουθείται στην παρούσα διατριβή, βασίζεται στο 

διάγραμμα 3.1. Πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα ότι η επιλογή της τελικής μορφής των 

υποδειγμάτων που θα χρησιμοποιήσουμε για την παραγωγή προβλέψεων της 

απόδοσης και της μεταβλητότητας απαιτούν ιδιαίτερη κριτική ικανότητα από τον 

αναλυτή. 

Το πρώτο στάδιο της έρευνας μας αναφέρεται στον έλεγχο της στασιμότητας 

της χρονοσειράς και εξετάζουμε αν η σειρά των αποδόσεων είναι λευκός θόρυβος. 

Σύμφωνα με το ορισμό του λευκού θορύβου, μια τυχαία διαδικασία st, όπου 

το / παίρνει τιμές από - co εώς + οο, και όπου όλα τα ε, κατανέμονται όμοια και 

ανεξάρτητα (identically and independently distributed, ITD) έχει : 

Μέσο Ε(εί ) = 0 για κάθε t. 

Διακύμανση Varie, ) = σ2 για κάθε t. 

Συνδιακύμανση Cov(st7st+k) = 0 για κάθε î και k * 0 

Μια σειρά λευκού θορύβου δεν έχει δομή και κύριο χαρακτηριστικό των 

σειρών αυτών είναι η ανεξαρτησία μεταξύ των όρων της και, έτσι ότι συνέβει την 

χρονική στιγμή / δεν επηρεάζεται από τις παρελθούσες τιμές της σειράς ούτε 

επηρεάζει τις μελλοντικές τιμές της σειράς. 

Αν η σειρά των αποδόσεων δεν είναι λευκός θόρυβος, παράγουμε προβλέψεις 

με υποδείγματα ARMA-GARCH, και υποδείγματα στοχαστικής μεταβλητότητας του 

Taylor (1986) και των Harvey και Shephard (1993). Ένα μέρος των διαθέσιμων 

παρατηρήσεων χρησιμοποιείται για την εκτίμηση του υποδείγματος (1100) και το 

υπόλοιπο (206), για την παραγωγή, εκτός δείγματος προβλέψεων και την αξιολόγηση 

της προβλεπτικής ικανότητας. 

Οι βασικοί στατιστικοί έλεγχοι και η σειρά εφαρμογής τους περιγράφονται 

ευθύς αμέσως. 

Για τον έλεγχο του τυχαίου περυτάτου εφαρμόζονται τα εξής στατιστικά: 

1. Στατιστική ελέγχου του λόγου διακύμανσης (Variance Ratio) 

Αν θεωρήσουμε το λόγο της διακύμανσης συνεχώς ανατοκιζόμενης απόδοσης 

δύο περιόδωνrt (2) = rt +r,_, προς δύο φορές τη διακύμανση της απόδοσης μιας 
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περιόδου/; και αν υποθέσουμε ότι η σειρά των αποδόσεων είναι στάσιμη. Τότε ο 

λόγος της διακύμανσης γράφεται: 

mz)_Var[rX2)] Jar[rt+rt_,] _2.Var[r,] + 2-Cov[r,jl_,] _λ | ,, 

2-Var[rt] 2-Var[rt] 2-Var[r,] 

Όπου ρ(\) ο συντελεστής αυτοσυσχέτισης πρώτου βαθμού των αποδόσεων η 

μιας περιόδου. Για κάθε στάσιμη σειρά, η τιμή του πληθυσμού της στατιστικής 

ελέγχου του λόγου διακύμανσης είναι ένα συν τον συντελεστή αυτοσυσχέτισης 

πρώτου βαθμού των αποδόσεων. Κάτω από την υπόθεση του τυχαίου 

περιπάτου ρ(Υ) = 0 και άρα VR{2) = 1. Γενικότερα, η υπόθεση μηδέν την οποία 

εξετάζουμε στο κεφάλαιο πέντε είναι η ακόλουθη. 

Η0:η=μ + ε„ £,ΠΕ>Ν(0,σ2) 

Οι εκτιμητές που υπολογίζουμε είναι οι ακόλουθοι και βασίζονται πάνω στις 

λογαριθμικές τιμέςραΡι,—,Ρ2π, [βλέπε Campbel, Lo και Mackinlay (1997). 

1 In 

2 • π t = I 

σ- = -—Σ<Α-.ρ*-ι-μ)2 

2·π k=ì 
Α 2 -, „ Λ 

σ* = - — Σ ( Ρ ι ι -p2k-2 -2/") 2 

2 • π k=ì 

Σύμφωνα με τη ασυμπτωτική θεωρία οι εκτιμητές των διακυμάνσεων για 

αρκετά μεγάλα δείγματα ακολουθούν τις παρακάτω οριακά κανονικές κατανομές: 

,Ν 2 

_2> 
2η{σα-σλ)~Ν(0,2σ•) 

2/7 (σ„-σ 2 )~τν(0,4σ 4 ) 

Ενώ η ασυμπτωτική κατανομή του λόγου της διακύμανσης είναι η ακόλουθη: 

Λ 2 
Λ Λ 

VR(2) = ̂ f, Λ/2Γ7(Γ7?(2) -1) ~ Λ^(0,2) 

Η υπόθεση μηδέν μπορεί να ελεγχθεί υπολογίζοντας την στατιστική ελέγχου 

2n(VR(2)-\) 
η οποία ακολουθεί ασυμπτωτικά την κανονική κατανομή. 

4ϊ 
Ελέγχουμε εάν ικανοποιήται η ακόλουθη σχέση 
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2n<VRw-ll.H.96,+im. s 
2. Στατιστική του ελέγχου ροών (Runs Test) 

Ο έλεγχος ροών εξετάζει κατά πόσο μια σειρά είναι ανεξάρτητη ελέγχοντας 

την συχνότητα συγκεκριμένων επαναληπτικών σχηματισμών μέσα στη σειρά. Αν το 

δείγμα μιας διαδικασίας είναι τυχαίο τότε δεν πρέπει να υπάρχουν πολλές ή λίγες 

ροές (runs). Μια ροή καθορίζεται σαν η μη-διακοπτόμενη ακολουθία του ίδιου 

πρόσημου σε σχέση με το μηδέν ή συμπεριφοράς στη σειρά (Συριόπουλος, 1996a). 

Πρόκειται για έναν εναλλακτικό έλεγχο της υπόθεσης του τυχαίου περιπάτου 

και οποίος διενεργείται με βάση τα παρακάτω βήματα (Campbel, Lo & Mackinlay, 

1997). 

Βήμα 1 

Υπολογίζουμε τον αριθμόR των ροών για την μεταβλητή που θέλουμε να ελέγξουμε. 

Βήμα 2 

Σχηματίζουμε τις υποθέσεις έρευνας: 

Η0 :Η χρονοσειρά των αποδόσεων η είναι ανεξάρτητη. 

Η] : Η χρονοσειρά των αποδόσεων rt δεν είναι ανεξάρτητη 

και υπολογίζουμε το μέσο και τη διακύμανση των ροών τα οποία κατανέμονται 

ασυμτωτικά σύμφωνα με την κανονική κατανομή: 

E(R) = L - L - + l 
Nì+N2 

σ2 _2Ν,Ν2(2Ν,Ν2-Ν,-Ν2) } ] 

R~ (N,+N2)
2(Nì+N2-\) 

όπου vVj ο αριθμός των '+' στοιχείων και Ν2 ο αριθμός των '-' στοιχείων. 

Βήμα 3 

Για να αποδεχτούμε τη μηδενική υπόθεση για επίπεδο σημαντικότητας α=0.05 θα 

πρέπει ο αριθμός των ροών να βρίσκεται στο διάστημα: 

Ε(Κ) -1.96σβ < R < E(R) +1.96σΑ 

Ο Συριόπουλος (1996a) εφάρμοσε τον παραπάνω έλεγχο ροών για τις σειρές 

των αποδόσεων των χρηματιστηριακών δεικτών της Αμερικής, της Αγγλίας, της 

Γαλλίας και της Ελλάδας την περίοδο 02/1984-03/1994. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα του η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται μόνο για την απόδοση του 

δείκτη τιμών του χρηματιστηρίου Αθηνών. 
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Για τον έλεγχο των ιδιοτήτων του λευκού θορύβου χρησιμοποιούνται τα εξής 

στατιστικά: 

Έλεγγοι κανονικότητας 

Ο έλεγχος της κανονικότητας είναι από τους σπουδαιότερους στην ανάλυση 

της συμπεριφοράς των κεφαλαιαγορών διότι πολλά από τα υποδείγματα αποτίμησης 

χρηματοοικονομικών προϊόντων βασίζονται στην υπόθεση της κανονικότητας των 

σφαλμάτων (Capital Asset Pricing Model CAPM, Arbitrage Pricing Theory APT). 

Οι βασικές υποθέσεις που θα ελέγξουμε με τις παρακάτω στατιστικές είναι οι 

ακόλουθες: 

Η0 : Η rt κατανέμεται κανονικά. 

if, :Η r, δεν κατανέμεται κανονικά. 

3. Η Ασυμμετρία (Skewness): S= Η ασυμμετρία είναι το 

σ 

στατιστικό μέτρο που μας πληροφορεί αν οι τιμές μιας μεταβλητής διατάσσονται 

συμμετρικά γύρω από τον μέσο της κατανομής, και αντιστοιχεί στη ροπή τρίτης 

τάξης. Είναι γνωστό ότι η ασυμμετρία μιας συμμετρικής κατανομής όπως είναι 

για παράδειγμα η κανονική είναι μηδέν. 

4. Η κύρτωση (Kurtosis): Κ = — — Η κύρτωση μετράει το βαθμό 

σ 

συγκέντρωσης των τιμών μιας μεταβλητής στην περιοχή του αριθμητικού μέσου 

και προς τα άκρα δεξιά και αριστερά αυτού. Η κυρτότητα της κανονικής 

κατανομής έχει τιμή 3. Όπου η είναι ο αριθμός των παρατηρήσεων του δείγματος, 

σ είναι η τυπική απόκλιση των αποδόσεων, r, είναι η απόδοση στο χρόνο / και Ψ 

είναι η μέση απόδοση. 

Ο Συριόπουλος (1996a,b) υπολογίζοντας τα μέτρα της κύρτωσης και της 

ασυμμετρίας, για τις σειρές των αποδόσεων των χρηματιστηριακών δεικτών της 

Αμερικής, της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ελλάδας την περίοδο 02/1984-03/1994, 

βρήκε ενδείξεις ενάντια στη μηδενική υπόθεση κανονικά κατανεμημένων 

αποδόσεων. 
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5. Το στατιστικό των Jarque-Bera ( 1980): 

JB = ~ [S2+~(K-3)2]~X2(2) 
6 4 

Όπου S είναι ο συντελεστής ασυμμετρίας, και Κ είναι ο συντελεστής κυρτώσεως. Ό 

έλεγχος των Jarque-Bera (1980) παρέχει πιο αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την 

κανονικότητα της υπό-εξέταση σειράς, αφού χρησιμοποιεί και τους δύο 

προηγούμενους στατιστικούς συντελεστές. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας του Συριόπουλου (1996a,b) σχετικά με τον 

έλεγχο Jarque-Bera για τα τέσσερα χρηματιστήρια, ήταν ανάλογα των προηγούμενων 

ελέγχων 3 και 4. 

Έλεγχοι Αυτοσυσχέτισης 

6. Box-Pierce (1970) 

Πιο συγκεκριμένα ελέγχουμε την υπόθεση της στατιστικής ανεξαρτησίας 

των αποδόσεων εφαρμόζοντας τους στατιστικούς ελέγχους που παρουσιάσαμε 

αναλυτικά στην ενότητα 3.1. Τη στατιστική Box-Pierce (1970) (Maddala, 1992) και 

τον στατιστικό έλεγχο Durbin-Watson (D-W). 

Με δοσμένο τον αριθμό υστερήσεων k = Ικαι k = 12 σχηματίζουμε τις υπό 

εξέταση υποθέσεις οι οποίες υπονοούν γραμμική ανεξαρτησία των καταλοίπων. 

Ho:p(ì) = p(2) = ... = p(k) = 0 

Η] : Τουλάχιστον ένα p{i) είναι μη-μηδενικό, /' = \,...,k . 

Ο Συριόπουλος (1996a,b) ελέγχοντας τις παραπάνω υποθέσεις σχετικά με τη 

γραμμική ανεξαρτησία για τις σειρές των αποδόσεων των χρηματιστηριακών δεικτών 

της Αμερικής, της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ελλάδας την περίοδο 02/1984-

03/1994, βρήκε ενδείξεις ενάντια στη μηδενική υπόθεση για Α^1,6,12 στην Ελλάδα 

και στο χρηματιστήριο του Λονδίνου για k-\. 

Έλεγχοι μη-γραμμικότητας και ετεροσκεδαστικότηταο 

Πρώτα από όλα, ένα σύστημα Xt - h(Qt,a) μπορούμε να πούμε ότι, λέγεται 

μη-γραμμικό σύστημα αν δεν μπορεί να δημιουργηθεί η Xt από ένα γραμμικό 

QO 

υπόδειγμα: Χ, = ̂ γ,ε,_, όπου£, είναι κατά τα γνωστά λευκός θόρυβος και {/,} είναι 

1 = 0 

00 

τέτοιο, ώστε, Σ\?'\ < °° · Έτσι, δηλαδή, η μη-γραμμικότητα ορίζεται ως το αρνητικό 

της γραμμικότητας. Γίνεται λοιπόν, αντιληπτό ότι, υπάρχουν πολλές εναλλακτικές 

52 



δυνατότητες για τα λεγόμενα μη-γραμμικά συστήματα. Στην ενότητα αυτή 

παρουσιάζουμε τους ελέγχους ύπαρξης μη-γραμμικότητας MacLeod-Li, και τον 

έλεγχο BDS, αλλά και τον έλεγχο ετεροσκεδαστικότητας ARCH. 

Ο Παπαναστασίου (1996) έδειξε ότι περίπλοκα φαινόμενα, με κύρια 

χαρακτηριστικά τις απομακρυσμένες τιμές, την ετεροσκεδαστικότητα και τη μη-

κανονικότητα κρίνεται πιο κατάλληλο να περιγράφονται με μη-γραμμικά 

υποδείγματα. 

7. Έλεγχος MacLeod-Li 

Προσπαθούμε να ελέγξουμε την ύπαρξη μη-γραμμικότητας μελετώντας την 

τιμή του συντελεστή αυτοσυσχετίσεως για μια υστέρηση και υπολογίζουμε τις k τιμές 

της στατιστικής Box-Pierce για 12 υστερήσεις στα τετράγωνα των σφαλμάτων. Αυτή 

η τροποποίηση του Q{k) ελέγχου μπορεί να επισημάνει την ύπαρξη μη-

γραμμικότητας κατά τους MacLeod-Li (Παπαναστασίου, 1996). Εφαρμόζουμε τον 

στατιστικό έλεγχο όπως τον παρουσιάσαμε στην ενότητα 3.1 και ελέγχουμε την 

στατιστική σημαντικότητα των παρακάτω υποθέσεων: 

Η0 :Για αυστηρό λευκό θόρυβο ισχύει ρ(ί,ε?) = 0 

Η0 :Για μη-αυστηρό λευκό θόρυβο ισχύει p(t,sf) ^ 0 

Ο Συριόπουλος (1996a,b) ελέγχοντας τις παραπάνω υποθέσεις σχετικά με τη 

ύπαρξη μη-γραμμικότητας για τα τετράγωνα των αποδόσεων των χρηματιστηριακών 

δεικτών της Αμερικής, της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ελλάδας την περίοδο 

02/1984-03/1994, εκτός από την περίπτωση της Αγγλίας, σε όλες τις άλλες χώρες 

βρήκε ενδείξεις ενάντια στη μηδενική υπόθεση για αριθμό υστερήσεων #=6,12. 

8. Έλεγχος BDS 

Η στατιστική BDS (Brock, Dechert, Sheinkman, 1986) ελέγχει την 

ανεξαρτησία μιας χρονοσειράς χι βασιζόμενη στην έννοια της συσχέτισης στον χώρο 

(spatial correlation) και στην υποδειγματικοποίηση της μέσω του ολοκληρώματος 

συσχέτισης (correlation integral). Για την εξέταση αυτής της συσχέτισης, η 

χρονολογική σειρά πρέπει να εμβυθιστεί στον w-διάστατο χώρο (embedded in m-

space) κατασκευάζοντας το διάνυσμα : 

X?=[x„-,*,-<„-,),], t = l,2,...,T-m + \ 

Όπου m είναι η διάσταση εμβύθισης (embeding dimension), τ είναι η χρονική 

υστέρηση και T-m + \ είναι ο αριθμός των σημείων στον m-διάστατο χώρο. Η 
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υστέρηση τ που θα επιλεγεί πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη ώστε να απαλλάξει τα 

δεδομένα από κάθε συσχέτιση. Η επιλογή μιας μικρής υστέρησης μπορεί να έχει σαν 

αποτέλεσμα οι παρατηρήσεις χ, και χι+τ να είναι σχεδόν ίδιες. 

Η στατιστική BDS είναι ένας διαγνωστικός έλεγχος για την μη-γραμμική 

εξάρτηση στην χρονοσειρά. Η ευθύνη για την απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης της 

στατιστικής μπορεί να αποδοθεί είτε σε ένα γραμμικό στοχαστικό σύστημα, είτε σε 

ένα μη-γραμμικό στοχαστικό σύστημα (π.χ ετεροσκεδαστικές επιρροές τύπου ARCH 

ή GARCH που εξετάζονται παρακάτω), είτε τελικά σε κάποιο χαοτικό 

προσδιοριστικό σύστημα (Συριόπουλος, 1996a). 

Η εξάρτηση του συστήματος που μελετάμε εξετάζεται μέσω της έννοιας του 

ολοκληρώματος συσχέτισης, το οποίο είναι ένα μέγεθος εξέτασης των αποστάσεων 

μεταξύ σημείων στον ανακατασκευασμένο χώρο φάσεων διάστασης m. Το 

ολοκλήρωμα συσχέτισης έχει την παρακάτω συναρτησιακή μορφή (Συριόπουλος, 

1996a): 

C{e, m, Τ) = [Tm ( 7 ^ -1)]"' £ /, [Χ?,Χ? ] · 2 

όπου/η = 1,..Α Tm=T-(m-\), Χ? = (xt,...,x1+m_x), και / , ( * ; " , * ; ) = 1 εάν 

\Χ" -Χ™\ ^ e και 0 αλλού, ενώ \\Χ\\ = maxosiSm_1|X,|. Το ολοκλήρωμα συσχέτισης 

εκφράζει την πιθανότητα οι δυάδες (Χ™,Χ") να βρίσκονται εντός της ακτίνας e . 

Πιο αναλυτικά ακολουθούμε τα ακόλουθα βήματα για την εφαρμογή του 

στατιστικού ελέγχου BDS στις χρονοσειρές των αποδόσεων μας. 

Βήμα 1 

Υπολογίζεται η απόσταση για κάθε ζεύγος (Χ™,Χ"). Όπου {Χ™,Χ") τα 

διανύσματα των αποδόσεων. 

Βήμα 2 

Υπολογίζεται ο αριθμός των ζευγών των σημείων για τα οποία t < s και η 

απόσταση μεταξύ Χ™και Χ™ είναι μικρότερη της ακτίνας e. Ας ονομάσουμε τον 

αριθμό αυτό COUNT. Όταν η ελάχιστη δυνατή απόσταση μεταξύ δύο σημείων είναι 

μεγαλύτερη από την ακτίνα e τότε το COUNT μηδενίζεται και C(e,m7T) = 0. Όταν 

αντίθετα είναι μικρότερη από την e τότε το COUNT = Tm(Tm-ï)/2. Τέλος όταν η 

συνθήκη ικανοποιείται για όλα τα ζεύγη, τότε C(e,m,T) = 1. 

Βήμα 3 
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Υπολογίζεται το ολοκλήρωμα συσχέτισης για m = 2, 3 και ανάλογα με το 

μέγεθος της ακτίνας μπορεί να πάρει τιμές μεταξύ 0 και 1. 

C(e, m, Τ) = COUNT • [2/Γ„(Γ. -1)] 

Στην περίπτωση όπου οι παρατηρήσεις της χρονοσειράς xt είναι κανονικά 

και ισόνομα κατανεμημένες (i.i.d), τότε ισχύει ότι: C(e,m,T) —> C(e,l,T) με 

πιθανότητα 1 καθώς το Τ -> οο . C(e,l,T) είναι το ολοκλήρωμα συσχέτισης όταν η 

διάσταση εμβύθισης είναι 1 και η ακτίνα e. Δηλαδή, εάν τα ολοκληρώματα 

συσχέτισης κατανέμονται κανονικά, τότε το σύστημα είναι ανεξάρτητο. 

Οι Brock, Hsieh, LeBaron (1992) αποδεικνύουν ότι η έκφραση : 

TU2[C(e,m,T)-C(eXTr] 

ακολουθεί την κανονική κατανομή. Επίσης για την ορθή χρήση του ελέγχου είναι 

απαραίτητο η χρονολογική σειρά που μελετάμε να είναι στάσιμη, όπως οι αποδόσεις. 

Βήμα 4 

Η στατιστική BDS η οποία εφαρμόζεται στα δεδομένα της Ελληνικής αγοράς 

κεφαλαίου δίνεται από την ακόλουθη σχέση και υπολογίστηκε κάνοντας χρήση του 

οικονομετρικού πακέτου R. 1.4.0 : 

BOS:Wm{e) = r'\C{e,mJ)-C{eXTyyam{e) 

Οι Brock et al. (1992) έδειξαν ότι, η στατιστική BDS μπορεί να συγκριθεί με 

την τυπική κανονική κατανομή όταν ο αριθμός παρατηρήσεων υπερβαίνει τις 500. 

Στην έρευνα μας στην Ελληνική κεφαλαιαγορά το δείγμα μας αποτελείται από 1306 

παρατηρήσεις. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών στις αποδόσεις 

διαφόρων κεφαλαιαγορών [Sirlantzis και Siriopoulos (1993), Mills (1993), Hsieh 

(1991) Sewell, Stariseli, Lee και Shiun (1993)], υπάρχουν ενδείξεις απόρριψης της 

μηδενικής υπόθεσης. Ανάλογα αποτελέσματα βρήκε και ο Συριόπουλος (1996a) για 

τους γενικούς δείκτες των χρηματιστηρίων της Αγγλίας, της Γαλλίας, της Αμερικής 

και της Ελλάδος. 

Στην περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι σειρές 

παρουσιάζουν μια δομή μη-γραμμικής εξάρτησης προχωρούμε στον έλεγχο ARCH. 

9. Έλεγχος ARCH 

Η ετεροσκεδαστικότητα (Heteroskedasticity) ως γνωστόν επηρεάζει τις 

επιθυμητές ιδιότητες των εκτιμητών των συντελεστών της παλινδρόμησης. Η ARCH-
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LM διαδικασία ελέγχει για αυτοπαλινδρομούμενη υπό-συνθήκη ετεροσκε-

δαστικότητα των σφαλμάτων (autoregressive conditional heteroskedasticity, ARCH) 

(Engle, 1982). Ο έλεγχος βασίζεται σε μια παλινδρόμηση των τετραγώνων των 

σφαλμάτων με υστέρηση πάνω στα τετράγωνα των σφαλμάτων. Εφαρμόζουμε τον 

στατιστικό έλεγχο όπως τον παρουσιάσαμε στην ενότητα 3.1 και ελέγχουμε την 

στατιστική σημαντικότητα των παρακάτω υποθέσεων: 

Η0 : Τα σφάλματα είναι ομοσκεδαστικά 

Η0 : Τα σφάλματα είναι ετεροσκεδαστικά 

Ο Συριόπουλος (1996a,b) ελέγχοντας τις παραπάνω υποθέσεις σχετικά με τη 

ομοσκεδαστικότητα για τις σειρές των αποδόσεων των χρηματιστηριακών δεικτών 

της Αμερικής, της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ελλάδας την περίοδο 02/1984-

03/1994, βρήκε ενδείξεις ενάντια στη μηδενική υπόθεση μόνο για αριθμό 

υστερήσεων ρ=4 στην Ελλάδα και στο χρηματιστήριο του Λονδίνου για αριθμό 

υστερήσεων/? =1. 

Για τον έλεγχο της σωστής εξειδικεύσεως των εξισώσεων 

Δεν υπάρχει ένα μόνον κριτήριο για τον προσδιορισμό της τάξης ενός 

υποδείγματος χρονολογικών σειρών, αλλά αντίθετα υπάρχουν πολλοί έλεγχοι με τη 

βοήθεια των οποίων μπορούμε να ανιχνεύσουμε τη τάξη του υποδείγματος, αφού 

αποφασίσουμε ότι η υπο εξέταση μεταβλητή ακολουθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία 

(Πανάς, 1993). 

Πιο συγκεκριμένα στη παρούσα διατριβή συχνά κάνουμε χρήση των 

ακόλουθων κριτηρίων. 

Έλεγχος του λόγου πιθανοφάνειας (Likelihood Ratio, LR). 

Σύμφωνα με τον έλεγχο αυτόν, υποθέτουμε ότι, μια διαδικασία ΑΚ(ρ) 

περιγράφει τη μεταβλητή η και στη συνέχεια εξετάζουμε την εισαγωγή ή όχι 

πρόσθετων υστρήσεων στη διαδικασία. 

Βήμα 1 

Σχηματίζουμε τις υποθέσεις έρευνας 

Η0 : Το υπόδειγμα είναι τάξεως AR(p), p<k 

Η0 : Το υπόδειγμα είναι τάξεως AR(£) 

και εκτιμούμε δύο υποδείγματα της μορφής 

ρ 

AR(p): η = θ ο + Σ α ' Γ · - ' + β ' 
ί = 1 
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k 

AR(*): rt^a0+Yja]rt_J+vt 

Βήμα 2 

Υπολογίζουμε το λόγο πιθανοφάνειας : LR = r i o g ( a 2 / a 2 ) , όπου σ 2 ,σ 2 είναι οι 

εκτιμήσεις της μεγίστης πιθανοφάνειας για την διακύμανση των καταλοίπων στα 

παραπάνω υποδείγματα. 

Βήμα 3 

Για επίπεδο σημαντικότητας α επιλέγουμε τις κριτικές τιμές cv από την 

Χ2κατανομή για q βαθμούς ελευθερίας (όσοι είναι οι περιορισμοί). Απορρίπτουμε 

την μηδενική υπόθεση εάν LR > cv = Χ2 (q) . 

Ο Συριόπουλος (1996a,b) εφάρμοσε τον παραπάνω έλεγχο για τις τέσσερς 

μεταβλητές των αποδόσεων των χρρηματιστηρίων για να ελένξει αν ακολουθούν μια 

διαδικασία AR(1) ή AR(2). 

Δύο άλλα κριτήρια που επίσης υπολογίσαμε είναι τα ακόλουθα (Maddala, 1992): 

c c D ο Ir 

Κριτήριο του Akaike (1973): AIC = ln( ) + — 
η η 

C C D 7 

Κριτήριο του Schwartz (1978): SC = ln( -) + - · ln(w) 

η η 

Όπου η είναι ο αριθμός των παρατηρήσεων του δείγματος, k είναι ο συνολικός 

αριθμός συντελεστών παλινδρομήσεως (π.χ. για ένα AKMA(p,q), k=p+q) και SSR 

είναι το άθροισμα των τετραγώνων των καταλοίπων. Οι εξισώσεις με τις χαμηλότερες 

τιμές των κριτηρίων αποτελούν και τις καλύτερα ορισμένες εξισώσεις όσον αφορά τις 

ερμηνευτικές μεταβλητές. 

3.3.2 Στατιστικά υποδείγματα για Χρηματοοικονομικές σειρές 

Θεωρούμε ότι οι ημερήσιες αποδόσεις r, = \n(P, ) - ln(Pt_,), όπου Pt η τιμή 

της σειράς τη στιγμή t, συνιστούν μια στάσιμη ανέλιξη. Τότε, κάτω από την Υπόθεση 

του Τυχαίου Περυτάτου (ΥΤΠ), για τις τιμές, ο αριθμητικός μέσος των αποδόσεων 

αποτελεί την πρόβλεψη ελαχίστου Μέσου Τετραγωνικού Σφάλματος, (ΜΤΣ), για την 

επόμενη στιγμή και η διακύμανση αποτελεί πρόβλεψη για την μεταβλητικότητα. Το 

ζεύγος αυτό αποτελεί την απλοϊκή πρόβλεψη έναντι της οποίας θα αξιολογηθούν τα 

αποτελέσματα των προβλέψεων με υποδείγματα ARMA-GARCH και στοχαστικής 

μεταβλητικότητας, αλλά και, υποδείγματα της θεωρίας του χάους στο κεφάλαιο 5. 
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Αν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι αποδόσεις είναι συσχετισμένες, τότε σημαίνει 

ότι μπορούμε σε ανάλογη έκταση να προβλέψουμε μελλοντικές τιμές. Ένδειξη για το 

λανθασμένο της Υπόθεσης του Τυχαίου Περιπάτου (ΥΤΠ) αποτελεί η ύπαρξη 

στατιστικά σημαντικών συσχετίσεων στις αποδόσεις, και αυτό φαίνεται από τις 

ατομικές τιμές του συντελεστή αυτοσυσχετίσεως και την αντίστοιχη στατιστική των 

Box-Pierce. Επίσης, οι έλεγχοι λόγου διακύμανσης και ροών, (Campbell κ.ά., 1997) 

ελέγχουν την αντίστοιχη μηδενική υπόθεση ότι οι αποδόσεις είναι ανεξάρτητες. 

Κατάλληλα υποδείγματα για τις αποδόσεις στην περίπτωση αυτή, είναι τα 

μεικτά υποδείγματα που είναι συνδυασμός μιας αυτοπαλίνδρομης (Autoregressive) 

συνιστώσας και μιας άλλης κινητού μέσου (moving average), γνωστά ως 

ARMA(p,q). Εφαρμογές τέτοιων υποδειγμάτων στις χρηματιστηριακές αγορές, έχουν 

παρουσιαστεί από τους Mills (1993), Granger (1989), Συριόπουλος, Ζαχαράκης 

(1991), Kaufman (1987), Papanastassiou, Stfiopoulos, Tsopoglou (1997). 

Ένα τέτοιο μεικτό υπόδειγμα έχει την ακόλουθη μορφή: 

η =<Pi rt-\ +<Ρι r<-2 +· · ·+φΡ

 r,-P

 +u< -A -A Η-i Ά H-a -• · •-#, U

M 

ή γενικά, 

Φρ(Β)(γ)=θ,+ΘΗ(Β)Η 

όπου φ (Β),θ (Β) συμβολίζουμε, κατά τα γνωστά, πολυώνυμα βαθμού/?, q ως προς 

τον τελεστή οπισθοδρόμησης Β . Ο τελεστής οπισθοδρόμησης είναι τέτοιος ώστε 

B"rt = rt_n. Για ένα υπόδειγμα ARMA η ικανή και αναγκαία συνθήκη στασιμότητας 

είναι οι ρίζες του πολυωνύμου φρ(Β)να βρίσκονται όλες έξω από τον μοναδιαίο 

κύκλο, ενώ η αναγκαία και ικανή συνθήκη αντιστρεψιμότητας του MA(q), είναι οι 

ρίζες του πολυωνύμου θ (Β) να βρίσκονται έξω από το μοναδιαίο κύκλο. 

Η επύλογή του υποδείγματος των χρονολογικών σειρών στην παρούσα 

διατριβή έγινε, ακολουθώντας τα βασικά στάδια της μεθοδολογίας των Box και 

Jenkins (1976) (Συριόπουλος, 1996a). Πιο συγκεκριμένα: 

1) επύλογή της κατάλληλης τάξης υποδειγμάτων, 

2) εκτίμηση των παραμέτρων του υποδείγματος, 

3) διαγνωστικός έλεγχος (diagnostic test). 

Στο πρώτο στάδιο της έρευνας μας, θεωρείται πιθανό ένα υπόδειγμα από την 

τάξη των ARMA υποδειγμάτων το οποίο και εξειδικεύεται μελετώντας τις 

συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης και μερικής αυτοσυσχέτισης. Στον παρακάτω πίνακα 
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παρουσιάζουμε μερικές χαρακτηριστικές ιδιότητες θεωρητικών συναρτήσεων 

αυτοσυσχέτισης και μερικής αυτοσυσχέτισης που μας παρείχαν πολύτιμες 

πληροφορίες σχετικά με την μορφή και την τάξη των υποδειγμάτων. 

Πίνακας 3.1 Χαρακτηριστικέ; ιδιότητες θεωρητικών συναρτήσεων αυτοσυσχέτισης και μερικής 

αυτοσυσχέτισης 

Υπόδειγμα Αυτοσυσχέτιση Μερική αυτοσυσχέτιση 

Λευκός Θόρυβος όλες μηδέν όλες μηδέν 

AR(1) Μηδενίζεται βαθμηδόν Μηδενίζεται μετά την 1η υστέρηση 

AR(2) Μηδενίζεται βαθμηδόν Μηδενίζεται μετά την 2 η υστέρηση 

ΜΑ(1) Μηδενίζεται μετά την 1" Μηδενίζεται βαθμηδόν 

υστέρηση 

ΜΑ(2) Μηδενίζεται μετά την 2η Μηδενίζεται βαθμηδόν 

υστέρηση 

ARMA(1,1) Κορυφή στην 1 η υστέρηση και Κορυφή στην 1η υστέρηση και μετά 

μετά μηδενίζεται εκθετικά μηδενίζεται εκθετικά 

ARMA(1,2) Κορυφές στις δύο πρώτες Κορυφή στην 1" υστέρηση και μετά 

υστερήσεις και μετά μηδενίζεται εκθετικά 

μηδενίζεται εκθετικά 

ARMA(2.1) Κορυφή στην 1η υστέρηση και Κορυφές στις δύο πρώτες υστερήσεις και μετά 

μετά μηδενίζεται εκθετικά μηδενίζεται εκθετικά 

ARMA(2,2) Κορυφές στις δύο πρώτες Κορυφές στις δύο πρώτες υστερήσεις και μετά 

υστερήσεις και μετά μηδενίζεται εκθετικά 

μηδενίζεται εκθετικά 

Πηγή: Συριόπουλος (1996a) 

Ωστόσο είναι φανερό ότι οι παραπάνω εκτιμήσεις περιέχουν ένα βαθμό 

υποκειμενικότητας. Συνεπώς το στάδιο της εκτίμησης και του διαγνωστικού ελέγχου, 

τα οποία επιτελέσθηκαν με την βοήθεια του οικονομετρικού πακέτου Eviews, είναι 

σημαντικά στην αποτελεσματική ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

Το στάδιο του διαγνωστικού ελέγχου αφορά την εξέταση της στατιστικής 

σημαντικότητας των συντελεστών και τη μελέτη των καταλοίπων, ακολουθώντας 

τους στατιστικούς ελέγχους των καταλοίπων που έχουμε αναφέρει μέχρι τώρα. 

Σύμφωνα με τον Engle (1982), η τεράστια βελτίωση των προβλέψεων με τη 

χρήση χρονολογικών σειρών οφείλεται στη χρήση της έννοιας του υπό συνθήκη 

μέσου και της υπό συνθήκη διακύμανσης. Για να εντοπίσουμε την διαφορά του 

μέσου και της διακύμανσης από τον υπό συνθήκη μέσο και την υπό συνθήκη 

διακύμανση, παρουσιάζουμε το εξής παράδειγμα AR(1): 

rt=<prt_,+ut , ut~WN(0,a2) 

Είναι γνωστό ότι ο υπό συνθήκη μέσος είναι φ rf_, ενώ ο μέσος είναι μηδέν. Και η 

υπό συνθήκη διακύμανση για ένα χρονικό σημείο μπροστά είναι 
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var(/-t I r, j,rt_2,...)= σ2, ενώ η διακύμανση δίνεται από : —. Για το υπόδειγμα 
(1-φ ) 

του παραδείγματος μας αλλά και γενικότερα για τα υποδείγματα της μορφής 

ARMA (ρ, g), "Π διακύμανση δεν εξαρτάται από το σύνολο πληροφοριών, 

{rt ,rt_x,rt_1,..} και για το λόγο αυτό η διακύμανση είναι σταθερή για την περίοδο που 

καθορίζει το δείγμα. Στην περίπτωση όμως που οι διάφοροι στατιστικοί έλεγχοι που 

εφαρμόσαμε στην προηγούμενη ενότητα εμφανίσουν ενδείξεις ετεροσκεδαστικής 

διακύμανσης (διακύμανση μεταβαλλόμενη στο πεδίο του χρόνου), οι εκτιμήσεις των 

υποδειγμάτων ARMAQ?,«?) είναι πιθανά εσφαλμένες και μερολυπτικές, αφού έχουμε 

εξειδικεύσει το υπόδειγμα με λανθασμένο τρόπο. 

Στην περίπτωση αυτή ακολουθήσαμε μια συνηθισμένη μεθοδολογία στην 

οικονομετρία που στηρίζεται στην εισαγωγή μιας εξωγενούς μεταβλητήςχ, η οποία 

συνδέεται με την πρόβλεψη της διακύμανσης. Πιο συγκεκριμένα ο Engle (1982) 

προτείνει μια γενική εξειδίκευση της διαδικασίας rt η οποία δίνεται από τη σχέση: 

rt \(rt_„rt_2,..),x, ~N{g„ht) 

όπου x, είναι ένα διάνυσμα χ = (Χ,,Χ,,,, χ;_2,...),£•, είναι ο υπό συνθήκη μέσος και 

htT\ υποσυνθήκη διακύμανση η οποία δίνεται από τον ακόλουθο τύπο: 

όπου 7 -\...,q και ut -rt -gt. Οι δύο αυτές μαθηματικές σχέσεις καθορίζουν ένα 

υπόδειγμα ARCH(g). Τα υποδείγματα αυτής της μορφής αποτελούν μια 

ενδιαφέρουσα κατηγορία μη-γραμμικών υποδειγμάτων, ιδιαίτερα χρήσιμα για τους 

ερευνητές διότι μπορούν να περιγράψουν διάφορα οικονομικά φαινόμενα και έχουν 

μεγάλη εφαρμογή σε μια σειρά από τομείς. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

τιμολόγηση αξιόγραφων, για την ανάπτυξη ελέγχων σχετικών με την 

αποτελεσματικότητα των αγορών, για την υποδειγματοποίηση του ασφαλίστρου 

κινδύνου, για τον υπολογισμό της αξίας σε κίνδυνο, σε στρατηγικές κάλυψης έναντι 

συναλλαγματικών κινδύνων και πολλά άλλα. Τα άρθρα των Engle, Bollerslev (1986) 

και Bollerslev, Chou, Kroner (1992) αναφέρονται σε μια μεγάλη σειρά άρθρων τα 

οποία εφάρμοσαν τη μεθοδολογία ARCH σε διάφορες χρηματοπιστωτικές αγορές. 

Μια σημαντική επέκταση του υποδείγματος αυτού, η οποία προτάθηκε από 

τους Bollerslev (1986), Bollerslev et.al. (1992), είναι το υπόδειγμα GARCH(0,P) 
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(Generalised Conditional Heteroskedasticity model), το οποίο περιγράφει την υπο 

συνθήκη διακύμανση μέσω της σχέσης: 

δ Ρ 

Τα υποδείγματα αυτά είναι πολύ χρήσιμα διότι μπορούν να περιγράψουν 

επαρκώς διαδικασίες ARCH(É/) στις οποίες περιλαμβάνεται μγάλος αριθμός 

υστερήσεων q . 

Σε μια τέτοια διαδικασία, για να εξασφαλίσουμε ότι η ht θα είναι πάντα 

θετική επιβάλλουμε τον περιορισμό ότι σ 0 > 0 , ο , > 0 , i = l,...,Q και /?, > 0 , 

j = l,...,Ρ. Επνπλέον τα κατάλοιπα w, είναι στάσιμα αν ισχύει ο περιορισμός 

Σ(«.·+Α·)<1· 

Στην παρούσα διατριβή υποθέτουμε ότι η χρονοσειρά των αποδόσεων 

ακολουθεί μια ARMA(p,q) διαδικασία της μορφής: 

φρ(Β)(γ-^=θηβ)Η (3.8) 

όπου μ=Ε(Γί) και με φΙΒ\ θ (Β) συμβολίζουμε, κατά τα γνωστά, πολυώνυμα 

βαθμού ρ και q, ως προς τον τελεστή οπισθοδρόμησης Β . Η υπό συνθήκη 

διακύμανση /?, = var(w; /<!,_,) του GARCH μέρους αποδίδει την μεταβλητικότητα και 

ορίζεται από τις παρακάτω σχέσεις 

ut=e,h)'1 , e,~WN(p,l) (3.9) 

όπου η ανέλιξη st αποτελείται από ανεξάρτητες, όμοια, κανονικά κατανεμημένες 

τυχαίες μεταβλητές, και 

h, = α0 + a(B)uf + ß(ß)ht (3.10) 

όπου με α (Β), β (Β) συμβολίζουμε, κατά τα γνωστά, πολυώνυμα βαθμού Q και Ρ, ως 

προς τον τελεστή οπισθοδρόμησης Β . Η εξίσωση (3.8) είναι ένα υπόδειγμα στάσιμο 

ARMA (Παπαναστασίου, 1996). Οι εξισώσεις (3.9-3.10) δείχνουν την δομή των 

GARCH υποδειγμάτων. Κατά τον Nelson (1991) μια συμμετρική συνάρτηση υπό 

συνθήκη διακύμανσης μπορεί να αποδειχτεί ακατάλληλη για την υποδειγματοποίηση 

της μεταβλητότητας των αποδόσεων χρηματιστηριακών τίτλων, διότι δεν μπορεί να 

λάβει υπόψη της φαινόμενα όπως το αποτέλεσμα μόχλευσης (leverage effect). To 

αποτέλεσμα μόχλευσης είναι η αρνητική συσχέτιση μεταξύ μεταβλητικότητας και 

αποδόσεων του παρελθόντος. 
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Στην προσπάθεια μας να διερευνήσουμε την υπόθεση μηδέν ότι τα 

τυποποιημένα κατάλοιπα ακολουθούν μια συμμετρική κατανομή εφαρμόσαμε τον 

ακόλουθο έλεγχο: 

Σχηματίσαμε τα τυποποιημένα κατάλοιπα και τα τυποποιημένα κατάλοιπα εις 

το τετράγωνοet, ef_k, από την εκτίμηση των υποδειγμάτων της μορφής ARMA(/7, q) -

GARCH(0,P). Ελέγξαμε την ασυμμετρία και την κυρτότητα των τυποποιημένων 

καταλοίπων. Στην συνέχεια υπολογίσαμε τις μεταξύ τους συσχετίσεις για et,ef_kKa\ 

β,,β,^και υπολογίσαμε την στατιστική Ljung-Box Q και την οποία συγκρίναμε με 

την κριτική τιμή που παίρνουμε από την Χ 2 κατανομή με k βαθμούς ελευθερίας. 

Όπου k ο αριθμός των υστερήσεων. 

Κατά την περίπτωση, όπου τα σφάλματα £, στην (3.9) δεν είναι κανονικά 

κατανεμημένα, αλλά ακολουθούν μια ασύμμετρη κατανομή, υποδείγματα της μορφής 

EGARCH(<2, Ρ) και TARCH(<2, Ρ) προτείνονται ως τα καταλληλότερα από τον 

Nelson (1991) KaiZakoian (1994) αντίστοιχα. 

Σε ένα υπόδειγμα της μορφής EGARCH(Q, Ρ ) , η διακύμανση ht της υπό 

εξέταση σειράς, είναι μια ασύμμετρη συνάρτηση των σφαλμάτων, όπως αυτά 

ορίζονται από την εξίσωση (3.9). 

Q Ρ 

\og{ht ) = α0 + £ α, (φ ε,_, + γ \\ε,_, \ - E\st_, \]) + Σ ß. 1ο§(^-ι ) 
i=l 1=1 

Γενικά αντίθετα με τα υποδείγματα της μορφής GARCH(j2,P), στα 

υποδείγματα EGARCH(P,0), δεν υπάρχουν περιορισμοί στις παραμέτρους α,,/?, 

για να διασφαλίσουν την μη αρνητικότητα στην υπό συνθήκη διακύμανση. Εάν 

atf < 0, η διακύμανση τείνει να αυξηθεί (μειωθεί) όταν είναι αρνητικό το £",_,. 

(θετικό) σε συμφωνία με πολλές εμπειρκές μελέτες της συμπεριφοράς 

χρηματιστηριακών τίτλων. 

Στην παρούσα διατριβή και σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Nelson (1991) 

εφαρμόσαμε υποδείγματα EGARCH(1,1) στις χρηματοοικονομικές χρονοσειρές μας 

που μελετάμε από την Ελληνική Κεφαλαιαγορά. 

logft ) = α0+αχ («,., /h^ | + α2 (ιιΜ jh)^ ) + β log(A,_, ) (3.11) 

Οι Rabemananjara και Zakoian (1993) μελετώντας το δείκτη CAC 240 

βρήκαν ενδείξεις στη μεταβλητότητα των αποδόσεων των μετοχών του Γαλλικού 
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Χρηματιστηρίου. Η μεταβλητότητα τείνει να είναι μεγαλύτερη μετά από μία πτώση 

παρά μετά από μια άνοδο του ιδίου μεγέθους. Επίσης υπήρξαν μαρτυρίες ότι ο 

συνήθης περιορισμός θετικότητας των ARCH παραμέτρων του υποδείγματος συχνά 

παραβιάζεται. Τέλος ένα ιδιαίτερα σημαντικό εύρημα της έρευνας τους ήταν ότι, 

συνήθως οι μικρές θετικές τιμές έχουν μεγαλύτερη επίδραση στη μεταβλητότητα από 

ότι μικρές αρνητικές τιμές, ενώ το αντίθετο συμβαίνει για τις μεγάλες τιμές. Αυτά τα 

ευρήματα γέννησαν την ανάγκη για την εφαρμογή των υποδειγμάτων Threshold 

GARCH που παροσιάστηκαν για πρώτη φορά στο Παρίσι από το Zakoian (1991). Το 

βασικό πλεονέκτημα των υποδειγμάτων αυτών είναι ότι λαμβάνουν υπόψη τους την 

ασυμμετρία της μεταβλητότητας των αποδόσεων που παρουσιάζουν οι 

χρηματοοικονομικές σειρές. Γενικά ένα υπόδειγμα της μορφής TARCH(1,1) δίνεται 

από τον ακόλουθο τύπο: 

ht =α0+ axu]_s + a2uf_xdt_x + ßht_x (3-12) 

Όπου dl = 1 εάν ut < 0 και μηδέν διαφορετικά Για να ελέγξουμε εάν τα 

σφάλματα στην (3.9) ακολουθούν μια συμμετρική κατανομή, εξετάζουμε εάν ισχύει 

E(uiuf_I) = 0, βλέπε Zakoian (1994). Στην παρούσα διατριβή στο πλαίσιο της 

υποδειγματοποίησης χρηματοοικονομικών χρονολογικών σειρών από την Ελληνική 

κεφαλαιαγορά θα εφαρμόσουμε, υποδείγματα της μορφής ARMA{p,q)-

TARCH(1,1) όπως παρουσιάζονται μέσα από τις εξισώσεις (3.8), (3.9), (3.12). 

Μια εναλλακτική κατηγορία υπο-συνθήκη ετεροσκεδαστικών υποδειγμάτων 

έχουν εισαχθεί από τον Taylor (1986) και το στοχαστικής μεταβλητότητας υπόδειγμα 

από τους Harvey και Shepard (1993). Σύμφωνα με αυτήν την κατηγορία 

υποδειγμάτων οι αποδόσεις δίνονται από ένα ARMA υπόδειγμα της μορφής (3.8), 

(3.9). Για αυτά τα υποδείγματα ο λογάριθμος της μη παρατηρήσιμης διακύμανσης h{ 

στην (3.9) δίνεται από ένα στάσιμο υπόδειγμα AR(1) στην (3.13). 

logh t-a=^logh t.1-a)+77 t , ^~NWI{0, β2) ,0«ρ<1 (3.13) 

-y 

Όπου α,β και φ είναι σταθερές που πρέπει να εκτιμηθούν. Ένα παρόμοιο 

υπόδειγμα μη παρατηρήσιμών μεταβλητών έχει αναπτυχθεί από τον Taylor (1986), το 

πολλαπλασιαστικό υπόδειγμα. 

Κάτω από την υπόθεση του τυχαίου περιπάτου, το υπόδειγμα 

ARMA(/?,<7) GARCH(<2, Ρ) περιορίζεται επιλέγοντας τις τάξεις ρ και q να είναι 

μηδέν. Οι συγγραφείς, Harvey και Shephard (1993), θέτουν το υπόδειγμα 
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στοχαστικής μεταβλητικότητας στην μορφή χώρου κατάστασης για εκτίμηση των 

παραμέτρων και υπολογισμό προβλέψεων για την μεταβλητικότητα των αποδόσεων. 

0 Papanastasiou (1989), θέτει το υπόδειγμα σε μία προσεγγιστική μορφή χώρου 

κατάστασης και προτείνει προβλέψεις για τις αποδόσεις και τη μεταβλητότητα. Οι 

προηγούμενοι έλεγχοι και τα υποδείγματα θα αποτελέσουν την βάση της μελέτης της 

προβλεψιμότητας της απόδοσης και του κινδύνου των υπό μελέτη ελληνικών 

μετοχών αλλά και των βασικών συναλλαγματικών ισοτιμιών της δραχμής στο 

κεφάλαιο πέντε. Όσον αφορά τις προβλέψεις της διακύμανσης κάνοντας χρήση 

ανάλογων υποδειγμάτων στην αγορά συναλλάγματος οι Brooks(1998), Frances και 

Van Dijk(1996), Nachane και Ray(1993) βρήκαν ένα μέσο τετραγωνικό σφάλμα της 

τάξης του 20% με 30% καλύτερο από το τυχαίο περίπατο. Στη Ελληνική αγορά τα 

αποτελέσματα από τη χρήση τέτοιων υποδειγμάτων ήταν ανάλογα από τους 

Papanastasiou, Siriopoulos, Tsopoglou (1997). 

3.3.3 Ανάλυση Χρονοσειρών στο Πεδίο του Χρόνου στο Χώρο Φάσεων. 

Προβλέψεις με τη Θεωρία του Χάους. 

Η χαοτική προσέγγιση της ανάλυσης χρονολογικών σειρών αντιμετωπίζει τα 

στοιχεία της χρονοσειράς και τις σχέσεις τους σαν μια προσδιοριστική διαδικασία σε 

έναν πολυδιάστατο χώρο φάσεων, χωρίς να θέτει υποθέσεις γύρω από τη 

συμπεριφορά των στοιχείων. 

Η αρχική ιδέα για τα δυναμικά συστήματα ξεκινά από το γεγονός ότι υπάρχει 

η δυνατότητα προσομοίωσης παρόμοιων τροχιών από μια στοχαστική εξίσωση του 

τύπου: 

*,=/(*«-,), x^Dc:Rk 

Στη περίπτωση αυτή υπάρχει εξάρτηση της διαδικασίας από τις αρχικές 

συνθήκες, έτσι ώστε μια μικρή διαφοροποίηση της αρχικής συνθήκης μπορεί να 

οδηγήσει σε τελείως διαφορετικά αποτελέσματα. 

Χαοτικό σύστημα ονομάζεται ένα σύστημα που είναι ευαίσθητο στις αρχικές 

συνθήκες και μοιάζει φαινομενικά τυχαίο. Ένα τέτοιο σύστημα δεν είναι δυνατόν να 

προβλεφθεί μακροχρόνια, ωστόσο, εάν έχει μικρή διάσταση τότε είναι δυνατή η 

βραχυχρόνια πρόβλεψη του. 

Μια χαοτική διαδικασία, είναι σχεδόν ταξινομημένη με την έννοια ότι 

υπακούει σε μια προσδιοριστική εξίσωση στο χώρο φάσεων, ενώ όταν 
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μετακινηθούμε στο χώρο του χρόνου μοιάζει αταξινόμητη (Συριόπουλος και 

Λεοντίτσης, 2000). 

Η κλασική στατιστική ανάλυση των κεφαλαιαγορών βασίζεται στη φιλοσοφία 

ότι τυχαιότητα και προσδιορισμός δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Ωστόσο, τα μη-

γραμμικά στοχαστικά και προσδιοριστικά χαοτικά συστήματα είναι ένας συνδυασμός 

τυχαιότητας και προσδιορισμού, τα οποία όμως δεν μπορούν να περιγραφούν από την 

κλασσική στατιστική. 

Εφαρμόζουμε τον BDS έλεγχο (ενότητα 3.3.1) στις σειρές που μελετούμε, για 

να ελένξουμε αν οι χρονοσειρές που εξετάζουμε δεν είναι ανεξάρτητα και ισόνομα 

κατανεμημένα συστήματα, εάν ισχύει αυτό, για την παραπέρα μελέτη τους 

χρειαζόμαστε μια μη-παραμετρική μέθοδο. 

Ένα από τα βασικά ερωτήματα στην ανάλυση χρονοσειρών είναι αν και κατά 

πόσο μια χρονοσειρά παρουσιάζει μακροχρόνια μνήμη. Για να απαντηθεί το ερώτημα 

αυτό στη παρούσα διατριβή θα εξετάσουμε την Ανάλυση Κανονικοποιημένης 

Μεταβλητικότητας (Rescaled Range Analysis, R/S analysis). Η πρώτη προσπάθεια 

οικονομικής ερμηνείας της στατιστικής R/S προτάθηκε από τον Mandelbrot (1972) 

(Συριόπουλος και Λεοντίτσης, 2000) που είναι επίσης γνωστή ως παραλλαγή Hurst-

Mandelbrot. Ενώ η πρώτη εφαρμογή της σε χρηματοοικονομικές χρονοσειρές έγινε 

από τους Greene και Fielitz το 1977(Συριόπουλος και Λεοντίτσης, 2000) . Εφαρμογές 

στο χρηματιστήριο Αθηνών έχουμε από τους Sirlantzis, Siriopoulos (1993) και 

Συριόπουλος, Σιρλαντζής (1993). Σε διεθνείς κεφαλαιαγορές και σε άλλα Ευρωπαϊκά 

χρηματιστήρια εφαρμογή έχουμε στις έρευνες των Siriopoulos, Markelos (1996) και 

Συριόπουλος (1996a,b). Σε όλες αυτές τις έρευνες το κυριότερο συμπέρασμα είναι η 

εμφάνιση χχαμηλοδιάστατης χαοτικής συμπεριφοράς κυρίως στην Ελληνική 

κεφαλαιαγορά. Τέλος ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην έρευνα του Lo (1991), 

όπου παρουσιάζετα μια εφαρμογή της R/S στα χρηματιστήρια του Λονδίνου και της 

Ν. Υόρκης για περίοδο 300 και 200 ετών αντίστοιχα, και επιβεβαιώνεται η ύπαρξη 

μακροχρόνιας τάσης. 

Στην ανάλυση R/S τελικός σκοπός είναι ο προσδιορισμός ενός αριθμού 

γνωστού ως εκθέτη Hurst. Είναι ένας αριθμός στο διάστημα [0,1] που δείχνει τη 

πιθανότητα μια χρονοσειρά να συνεχίσει την ίδια πορεία και στην επόμενη περίοδο. 

Αν έχουμε #=0.5 τότε η χρονοσειρά ακολουθεί το υπόδειγμα του τυχαίου περυτάτου 

Αν 0.5 <Η<\ τότε η σειρά έχει μακροχρόνια μνήμη (εμμονή, persistence) και 
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συνεχίζει με την ίδια τάση. Αν τέλος 0 < Η < 0.5 τότε η σειρά θα έχει αντίθετη τάση 

(αντιεπιμονή, anti-persistence). 

Έχει προταθεί Συριόπουλος (1996a) να κάνουμε στάσιμη τη χρονοσειρά πριν 

εφαρμόσουμε την ανάλυση R/S, γιατί έτσι οι στατιστικές ιδότητες της χρονοσειρά 

δεν εξαρτώνται από το χρόνο. Στη παρούσα έρευνα αυτό επιτυγχάνεται με τις πρώτες 

λογαριθμικές διαφορές των τιμών των μετοχών. 

3.3.3.1 Εύρεση Μακρογβόνιας Μνήμης- Ανάλυση Κανονικοποιημένης 

Μεταβλητικότητας R/S 

Στο σημείο αυτό παρουσιάζουμε τη μεθοδολογία της κανονικοποιημένης 

μεταβλητικότητας του Hurst που θα εφαρμόσουμε, όπως φαίνεται από τα ακόλουθα 

βήματα: 

1. Χωρίζουμε τα δεδομένα σε Α ομάδες μήκους Ν, χωρίς να είναι απαραίτητο το 

Α χ Ν να ισούται με τον αριθμό των δεδομένων. Όμως θα πρέπει οπωσδήποτε 

το γινόμενο να βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στον αριθμό των δεδομένων. 

Αν τώρα περισσεύουν κάποια δεδομένα και δεν συμπληρώνεται με το γινόμενο 

Α χ Ν ο αρχικός αριθμός των δεδομένων, τα δεδομένα αυτά περικόπτονται από 

το τέλος της χρονοσειράς. 

2. Δουλεύουμε με κάθε συνδυασμό Α χ Ν ξεκινώντας από το πρώτο. Βρίσκουμε 

το μέσο όρο κάθε υποπεριόδου. 

όπου α = 1(1) Α . Βρίσκουμε την αθροιστική απόκλιση των Α περιόδων. Δηλαδή 

βρίσκουμε την απόκλιση της 1ης παρατήρησης και η 2η θα είναι όσο η δεύτερη 

απόκλιση συν τη πρώτη κοκ. Και αυτό γίνεται για όλες τις Ν παρατηρήσεις της α 

υποπεριόδου. 

Ν 

Χ«.α =Σ(Χη,°-Χ°ϊ 

3. Για κάθε υποπερίοδο βρίσκουμε το εύρος της αθροιστικής απόκλισης. 

Χρησιμοποιούμε την αθροιστική απόκλιση γιατί μας δίνει μια καλύτερη άποψη 

για τη μεταβλητότητα. Αυτό το εύρος είναι η μεταβλητότητα της υποπεριόδου. 

^ = m a x ( X n f l ) - m i n ( X n a ) 
n=l η=1 
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Το εύρος αυτό είναι πάντα θετικό γιατί από το μεγαλύτερο αριθμό μιας σειράς 

αφαιρούμε το μικρότερο. 

4. Διαιρούμε το εύρος της κάθε υποπεριόδου που βρήκαμε στο 3° στάδιο με την 

τυπική της απόκλιση. Δηλαδή η μεταβλητότητα κανονικοποιείται 

|Σ(**.-*.)2 

Ν-Ι 
Α Γ> 

Σφ 
Α 

5. Επαναλαμβάνουμε τα βήματα 1 έως 4 για κάθε συνδυασμό και παραλείπουμε 

τους συνδυασμούς από το σημείο και κάτω όπου Sα = 0 . 

6. Ο εκθέτης Hurst βρίσκεται στη σχέση RIS = cNH. Εκτιμούμε την 

παλινδρόμηση 

log(Ä/S)w = loge+ # · log # 

με το συνηθισμένο γραμμικό τρόπο, γιατί δεν έχουμε αποκλίσεις, όπου log e μια 

σταθερά, Ν το πλήθος των παρατηρήσεων της υποπεριόδου και, τέλος, Η ο εκθέτης 

Hurst της υποπεριόδου. 

Ο μεγαλύτερος εκθέτης που συναντούμε είναι αυτός που χαρακτηρίζει τη 

χρονοσειρά. Το μήκος περιόδου στο οποίο συναντάται είναι το μήκος περιόδου της 

ισχυρότερης μνήμης. 

Η στατιστκή V μας δείχνει την πιθανότητα μια χρονοσειρά να έχει 

μακροχρόνια μνήμη. Στη γενική περίπτωση μιας χρονοσειράς με τυχαίες μεταβολές η 

κανόνικοποιημένη μεταβλητικότητα (R/S)N η οποία εκφράζει τη μέγιστη 

απομάκρυνση της μεταβολής από το μέσο όρο της για υποπεριόδους μήκους Ν 

αναμένεται να σχετίζεται γραμμικά με τη -JN . Έτσι ορίζουμε τη μεταβλητή 

(RI *\Λ 
VN = — τ = 2 - . Έστω ότι ιι είναι ο μέσος όρος των V για όλα τα Ν . Η κατανομή V 

•JN 

ορίζεται από τον ακόλουθο τύπο (Lo, 1991): 

CO 

F(M) = l + 2 ] T ( l - 4 £ V > r 2 ( i u ) 2 

k=ì 
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Ο μέσος όρος τος κατανομής είνα, £(«) = £ = 1,253, η μέση τετράγωνη τ,μη 

είναι E(u2) = — = 1,644 και η τυπική απόκλιση E(u2)-E2(u) = 0,272 . 
6 

Ο έλεγχος της πιθανότητας η χρνοσειρά μας να έχει μακροχρόνια μνήμη γίνεται ως 

εξής: αφού υπολογίσουμε την τιμή της μεταβλητής w, ελέγχουμε τη πιθανότητα 

P(V<u). 

3.3.3.2 Δ ιάσταση Συσχέτισης 

Παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή τα βήματα της ανάλυσης της θεωρίας του 

χάους με σκοπό να βρούμε τη διάσταση συσχέτισης των συστημάτων που μελετάμε. 

Η δομή της μεθοδολογίας που ακολουθούμε στην παρούσα ενότητα έχει την 

εξής μορφή. Στην προσπάθεια μας να εντοπίσουμε κάποια ντετερμινιστικά 

χαρακτηριστικά της κάθε υπό εξέταση χρονοσειράς, εμβυθίζουμε τη χρονοσειρά σε 

διαδοχικές διαστάσεις και προσπαθούμε να διακρίνουμε κάποια σταθεροποίηση στην 

σύνθεση του αντικειμένου που σχηματίζεται. Το αντικείμενο που σχηματίζεται είναι 

ο ελκυστής. Η μέτρηση της διάστασης ουσιαστικά μας φανερώνει την 

πολυπλοκότητα της χρονοσειράς. Η ακριβής ΐιμή της διάστασης τις περισσότερες 

φορές δεν είναι ακέραιος. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του χαοτικού ελκυστή 

είναι η μη ακέραια (κλασματική) τιμή της διάστασης. Με κέντρο κάποιο σημείο 

σχηματίζουμε κύκλους (διάσταση εμβύθισης 2), σφαίρες (διάσταση εμβύθισης 3), και 

υπερσφαίρες (δηλ, σφαίρες σε 4 και άνω διαστάσεις). Στην συνέχεια εξετάζουμε εάν 

υπάρχουν άλλα σημεία, εκτός αυτού που θέσαμε ως κέντρο, τα οποία να περιέχονται 

μέσα στην ακτίνα r. Ο μέσος όρος των πιθανοτήτων όλων των σημείων να 

περικλείσουμε κάποιο άλλο σημείο του ελκυστή είναι C(r). Στην συνέχεια για 

μεγαλύτερες ακτίνες r' έχουμε C(r) '. Η διάσταση συσχέτισης βρίσκεται στην κλίση 

της παλινδρόμησης C(r), C(r)',.... έναντι log(r), log(r').... Ακολουθούμε την 

παρακάτω μεθοδολογία για τον υπολογισμό της (Συριόπουλος και Λεοντίτσης, 2000): 

• Υπολογίζουμε το ολοκλήρωμα συσχέτισης που έχει την εξής μορφή: 

C(rk) = — ^ 
Γ·(7/-1) 

Όπου, 

rk -k-(max-min) ·0,005 

k = 1(1)20 
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Η (χ) = 1 αν χ > Ο, διαφορετικά, Η {χ) = 0 (Συνάρτηση βήματος του Heaviside). 

7 , (XH-(m-])r Xj+(m-l)T ) 

• Από τους συνδυασμούς \ogC(rK), log^«), εκτιμούμε την κλίση της 

παλινδρόμησης για κάθε διαδοχική τριάδα των y. Η πρώτη τριάδα θα είναι =1,2,3 

και συνεχίζουμε για όλες τις τριάδες. 

• Τις τριάδες που σχηματίσαμε στο προηγούμενο στάδιο τις 

επεξεργαζόμαστε ξανά σε διαδοχικές επτάδες. Βρίσκουμε για κάθε επτάδα το 

μέσο όρο και την τυπική απόκλιση. 

• Διαλέγουμε το μέσο όρο της επτάδας με την μικρότερη τυπική 

απόκλιση. Αυτός ο μέσος όρος θα είναι και η διάσταση πληροφορίας για την 

διάσταση εμβύθισης. 

• Κάνουμε τις παραπάνω δοκιμές για διαδοχικά m μέχρι 12 συνήθως. 

• Τέλος, εκείνος ο αριθμός στον οποίο σταθεροποιείται η διάσταση 

συσχέτισης για αυξανόμενα m, είναι τελικά η εκτίμηση της διάστασης συσχέτισης 

του ελκυστή του συστήματος. 

Εάν δεν συγκλίνει πουθενά η διάσταση συσχέτισης, αυτό σημαίνει ότι, έχουμε 

πολύ θόρυβο ή ότι, η χρονοσειρά είναι μικρή σε μήκος ή και τα δύο. 

3.3.3.3 Εκθέτες Lyapunov 

Ελέγχουμε εάν οι ιδιότητες της ευαισθησίας στις αρχικές συνθήκες 

ικανοποιούνται από τον ελκυστή. Υπολογίζουμε τις τιμές του μεγαλύτερου εκθέτη 

του Lyapunov. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό του χαοτικού ελκυστή είναι η θετική 

εντροπία. Θετική εντροπία σημαίνει ευαισθησία στις αρχικές συνθήκες. Όταν δύο 

σημεία, το χ0 και το χ0 + δχ0 όπου δχ0, πολύ μικρό, μετά από μερικές η επαναλήψεις 

απομακρύνονται εκθετικά στο χώρο των φάσεων τότε μιλάμε για ευαισθησία στις 

αρχικές συνθήκες. Οι εκθέτες Lyapunov (LEs) δίνουν μια πιο σαφή εικόνα για την 

εξέλιξη των σημείων του ελκυστή στο χώρο των φάσεων. Οι LEs μετράνε το βαθμό 

ευαισθησίας ενός συστήματος στις αρχικές συνθήκες. Ο εκθέτης Lyapunov (λ) για 

μια μονοδιάστατη απεικόνιση ορίζεται ως εξής 

|^ η (*ο) - F"(xo + & ο ) | = δχοβηλ 

Χ; " Χ , 
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Όπου το F"(x0) συμβολίζει τη τιμή της απεικόνισης μετά από η επαναλήψεις της, με 

αρχική τιμή το χ0. 

Στην προσπάθεια να δώσουμε έναν ορισμό των LEs, υποθέτουμε ένα σύστημα 

διακριτού χρόνου m διαστάσεων που δίνει m χρονοσειρές. Οι χρονοσειρές αυτές 

ορίζουν το διάνυσμα χη. Θεωρούμε ένα απείρως κοντινό διάνυσμα στο χη που είναι 

το χη + S . Το εφαπτόμενο διάνυσμα στην τροχιά χη είναι το: 

Ο χώρος στον οποίο βρίσκεται το yn ονομάζεται εφαπτόμενος χώρος οι LEs του 

συστήματος δίνονται από τον τύπο: 

λ = lim —Inly Ι 
Π~>00 γι 

Οι LEs είναι m στο πλήθος όσες και οι συνιστώσες του διανύσματος yn ισοδύναμα 

μπορούμε να μιλάμε για αριθμό Lyapunov (Χ) που ορίζεται ως L - ελ. Τους LEs 

τους ταξινομούμε πάντα από τον μεγαλύτερο προς το μικρότερο. 

λί>λ1>...>λη 

όπου \ είναι ο μέγιστος LE και είναι αυτός που παρουσιάζει το μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον. Ένας θετικός (και πεπερασμένος) εκθέτης δείχνει την απόκλιση των 

κοντινών σημείων του ελκυστή στην εξέλιξη του χρόνου και προσδιορίζει χαοτικό 

ελκυστή. Ένας μηδενικός εκθέτης δείχνει την ανυπαρξία σύγκλισης ή απόκλισης των 

κοντινών σημείων του ελκυστή στην εξέλιξη του χρόνου και προσδιορίζει ελκυστή 

οριακού κύκλου. Ένας αρνητικός τέλος εκθέτης δείχνει τη σύγκλιση των σημείων του 

ελκυστή στην εξέλιξη του χρόνου και προσδιορίζει ελκυστή σημείου. Μία αξιόλογη 

εφαρμογή των εκθετών αυτών σε χρηματοοικονομικές χρονοσειρές με την χρήση 

νευρωνικών δικτύων έχουμε από τους Dechert και Gencey (1993). Ο μέγιστος 

εκθέτης είναι αυτός που μας ενδιαφέρει περισσότερο σε ένα χαμηλοδιάστατο 

σύστημα. Αυτός είναι που δείχνει θετική εντροπία και χαοτική συμπεριφορά εν γένη. 

Χρειαζόμαστε λοιπόν μια μέθοδο για να τον υπολογίσουμε με ακρίβεια. 

Ακολουθούμε την μεθοδολογία που παρουσιάζουν οι Συριόπουλος και Λεοντίτσης 

(2000). 

Για κάθε σημείοχ σχηματίζουμε μια γειτονιά ακτίνας r, τη Uir. Η γειτονιά 

αυτή περιλαμβάνει τα xJ σημεία j e Uìr Ορίζουμε το r να είναι (max- min) · 5% και 
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αν δεν βρεθούν τουλάχιστον m σημεία στη γειτονιά τότε να αυξάνεται κατά 

(max- min) · 5% , δηλαδή όσο η αρχική ποσότητα. Με το τρόπο αυτό η ακτίνα r 

μεγαλώνει όταν ο θόρυβος είναι μεγάλος, ενώ διατηρείται μικρή όταν ο θόρυβος είναι 

λίγος. 

Η απόσταση μεταξύ χ, και χ. μετά από χρονική εξέλιξη ορίζουμε να είναι 

dlSt(X;,Xj,Cl) = ]X, + (m_i)7- + a ~Xj+(,m-1)T + a\ 

Ο μέσος όρος των παραπάνω αποστάσεων είναι ο μέγιστος τοπικός LE για το 

σημείο xi. Και ο μέσος όρος των τοπικών LEs είναι ο ολικός LE. Υπολογίζουμε το 

1 τ~" 1 
S (α) = Σ ^ ί ί Τ Γ Τ Σ<Β&(χ„χρα) 

1 -α /=1 |ty/i(.]/et/(_, 

όπου α = 0 (1) 10 συνήθως. 

Ο μέγιστος LE δίνεται από τον τύπο 

Äl(a) = S(a + l)-S(a) 

και παίρνουμε τον μέσο όρο των \ (α). 

3.3.3.4 Προβλέψεις με τη γβήση τοπικών γραμμικών μεθόδων 

Στη συνέχεια και μετά από όλους τους παραπάνω ελέγχους ύπαρξης χαοτικής 

συμπεριφοράς προσπαθούμε να παράγουμε προβλέψεις για τις υπό εξέταση σειρές με 

τη μέθοδο της παλινδρόμησης των κύριων συνιστωσών* (Kugiumtzis, Lingjaerde, 

Christophersen, 1998) και τις αξιολογούμε με βάση τον εκτιμητή σφάλματος. 

Μπορεί όμως η μεγάλη διακύμανση του θορύβου να μας εμποδίσει να 

προβλέψουμε έστω βραχυχρόνια τον ελκυστή; Η ανάπτυξη νέων μεθόδων 

πρόβλεψης, παρά την παρουσία θορύβου, μας βοηθάει να δώσουμε απάντηση στο 

παραπάνω ερώτημα. Οι λεγόμενες τοπικές γραμμικές προβλέψεις ξεκίνησαν από τους 

Farmer & Sidorowitch (1987). Σύμφωνα με την μεθοδολογία αυτή, από το τελευταίο 

σημείο μιας χρονοσειράς βρίσκουμε τον κοντινότατο γείτονα και η νέα τιμή του είναι 

η πρόβλεψη που κάνουμε. Η μέθοδος αυτή όμως, λαμβάνει υπόψη της την κίνηση 

όλης της γειτονίας του σημείου και όχι μόνον του κοντινότατου γείτονα κάνοντας 

όμως την υπόθεση ότι δεν υπάρχει θόρυβος. Η βασική μεθοδολογία είναι η ακόλουθη 

(Συριόπουλος και Λεοντίτσης, 2000). 

* Να μην συγχέεται με την Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (PCΑ). 
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Με βάση το τελευταίο σημείο (διάνυσμα χη) που επιχειρούμε να 

προβλέψουμε, διαλέγουμε τους k κοντινότατους γείτονες (διανύσματα χ;), με k > 

m+1. Η επόμενη τιμή της ακολουθίας των συνιστωσών των χ. είναι ηχ,·+ ]. 

Κατασκευάζουμε ένα γραμμικό σύστημα (kxm) k εξισώσεων με m αγνώστους. Με 

πίνακα συντελεστών (Α) τα x. και διάνυσμα λύσεων (b) τις τιμές x .+ ί. 

Λύνουμε το γραμμικό σύστημα Ac = b με την βοήθεια ενός αλγορίθμου, 

m 

exN^ = b+ ^c. • (χ. - χ) 
1=1 

γνωστού ως Ανάλυση Ιδιάζουσων Τιμών (Singular Value Decomposition, SVD) 

(Farmer & Sidorowitch, 1987). To σύστημα είναι συνήθως υπερορισμένο (δηλ. k > 

m), και μέσω της SVD λύνεται με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (OLS). Το 

διάνυσμα της λύσης που θα προκύψει το πολλαπλασιάζουμε εσωτερικά με το 

διάνυσμα χπ και πετυχαίνουμε την πρόβλεψη. Με αυτόν το τρόπο το μοντέλο 

εκτίμησης γίνεται τοπικό με σκοπό να αναγνωρίσουμε κάποιο ντετερμινιστικό 

κανόνα που παράγει την σειρά. Η πρόβλεψη στην συνέχεια δίνεται από τον ακόλουθο 

τύπο: 

Είναι βέβαια προφανής, ήδη, η ύπαρξη του θορύβου στις χρονοσειρές μας με 

βάση τους ως τώρα εμπειρικούς ελέγχους. Στη μέθοδο παλινδρόμησης κυριών 

συνιστωσών (PCR) (Kugiumtzis, Lingjaerde, Christophersen, 1998) για να 

αποφύγουμε τις μεγάλες διακυμάνσεις στο b, που προφανώς είναι ο θόρυβος, 

μηδενίζουμε τις τελευταίες ιδιάζουσες τιμές. Αυτές δηλαδή που αντιστοιχούν σε 

εκείνα τα ιδιάζοντα διανύσματα με την μεγαλύτερη διακύμανση. Ένας απλός τρόπος 

επιλογής αυτών των ιδιάζουσων τιμών είναι ο εξής: Υψώνουμε τις ιδιάζουσες τιμές 

στο τετράγωνο. Το άθροισμα των τετραγώνων αυτών είναι η διακύμανση του Α. 

Διαλέγουμε ένα ποσοστό στην περίπτωση μας 25% αυτής της διακύμανσης. Στην 

συνέχεια αγνοούμε τις ιδιάζουσες τιμές που το τετράγωνο τους αθροιστικά είναι 

μεγαλύτερο ή ίσο από το ποσοστό που επύλέξαμε (Συριόπουλος και Λεοντίτσης, 

2000, 1999 a,b). 

Η πρόβλεψη με την PCR γίνεται για τις τελευταίες 206 παρατηρήσεις όπως 

και με τις προηγούμενες μεθόδους πρόβλεψης που παρουσιάσαμε και που θα 

εφαρμόσουμε στο κεφάλαιο πέντε. Ο εκτιμητής σφάλματος που χρησιμοποιήσαμε σε 

αυτήν την περίπτωση είναι ο ακόλουθος: 
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£ = 4 — = • 
Σ(*-*,)2 

ι 

όπου, ex είναι η τιμή που προβλέπουμε για το χ. 

Το £ παίρνει τις τιμές από 0 έως 1. Εάν η χρονοσειρά είναι τυχαία, τότε η 

καλύτερη πρόβλεψη που μπορούμε να επιτύχουμε, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, είναι 

ο μέσος όρος της σειράς (δηλ £=1). Εάν το £=0 σημαίνει ότι οι προβλέψεις μας είναι 

απόλυτα ακριβής. Η ποσότητα £ αντιπροσωπεύει το μέσο τετραγωνικό σφάλμα 

(MSE) που επιτύχαμε ως ποσοστό του μέσου τετραγωνικού σφάλματος (MSE) του 

μέσου όρου. Η εφαρμογή της τοπικής γραμμικής μεθόδου ανάλυσης κύριων 

συνιστωσών (PCA) στην παρούσα διατριβή γίνεται κάνοντας χρήση του λογισμικού 

πακέτου NLTSA (Non Linear Time Series Analysis) (Συριόπουλος και Λεντίτσης, 

2000). 

3.4 Αγορά Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 

Η αποτυχία πρόβλεψης των συναλλαγματικών τιμών με τα εώς τώρα βασικά 

διαρθρωτικά νομισματικά υποδείγματα (Cuthbertson, 1996), μας οδήγησε στην 

διερεύνηση μιας δημοφιλούς τελευταία αλλά και παρεξηγημένης επιστημονικά 

μεθόδου, της Τεχνικής Ανάλυσης. 

Τα βασικό ερώτημα έρευνας στο οποίο επικεντρώνεται η μελέτη μας στο 

κεφάλαιο έξι είναι το ακόλουθο: 

• Μπορεί η τεχνική ανάλυση να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο πρόβλεψης των 

βασικών συναλλαγματικών ισοτιμιών; Και εάν ναι, σε ποιες περιπτώσεις; 

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζουμε συνοπτικά τα βαςσικά βήματα της 

μεθοδολογίας που πρόκειται να ακολουθήσουμε: 

Διάγραμμα 3.3 Συνοπτική παρουσίαση μεθοδολογίας στην Αγορά 

Συναλλάγματος 

Έλεγχος Κερδοφορίας Τεχνικής 
Ανάλυσης στην Αγορά 

Συναλλάγματος 

y τ 

• Επίδραση Θεμελιώδους και Τεχνικής Ανάλυσης στην αγορά 
συναλλάγματος. 

• Δείκτες Αξιολόγησης των κανόνων της Τεχνικής Ανάλυσης 
MACD. Momentum, SEMA/LEMA. Για ολόκληρη την περίοδο 
αλλά και για τις υποπεριόδους 

• Σύγκριση με την "Buy & Hold" στρατηγική (Gaub-Test) 

• Έλεγχος του κινδύνου (Πιθανότητα Καταστροφής Κεφαλαίου-
Probability of Ruin) 

ι τ 

Συγκριτική Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων 



Για να απαντηθεί το παραπάνω ερώτημα, πρέπει να διερευνηθεί η κερδοφορία 

διαφόρων συστημάτων τεχνικής ανάλυσης στην αγορά συναλλάγματος των βασικών 

ισοτιμιών USD/DEM και USD/BP. Το δείγμα που θα μελετήσουμε καλύπτει την 

περίοδο 01/03/89 - 12/31/96. Βραχυπρόθεσμα ενός μηνός επιτόκια ευρωδολαρίων, 

ευρωμάρκων και ευρωστερλίνας θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό της 

κερδοφορίας της απλοϊκής στρατηγικής. Η ανάλυση των δεδομένων θα 

πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια. 

Στο πρώτο στάδιο θα ελέγξουμε την κερδοφορία συγκεκριμένων συστημάτων 

τεχνικής ανάλυσης για ολόκληρη την υπό εξέταση περίοδο. Στη συνέχεια χωρίζουμε 

το δείγμα στα δύο με βάση το μακροοικονομικό περιβάλλον εκείνης της εποχής, το 

οποίο αναλύουμε στο κεφάλαιο έξι, αλλά και κάποια απρόβλεπτα μεγάλα ιστορικά 

γεγονότα όπως ο πόλεμος στον περσικό κόλπο το 1991 και η υποτίμηση της 

Βρετανικής Λίρας το 1992. Κατά συνέπεια θα μπορούμε να διερευνήσουμε την 

συστηματική κερδοφορία της τεχνικής ανάλυσης και για τις δύο υποπεριόδους 

01/03/89 - 12/31/92 και 01/01/93 - 12/31/96, εξάγοντας σημαντικά συμπεράσματα 

σχετικά με το εάν επηρεάζεται η κερδοφορία των τεχνικών κανόνων από το μέγεθος 

του δείγματος και γενικότερα την χρονική περίοδο εξέτασης. Προηγούμενες έρευνες 

διερεύνησης κανόνων τεχνικής ανάλυσης στην αγορά ξένου συναλλάγματος, 

επικεντρώθηκαν στη μελέτη κυρίως, απλών τεχνικών κανόνων, όπως φίλτρα, δείκτης 

momentum, χωρίς να λαμβάνουν πολλές φορές υπόψη συναλλακτικά κόστη ή και 

μέσα μέτρησης του κινδύνου [Dooley και Shafer (1983), Sweeney (1986) 

Schulmeister (1987). Εξαίρεση αποτελούν οι έρευνες των Siriopoulos και Sofikitis 

(1990), Menkhoff και Schlumberger (1995). 

Στην παρούσα διατριβή τα συστήματα Τεχνικής ανάλυσης που μελετούμε είναι τα 

ακόλουθα: 

1. Moving Average Crossover System (Exponential long-term and short-term MA)1 

2. Momentum 

3. Moving Average Convergence - Divergence (MACD)3 

1 Short-term/long-term 2/10, 2/15, 2/20, 2/25, 2/30, 2/35, 2/40, 3/10, 3/15, 3/20, 3/25, 3/30, 3/35, 3/40, 
4/10, 4/15, 4/25, 4/35, 5/15, 5/25, 5/35, 7/15, 7/30, 10/30, 10/40 
2Momentum 5, 9, 10, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 35 
3MACD 8 - 20 
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Η αναλυτική παρουσίαση των συστημάτων θα γίνει στην ενότητα (6.4) του έκτου 

κεφαλαίου. 

Στη συνέχεια συγκρίνουμε τα αποτελέσματα της στρατηγικής της τεχνικής 

ανάλυσης με μια απλοϊκή στρατηγική "Buy and Hold", η οποία βασίζεται στην 

διαφορά των επιτοκίων δύο χωρών. 

Για να μπορέσουμε να συγκρίνουμε την κερδοφορία της τεχνικής ανάλυσης 

και της απλοϊκής μεθόδου "Buy and Hold", μηνιαία κερδοφορία υπολογίστηκε 

υποθέτοντας τον μήνα ως περίοδο εκτίμησης (MenkhofF και Schlumberger, 1995). 

Τα κέρδη της απλοϊκής μεθόδου υπολογίστηκαν με τον ακόλουθο τρόπο: 

[Κέρδη από την buy & hold] = ^ N ( e t ] - e t 0 ) + e„ (i*-i) > (3.14) 

όπου: 

e t0 = η συναλλαγματική ισοτιμία την 1η ημέρα του μήνα 

e„ = η συναλλαγματική ισοτιμία την τελευταία ημέρα του μήνα 

i = επιτόκιο ευρωδολαρίων 

ί* = επιτόκιο ξένου νομίσματος 

n = αριθμός μηνών 

Τα κέρδη όμως για να είναι "οικονομικά κέρδη" πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν 

τους και τον κίνδυνο. Κάποιες από τις προηγούμενες έρευνες αγνόησαν τον κίνδυνο ή 

προσπάθησαν να τον υπολογίσουν με όχι κατάλληλες τεχνικές (βλέπε πίνακα 6.1 στο 

κεφάλαιο έξι). To "Sharpe Ratio" αποτελεί ένα μέτρο απόδοσης λαμβάνοντας υπόψη 

τον κίνδυνο κάθε επένδυσης. Τα αποτελέσματα ενός τέτοιου δείκτη αξιολογούνται 

συνήθως μεσομακροπρόθεσμα. Η καθημερινή όμως πρακτική μας λέει πως οι 

επενδυτές τα τελευταία χρόνια ενδιαφέρονται για την αποκομιδή βραχυπρόθεσμων 

κερδών. Στην προσπάθεια μας λοιπόν να παρουσιάσουμε ένα όσο το δυνατόν πιο 

πραγματικό υπόδειγμα συναλλαγματικών τιμών, λαμβάνοντας υπόψιν την έννοια του 

κινδύνου, εφαρμόσαμε μια μορφή t-στατιστικού ελέγχου γνωστή ως "Gaub test11 και 

το μέτρο κινδύνου της πιθανότητας καταστροφής κεφαλαίου (Probability of Ruin). Ο 

πρώτος έλεγχος έχει το πλεονέκτημα ότι δεν υποθέτει κανονική κατανομή των 

αποδόσεων. Ενώ το δεύτερο μέτρο του κινδύνου λαμβάνει υπόψη την πιθανότητα 

καταστροφής του κεφαλαίου από κάποιες αρχικές ήδη συναλλαγές. Πρόκειται για μια 

τεχνική που συνδιάζει τόσο το στατιστικό έλεγχο όσο και την αποτίμηση της 

κερδοφορίας ενός υποδείγματος (Siriopoulos & Sofikitis (1990). 
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Όσον αφορά το "Gaub test", οι υπολογισμοί βασίζονταν στη μέση διαφορά 

κερδοφορίας μεταξύ των δύο συγκρινόμενων στρατηγικών επένδυσης. Η βασική 

μορφή αυτού του στατιστικού ελέγχου είναι η ακόλουθη: 

t= , = -VÎT (3.15) 

Όπου, 

zk = (Κέρδη από τους τεχνικούς κανόνες)-(Κέρδη από "buy and hold") 

n = αριθμός παρατηρήσεων του δείγματος 

ζ = ο μέσος της μεταβλητής zk 

Η Πιθανότητα Καταστροφής Κεφαλαίου είναι η ακριβής πιθανότητα, ένας 

επενδυτής χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο σύστημα, να δεχθεί μια σειρά από 

ζημίες, οι οποίες θα τον οδηγήσουν στην απώλεια ενός σημαντικού μέρους των 

χρημάτων του, μεγαλύτερου από κάποιο κριτικό σημείο που έχει ορίσει (Siriopoulos 

και Sofikitis, 1990). Εάν η σειρά των κερδών διακόπτεται από μερικές μεγάλες 

ζημίες, ο "trader" μπορεί να χάσει ολόκληρο το κεφάλαιο του από μια μεγάλη 

ζημιογόνο συναλλαγή, παρόλο που το σύστημα μπορεί να παράγει συνολικά μεγάλη 

κερδοφορία. Μερικές από τις τελικές αποφάσεις που έχουμε να πάρουμε σε μια 

επενδυτική διαδικασία είναι το ποσό που θα δεσμεύουμε σε κάθε συναλλαγή ή τον 

αριθμό των συμβολαίων στην προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος και την αγορά 

συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures), καθώς και το σχετικό κίνδυνο, που 

μπορεί να δεχθεί ένας επενδυτής σε κάθε συναλλαγή. Για να υπολογίσουμε τον 

βέλτιστο επίπεδο συμβολαίων εκτιμήσαμε το λεγόμενο "worst-case drawdown" σε 

μια σειρά από επενδυτικούς ορίζοντες. Αυτή η έννοια ουσιαστικά είναι εκείνο το 

μέγιστο ποσό όπου τα αθροιστικά κέρδη μπορούν να πέσουν από το υψηλότερο 

επίπεδο της υπό εξέταση περιόδου. 

Για να υπολογίσουμε λοιπόν, την πιθανότητα καταστροφής και την χειρότερη 

πιθανή πτώση ακολουθούμε τα ακόλουθα βήματα (Siriopoulos, Markellos και 

Sirlantzis, 1996 και Siriopoulos και Sofikitis, 1990): 

• Προσδιορίζουμε τον κίνδυνο που μπορεί να ανεχθεί ο επενδυτής ως ποσοστιαία 

μεταβολή του αρχικού του κεφαλαίου και τον αριθμό των συμβολαίων R που θα 

χρησιμοποιεί σε κάθε συναλλαγή. 
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• Υπολογίζουμε τον μέσο και την τυπική απόκλιση της απόδοσης του επενδυτικού 

ορίζοντα για μήκος Τ επενδυτικού ορίζοντα. 

m(T) = [ì + m(l)f -Ì 

s(T) = [[(1 + m(\)f + s(ìf]T - [1 + m(\)]2Tf '2 

Όπου, 

m(l) = R-mf(l) + rlf(l), s(ì) = R-sf(ì) 

mf{\) = AF(T -1) · [μ{π) + W(T -1)], 5/1) = AF(T -1) · [σ(π) + ^ ( Γ -1)] 

/y (π-) : μέσο κέρδος ανά συναλλαγή 

σ(π): τυπικιί απόκλιση της σειράς των κερδών 

r^ : απόδοση χωρίς κίνδυνο της περιόδου διακράτισης 

/4F(T) : παράγοντας διόρθωσης στασιμότητας ίσος με WÇT -1) -Η W ( 0 ) 

PF (Τ) : κεφάλαιο συναλλαγών στην περίοδο Τ 

FF(0) : αρχικό κεφάλαιο συναλλαγών 

• Μετατροπή των m(T), s(T) στα αντίστοιχα μέτρα της κανονικής κατανομής. 

m oc (Τ) = 2 • ln[l + m(T)] - (1 /2) • 1η[*(Γ)2 + (1 - m(7)2] 

5 oc (Γ) = ln[l + s(T)2 + (1 + /«(Γ))2] 

Όπου m oc (Γ) και s oc (Γ)2 είναι ο μέσος και η διακύμανση της συνεχώς ανατοκιζόμενης 

απόδοσης της επενδυτικής περιόδου για μήκος Τ επενδυτικού ορίζοντα. 

• Υπολογισμός του χαμηλότερου ορίου σε ένα διάστημα εμπιστοσύνης για την 

συνεχώς ανατοκιζόμενο επενδυτικό ορίζοντα, το οποίο αποτελεί μια εκτίμηση της 

λεγόμενης "worst-case drawdown" 

Lower Bound = m oc (Γ) -1.645 • s ce (Γ) 

• Μετατροπή του κινδύνου k που μπορεί να ανεχθεί ο επενδυτής στην κανονική 

κατανομή. 

Acc = ln(l + k) 

• Ο υπολογισμός του Ζ = [k ce -m oc (Γ)] -H S χ (Γ) και η κριτική τιμή ζ, όπου 

ζ < Ζ δίνουν την πιθανότητα καταστροφής k % του κεφαλαίου μας και να 

αποτιμήσουμε καλύτερα την σχέση απόδοσης κινδύνου. 

Υπολογίζοντας λονπόν, τα δύο παραπάνω μέτρα του κινδύνου (Gaub t-test και 

Probability of Ruin) τα κέρδη από οποιοδήποτε σύστημα αποτελούν πλέον 

οικονομικά κέρδη. 
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Επειδή συνήθως τα συστήματα τεχνικής ανάλυσης επηρεάζονται από 

περιορισμούς και προστατευτικά φίλτρα (Stop loss κλπ) κάνοντας μη πραγματικό τον 

έλεγχο του ίδιου του συστήματος, δεν θα χρησιμοποιήσουμε τέτοιου είδους φίλτρα. 

Στον έλεγχο της κερδοφορίας των συστημάτων, θα λάβουμε επίσης υπόψη τα έξοδα 

συναλλαγών, τις τρέχουσες αλλά και τις προθεσμιακές αγορές συναλλάγματος. Το 

διατραπεζικό κόστος συναλλαγών στην εξεταζόμενη περίοδο είναι 0.03% στην αγορά 

και 0.03% στην πώληση νομισμάτων. Πρέπει επίσης να τονισθεί ότι εάν κάποιο 

σύστημα δουλεύει καλά μόνο με μια συγκεκριμένη τάση της αγοράς δεν το επηρεάζει 

η επιλογή long/short τοποθετήσεων. Οι βασικοί δείκτες που θα υπολογιστούν σε κάθε 

αναφορά ελέγχου παρουσιάζονται στον πίνακα 3.2. 

Πίνακας 3.2: Κριτήρια Αξιολόγησης Σ υ σ τ η μ ά τ ω ν 

Συνολικά Σ τ α τ ι σ τ ι κ ά Σ τ α τ ι σ τ ι κ ά Συναλλαγών 

Συν. Καθαρό Κέρδος Συνολικός Αριθμός συναλλαγών 

Συν. Ποςοστό Κέρδους / Ζημίας Αρ. Κερδοφόρων συναλλαγών, Ποσό Κερδοφόρων συναλλαγών, Αρ. συναλλαγών που 

λειτούργησε το stop 

Ετήσια Απόδοση Μεγαλύτερη κερδοφόρα συναλλαγή, % Κερδοφόρων πράξεων, Μέση κερδοφορία των 

πράξεων 

Μέσο κέρδος / ζημία Ανά συναλλαγή Αρ. Ζημιογόνων πράξεων, Ποσό Ζημιογόνων πράξεων 

Μέσο ποςοστό (Κέρδους / Ζημίας) ανά Μεγαλύτερη ζημιογόνα πράξη, Μέση ζημία των πράξεων, Μέςο κέρδος/ζημία ανά Stop 

συναλλαγή 

Δείκτες Κερδοφορίας Διάρκεια Συναλλαγών 

Δείκτης Κέρδους-Κέρδη / Ζημίες Συνολικός αριθμός περιόδων ελέγχου 

Μέσος όρος Κερδών/ Μέσος όρος Πιο κερδοφόρες πράξεις, ποσό των πιο κερδοφόρων πράξεων 

Ζημιών 

Κέρδη/ Συναλλακτικά Κόστη Αριθμός ημερών σε κάθε έλεγχο 

Πιο ζημιογόνες πράξεις, ποσό των πιο ζημιογόνων πράξεων 

Η Ταξινόμηση Συστημάτων (System Ranking) είναι μια διαδικασία συνεχούς 

προσπάθειας και εύρεσης λάθους η οποία σου επιτρέπει να κατατάξεις τα διάφορα 

συστήματα με βάση την απόδοση τους στην συγκεκριμένη χρονική σειρά. Επυτλέον, 

μας παρέχει την δυνατότητα να συγκρίνουμε δύο ή περισσότερους τεχνικούς δείκτες 

σε μια σειρά. Το μέσο κέρδος ανά συναλλαγή είναι ένας βασικός δείκτης γιατί 

σκοπός μας είναι να εντοπίσουμε πιο σύστημα αποδίδει κατά μέσο όρο καλύτερα. Το 

καθαρό κέρδος έχει μικρότερη βαρύτητα γιατί μια μόνο συναλλαγή μπορεί να έχει 

μεγάλο κέρδος ή ζημία. Ο αριθμός των συναλλαγών είναι επίσης σημαντικός γιατί 

μας δείχνει εάν η κερδοφορία είναι συστηματική σε μια σειρά συναλλαγών ή 

οφείλεται σε λίγες συναλλαγές. Όλα αυτά αποτελούν ενδείξεις για να εντοπίσει ο 

αναλυτής πιο σύστημα Τεχνικής Ανάλυσης εφαρμόζεται καλύτερα στην υπό εξέταση 

χρονική σειρά. 
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3.5 Αγορά Αμοιβαίων Κεφαλαίων 

Η μεθοδολογία που πρόκειται να παρουσιάσουμε στην ενότητα αυτή σκοπό 

έχει να διερευνήσει διεξοδικά ορισμένα βασικά ερωτήματα έρευνας, σχετικά με την 

καλύτερη διαχείριση ενός διεθνώς διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. Πιο 

συγκεκριμένα: 

• Ποια είναι, εάν υπάρχουν, τα οφέλη από τη διεθνή διαφοροποίηση για 

χαρτοφυλάκια αμοιβαίων κεφαλαίων (Fund of Funds); 

• Ποια είναι τα οφέλη από την κάλυψη έναντι συναλλαγματικού κινδύνου για 

διεθνώς διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια αμοιβαίων κεφαλαίων (Fund of Funds); 

Για να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα πρέπει να επιτευχθούν οι 

παρακάτω στόχοι: 

• Πρέπει να μελετηθούν εμπειρικά κατηγορίες αμοιβαίων κεφαλαίων ώστε να 

ερευνήσουμε εάν υπάρχει κάποιος βέλτιστος συνδυασμός διεθνών αμοιβαίων 

κεφαλαίων και εάν υπάρχουν κάποιοι ιδιαίτεροι παράγοντες που επηρεάζουν 

αυτούς τους συνδυασμούς. 

• Πρέπει να συγκρίνουμε την απόδοση διεθνών αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων 

αμοιβαίων κεφαλαίων (Fund of Funds) με και χωρίς κάλυψη έναντι του 

συναλλαγματικού κινδύνου, από την πλευρά διαφόρων επενδυτών. 

Η διεθνής διαφοροποίηση και η κάλυψη έναντι συναλλαγματικών κινδύνων 

συγκέντρωσε και συνεχίζει να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των ερευνητών. Στο 

κεφάλαιο επτά θα παρουσιάσουμε συνοπτικά μερικές προηγούμενες έρευνες και τα 

ευρήματα τους σε μια σειρά από αγορές και για μια σειρά διαφορετικών χρονικά 

περιόδων. 

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζουμε συνοπτικά τα βασικά βήματα της 

μεθοδολογίας που πρόκειται να ακολουθήσουμε: 
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Διάγραμμα 3.4 Συνοπτική παρουσίαση μεθοδολογίας στην Αγορά ΑΜΚ 

Έλεγχος του οφέλους της Διεθνούς 
Διαφοροποίησης 

Ανάλυση Συσχέτισης 
Ανάλυση απόδοσης - κινδύνου 
Διάρθρωση Αποτελεσματικών Χαρτοφυλακίων διαφόρων κινδύνων ανα 
κατηγορία αλλά και όλων των κατηγοριών. 
Χαρτοφυλάκια ελάχιστης διακύμανσης 
Χαρτοφυλάκια Μεγίστου Sharpe Ratio 

Έλεγχος του οφέλους της κάλυψης 
έναντι του συναλλαγματικού 

κινδύνου με προθεσμιακά 
συμβόλαια 

Ανάλυση απόδοσης - κινδύνου 
Διάρθρωση Αποτελεσματικών Χαρτοφυλακίων διαφόρων κινδύνων ανα 
κατηγορία αλλά και όλων των κατηγοριών. 
Χαρτοφυλάκια ελάχιστης διακύμανσης 

Χαρτοφυλάκια Μεγίστου Sharpe Ratio 

Αξιολόγηση 
και 

Διαχείριση 
του κινδύνου 
με την αξία 
σε κίνδυνο 

Συγκριτική Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων 

Παρουσιάζοντας διάφορες στατιστικές και οικονομετρικές μεθοδολογικές 

προσεγγίσεις για τα οφέλη της διεθνούς διαφοροποίησης (ανάλυση συσχέτισης, 

ανάλυση του κινδύνου σε επιμέρους παράγοντες, αλλά και τη διάρθρωση 

αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων κατά Markowitz), για την μείωση του 

συναλλαγματικού κινδύνου (στατική κάλυψη με προθεσμιακά συμβόλαια 

συναλλάγματος, futures contracts) και για την μέτρηση της έκθεσης του 

χαρτοφυλακίου σε κινδύνους (αξία σε κίνδυνο, Value at Risk), προσπαθούμε να 

συμβάλλουμε στην αποτελεσματικότερη διαχείριση χαρτοφυλακίων αμοιβαίων 

κεφαλαίων (Fund of Funds). 

Βασιζόμενοι στη θεωρία χαρτοφυλακίου (Markowitz, 1952), που 

παρουσιάσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο και σε ορισμένα βασικά σημεία της 
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μεθοδολογίας των Eun και Reusnick (1988) και Annaert (1995) θα μελετήσουμε τις 

βασικές υποθέσεις έρευνας. 

0 γενικός τύπος που δίνει την ποσοστιαία εβδομαδιαία απόδοση /•/ ενός 

αμοιβαίου κεφαλαίου σε όρους του νομίσματος αναφοράς j , ορίζεται από τον 

ακόλουθο τύπο: 

(l + r/) = (l + 1 l e )0 + ei) (3-16) 

Όπου r'c η λογαριθμική απόδοση της περιόδου (/ - 1 , / ) σε όρους του τοπικού νομί

σματος και et ο ρυθμός μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας μεταξύ δύο νομι

σμάτων για την περίοδο ( ί - 1 , t ). 

Σύμφωνα με τον Eun και Reusnick (1988) και κάνοντας χρήση της εξίσωσης 

(3.16) μπορούμε να προσεγγίσουμε την αναμενόμενη απόδοση και διακύμανση σε 

όρους του νομίσματος αναφοράς j : 

E(r/) = E(rt

h) + E(et) + Cov(rt

l\et ) (3.17) 

Ε(τ/)*μ + μ. 

Var{rt

J) = Var(rt

,c) + Var(et) + 2-Cov{rt

lc ,et ) (3.18) 

Όπου μ=Ε(ηι<!) είναι η μέση απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου σε όρους τοπικού 

νομίσματος, μ=Ε(βί) είναι η μέση ποσοστιαία συναλλαγματική μεταβολή και 

Cov(rt'
c,et ) είναι η συνδιακύμανση των αποδόσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου και 

των συναλλαγματικών μεταβολών. Οι ίδιοι τύποι εφαρμόζονται και στην περίπτωση 

όπου ένας επενδυτής καλύπτεται από το συναλλαγματικό κίνδυνο κάνοντας χρήση 

της προθεσμιακής αγοράς συναλλάγματος. Για παράδειγμα, στην περίπτωση ενός 

επενδυτή που μετράει σε αμερικάνικα δολάρια, ένα συνθετικό αμερικάνικο 

αξιόγραφο θα μπορούσε να κατασκευαστεί συνδυάζοντας ένα προθεσμιακό 

συμβόλαιο στην δολαριακή αγορά συναλλάγματος βραχυπρόθεσμα και ένα 

αμερικανικό αμοιβαίο κεφάλαιο. Θέτοντας Ft την προθεσμιακή τιμή του τοπικού 

νομίσματος ανά μονάδα ξένου και hpt = ln(F,)-ln(5,_,) το σχετικό προθεσμιακό 

αντιστάθμισμα του κινδύνου, μπορούμε να υπολογίσουμε την αναμενόμενη απόδοση 

και διακύμανση στην περίπτωση της καλυμμένης συναλλαγματικής στρατηγικής 

(Eun & Resnick, 1988). 
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£(/•/·") = E(rt

l<) + hpt +Cov{r't\et) (3.19) 

E(r/'»)*M + Ft 

Var(rl

J'h) = Var(r,'c) (3.20) 

Σύμφωνα με τις εξισώσεις (3.17) και (3.19), δύο πολύ σημαντικά στοιχεία που 

πρέπει να προσέξουμε όταν συγκρίνουμε την στρατηγική της καλυμμένης 

συναλλαγματικής ισοτιμίας και αυτή της ακάλυπτης, είναι τα ακόλουθα. Πρώτον, εάν 

F, = St, τότε οι δύο στρατηγικές είναι ίδιες. Δεύτερον, θα ισχύει πάντα 

Var(r1

J'h) < Var{rl

t

c)εκτός εάν Cov(rl

!c,e[ ) < 0 Η προηγούμενη ανάλυση μπορεί να 

διευρυνθεί και στην περίπτωση ενός διεθνούς χαρτοφυλακίου ως εξής: 

; ι kt-ì 

Cov(r,^t, ri, ) = Cov{rhl, rkJt ) + Cov(eìt ,ekJ) + Cov{rUt, eki ) + Cav(ryfc>1 ,eìt) (3.22) 

Κάνοντας χρήση των εξισώσεων (3.21), (3.22) μπορούμε να προσεγγίσουμε 

την μεταβλητότητα ενός διεθνούς χαρτοφυλακίου με τον ακόλουθο τύπο: 

Var{rJ

pt ) = Σ Σ *A C o v ( ' } , I , h,, ) + Σ Σ *A C o v ( e i , r . ei,/ ) + 2 ' Σ Σ xixkC°v(ru > ei,, ) 
i k i k i k 

Όπως φαίνεται υπάρχουν τρεις βασικοί παράγοντες, που επηρεάζουν την 

διακύμανση ενός διεθνούς χαρτοφυλακίου. Πρώτον, η συνδιακύμανση των 

αποδόσεων των διαφόρων αξιόγραφων. Δεύτερον, η συνδιακύμανση των μεταβολών 

των συναλλαγματικών ισοτιμιών και, τρίτον η συνδιακύμανση των αποδόσεων των 

αξιόγραφων με τις συναλλαγματικές μεταβολές. 

Ένα, λοιπόν, βασικό ερώτημα που προκύπτει είναι το εξής: Ο 

συναλλαγματικός κίνδυνος είναι τόσο μεγάλος, ώστε οι επενδυτές να αποφεύγουν τις 

ξένες επενδύσεις; Με άλλα λόγια να αποθαρρύνονται για διεθνή διαφοροποίηση 

ανεξάρτητα από την αναμενόμενη μείωση του συνολικού κινδύνου των 

χαρτοφυλακίων τους; Η απάντηση είναι όχι για πολλούς λόγους. 

Πρώτον, ο κίνδυνος των αγορών και ο συναλλαγματικός κίνδυνος δεν 

αθροίζονται. Αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο εάν ήταν τέλεια θετικά συσχετισμένες 

οι αποδόσεις των αγορών με τις συναλλαγματικές αποδόσεις. Τα αποτελέσματα 

εμπειρικών ερευνών, όμως, δεν υποστηρίζουν κάτι τέτοιο. Άλλωστε σε λίγες μόνον 

περιπτώσεις αγορών βρέθηκαν ισχυρές σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών αυτών. 

Ακόμα και εάν κατά περιόδους βρίσκονται ισχυρές σχέσεις αυτές δεν μπορούν να 

αναφέρονται συνολικά στην αγορά, αλλά σε συγκεκριμένους κλάδους 
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(Asimakopoulos και Siriopoulos, 1997). Στην πράξη όμως ο κίνδυνος κάποιου 

διεθνούς χαρτοφυλακίου δίνεται από τον ακόλουθο τύπο: 

Var(r/) = Var(rt

!c) + Var(e, ) + 2-R-σ{ήα)• a(et ) (3.23) 

όπου R<1 συνήθως. 

Δεύτερον, ο συναλλαγματικός κίνδυνος μιας ξένης επένδυσης μπορεί να 

αντισταθμιστεί πουλώντας προθεσμιακά συμβόλαια του ξένου νομίσματος, 

αγοράζοντας δικαιώματα πώλησης του νομίσματος (put options) ή ακόμα και όταν 

δανειστούμε σε κάποιο ξένο νόμισμα για να χρηματοδοτήσουμε μια δικιά μας 

επένδυση (Solnik, 1996). 

Τρίτον, η συμβολή του συναλλαγματικού κινδύνου πρέπει να διερευνηθεί για 

το συνολικό χαρτοφυλάκιο και όχι για κάθε τοπική αγορά ή αξιόγραφο. Ο λόγος είναι 

ότι μέρος του κινδύνου διαφοροποιείται από το κοκτέιλ των νομισμάτων σε ένα 

διεθνές χαρτοφυλάκιο. Η συμβολή του συναλλαγματικού κινδύνου στον συνολικό 

κίνδυνο του χαρτοφυλακίου είναι μικρότερη όσο μικρότερη είναι και η τοποθέτηση 

σε ξένα αξιόγραφα (Jorion, 1985). Αντίθετα ο οργανισμός που έχει ένα παγκόσμιο 

χαρτοφυλάκιο σαφώς έχει μεγαλύτερο συναλλαγματικό κίνδυνο. 

Στις αποτελεσματικές αγορές μείωση του επιπέδου κινδύνου σημαίνει και 

μείωση της αναμενόμενης απόδοσης. Η διεθνής διαφοροποίηση όμως μπορεί να 

επιτύχει μείωση του κινδύνου χωρίς μείωση της αναμενόμενης απόδοσης. Ένα άλλο 

επιχείρημα υπέρ των διεθνών επενδύσεων είναι ότι, μεγαλύτερες αποδόσεις 

αναμένονται σε μεγαλύτερες αγορές γενικά. Αυτές οι υψηλότερες αποδόσεις μπορεί 

να επιτευχθούν από οικονομίες και επιχειρήσεις με υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης 

με έδρα σε κάποιο σημείο του πλανήτη ή απλά από συναλλαγματικά κέρδη. 

Χρησιμοποιήσαμε τη βασική θεωρία της ελάχιστης διακύμανσης 

χαρτοφυλακίου (MVP), του Markowitz (1952), για να διερευνήσουμε εάν υπάρχουν 

κάποια κοινά χαρακτηριστικά, όσον αφορά τη δομή του χαρτοφυλακίου σε 

διαφορετικές χώρες και σε επενδυτές με διαφορετικά επίπεδα κινδύνου. Ο Markowitz 

μας έμαθε να διαρθρώνουμε ένα αποτελεσματικό όσον αφορά την απόδοση και τον 

κίνδυνο χαρτοφυλάκιο, λαμβάνοντας υπόψη τις συσχετίσεις των αποδόσεων μεταξύ 

των διαφόρων αξιόγραφων, όπως είδαμε στο κεφάλαιο 2. 

0 αλγόριθμος που αναπτύχθηκε από τον Markowitz (1952), όπως θα δούμε 

ευθύς αμέσως, μας επιτρέπει να καθορίσουμε το σύνορο αποτελεσματικότητας 

(Efficient Frontier) καθώς οι τιμές που μπορούν να πάρουν τα ποσοστά χ. των τίτλων 
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σε ένα χαρτοφυλάκιο κυμαίνονται στο διάστημα BL<xi<Bu, ì = \,..,η +1. BL και 

Βυ , είναι κάποια καθορισμένα όρια, όπου στην δική μας περίπτωση παίρνουν τις 

τιμές 0 και 1. 

Προσδιορίζοντας ένα σημείο πάνω στο σύνορο αποτελεσματικότητας 

μπορούμε να γράψουμε την αλγεβρική μορφή της εφαπτομένης στο σημείο αυτό ως 

εξής: 

a2

p=a + Ä-E(rp), 

Όπουσ* είναι η διακύμανση του χαρτοφυλακίου, E{rp) είναι η αναμενόμενη μέση 

απόδοση του χαρτοφυλακίου και α, λ είναι σταθερές. 

Το αποτελεσματικό χαρτοφυλάκιο ελαχίστης διακύμανσης (Minimum 

Variance Portfolio) έχει εκείνη την δομή των τίτλων, με την οποία η συνάρτηση 

σ2 - λ • E(rp), παρουσιάζει την μικρότερη τιμή του α. Με άλλα λόγια η 

αντικειμενική συνάρτηση που πρέπει να ελαχιστοποιηθεί έχει την ακόλουθη μορφή 

(Broquet, Cobbaut, Gillet, Berg, 1997): 

min Σ Σ x.-χ.σ -λ\ Σ x.-E(r,)] (3.24) 
ζ = 1./ = 1 J J 7=1 

Κάτω αρχικά από τον περιορισμό 

Σ Χ . = 1 (3.25) 

ζ = 1 

Σχηματίζουμε την εξίσωση Lagrange (Ζ) και μηδενίζουμε τις μερικές 

παραγώγους. Στη συνέχεια λύνουμε το σύστημα εξισώσεων που σχηματίζεται. 

Ζ= Σ Σ χ.-χ.-σ -λ-[Σ χ.-Ε(η)] + χ-(Σ *,-1) 
ζ = 1 7 = 1 l J U ι = 1 7 = 1 

Γ\7 

— = -λ-Ε(Γί) + 2-χ]-ση+2-χ2-ση+... + 2-χη-σ1η+χ = 0 

— = -λ-Ε(τ1) + 2-χ]-σ21+2-χ2·σ22+... + 2-χη-σ2π + χ = 0 
οχ, 
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= -λ-Ε(Γη) + 2-χί-σιΛ+2-χ2-ση2+... + 2-χη-σηη+χ=0 
dZ 

-— = -A-h(rn) + i-xx „„, 
ox 

η 

— = χ . + χ , +... + Χ - 1 = 0 
— ì l i η 

ογ 

Σε μορφή πινάκων το σύστημα μπορεί να γραφτεί ως εξής: 

C X = K + ; L E 

όπου C είναι ο πίνακας των συνδιακυμάνσεων των αποδόσεων ενώ ο πίνακας Χ 

αποτελεί την λύση του συστήματος και δίνει τις ποσοστώσεις των τίτλων μέσα σε ένα 

χαρτοφυλάκιο. 
2σ„ 2σ 1 2 ... 2σ1π 1 

C = 
2 σ 1 η 2σπ 2 ... 2σ„π 1 

1 1 1 ο 

Χ = 

V 
χ2 

Κ 

J _ 

κ = 

~0~ 

0 

0 

1 

Ε = 

ΓΕ(ς) " 
E(r2) 

HO 
0 

Στην συνέχεια λύνουμε το σύστημα υπολογίζοντας Χ = C"1 -[Κ + /1·Ε]και 

παίρνουμε το αποτελεσματικό χαρτοφυλάκιο που αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη 

τιμή του λ . Εμείς προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα για όλες τις τιμές του λ 

από [0,+oc). Για μια τιμή άπειρη του λ σημαίνει ότι ο επενδυτής ενδιαφέρεται μόνο 

για την απόδοση και όχι για τον κίνδυνο. Επειδή όμως ορισμένες τιμές του πίνακα Χ 

μπορεί να λαμβάνουν αρνητικές τιμές ή μεγαλύτερες του 1, εισάγουμε έναν ακόμα 

περιορισμό μη επιτρέποντας πρακτικές ανοικτής πώλησης (short selling). Ο 

περιορισμός είναι ο ακόλουθος: 0 < χ. < 1, ι = \,..,η. 

Σύμφωνα λοιπόν με κάποια λύση, θα βρούμε τρεις πιθανές κατηγορίες των 

τιμών του πίνακα Χ. Οι συνθήκες για να φτάσουμε σε μια βέλτιστη λύση παίρνουν 

την ακόλουθη μορφή κατά τον Kühn Tücker: 

Για έναν τίτλο με ποσόστωση < 0 πρέπει να αντικαταστήσουμε, 

χ, = Β,, & όπου — > 0 με — = 0 
VLÌ οχ; 

Για έναν τίτλο με ποσόστωση μεταξύ [0,1] κρατούμε τις αρχικές λύσεις 

BL<x;<Bv, & 
ài; 

0 
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Για έναν τίτλο με ποσόστωση > 1 πρέπει να αντικαταστήσουμε, 

ο ο • dz η az η 

xi = Βν, & οπού < 0 με = 0 

d%{ di-

Ξεκινώντας λοιπόν τον αλγόριθμο της κριτικής τιμής του λ, στην αρχή 

βάζουμε στο χαρτοφυλάκιο μόνο τον τίτλο με την μεγαλύτερη απόδοση 

διαμορφώνουμε τους ανάλογους πίνακες και λύνουμε το σύστημα 

Χ = C"1 · [Κ + λ • Ε]. Μετά τις αντικαταστάσεις, βρίσκουμε λύσεις της ακόλουθης 

μορφής: 

χ, = BL, για τους λεγόμενους «κάτω» τίτλους 

Χ) = Ai+ai -λ για τους λεγόμενους «ενδιάμεσους» τίτλους 

χ, = Βυ, για τους λεγόμενους «πάνω» τίτλους 

Οι Aj, α. είναι σταθερές. 

Στην συνέχεια υπολογίζουμε την λεγόμενη κριτική τιμή του Äcj για κάθε χ,., 

δηλαδή εκείνη την τιμή η οποία μηδενίζει την μερική παράγωγο της Ζ ως προς τη 

μεταβλητή χ,. Μελετώντας μια μεταβλητή που χαρακτηρίζεται ως «κάτω ή πάνω» 

είδαμε ότι, η μερική παράγωγος ως προς τη μεταβλητή δίνεται από τον ακόλουθο 

τύπο: 

— = -λ-Ε(η) + 2-χί-ση+2-χ2-σ,2+... + 2-χη-σίη+χ = 0 
oxi 

Αντικαθιστώντας τις τιμές των Χ και γ από την αρχική λύση του συστήματος 

καταλήγουμε στην ακόλουθη γραμμική μορφή: 

— = Ls + /,. · λ, όπου L,, /; είναι κάποιες σταθερές. 

Επύλέγουμε την μεγαλύτερη κριτική τιμή λ€ι και βάζουμε τον αντίστοιχο 

τίτλο μέσα στο χαρτοφυλάκιο. Εάν α. > 0 το χ, κινδυνεύει να πάρει τιμές εκτός 

κάτω ορίου και γι αυτό υπολογίζουμε την αντίστοιχη κριτική τιμή από τον ακόλουθο 

τύπο: 

a, 

Ενώ αν α, < 0 το χ, κινδυνεύει να πάρει τιμές εκτός άνω ορίου και γι αυτό 

υπολογίζουμε την αντίστοιχη κριτική τιμή από τον ακόλουθο τύπο: 
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, sìz4 
a, 

Επαναλαμβάνουμε την επίλυση του συστήματος με τους δύο τίτλους τώρα και 

βρίσκουμε πάλι τις κριτικές τιμές του λ. Επαναλαμβάνουμε τέλος όλα αυτά τα 

βήματα μέχρι οι κριτικές τιμές των λ είναι όλες μικρότερες του μηδενός. Στο 

τελευταίο βήμα έχουμε βρεί το αποτελεσματικό χαρτοφυλάκιο με την ελάχιστη 

διακύμανση. 

Αφού λουτόν βρούμε το Αποτελεσματικό Χαρτοφυλάκιο Ελάχιστης 

Διακύμανσης (Minimum Variance Portfolio) υπολογίζουμε άλλα χαρτοφυλάκια πάνω 

στο σύνορο αποτελεσματικότητας για διάφορα επίπεδα κινδύνου επνλύνοντας το ίδιο 

πρόβλημα με συγκεκριμένους περιορισμούς στην απόδοση τώρα. 

η η 
min Σ Υ χ-χ.σ.. (3.26) 

• ι • 1 ' J U 

Κάτω από τους περιορισμούς 

Σ χ-
ι = 1 

77 + 1 

Σ Χ. =1 (3.28) 
7 = 1 

0<x, <1, i = l,..,» + l (3.29) 

Όπου Γ/", η απόδοση χωρίς κίνδυνο και Ε (τ*) η αναμενόμενη επιθυμητή 

απόδοση. Σχηματίζουμε την εξίσωση Lagrange και μηδενίζουμε τις μερικές 

παραγώγους. Στην συνέχεια λύνουμε το σύστημα εξισώσεων που σχηματίζεται όπως 

είδαμε και παραπάνω. 

Ζ = Σ Σ x . - χ . - σ + γ [ Σ χ.-Ε(η) + χη+ι·Γ/-Ε(/)] + λ2·(
1Σ x . - l ) 

7 = ι y = ι ^ 7 = ι / = ι 

Στην παρούσα εργασία ως αξιόγραφα θεωρούνται τα αμοιβαία κεφάλαια της 

UBS. Η ακριβής τοποθεσία της καμπύλης αποτελεσματικότητας (Efficient frontier) 

εξαρτάται από τις εκτιμήσεις της μέσης απόδοσης και της διακύμανσης. Η έρευνα του 

Annaert (1995), παρόλο που βρήκε εμπειρικά την ύπαρξη κινδύνου εκτίμησης 

(estimation risk), οι εκτιμητές James-Stein και Bayes-Stein που προσπαθούσαν να 

λάβουν υπόψη αυτό τον κίνδυνο, οδήγησαν σε χειρότερα αποτελέσματα από ότι ένας 
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απλός μέσος όρος των αποδόσεων. Βασιζόμενοι σε αυτήν την έρευνα 

χρησιμοποιήσαμε ως εκτιμητές της απόδοσης και του κινδύνου, την μέση απόδοση 

και την διακύμανση του δείγματος. 

Ένα από τα ανοιχτά θέματα για περαιτέρω έρευνα θα μπορούσε να είναι η 

μεγιστοποίηση κάποιας συνάρτησης χρησιμότητας του επενδυτή και όχι η 

μεγιστοποίηση της απόδοσης του χαρτοφυλακίου του ή ελαχιστοποίηση της 

διακύμανσης του, σύμφωνα με την παρουσίαση που κάναμε στο κεφάλαιο δύο. 

Η Ασιατική κρίση τα τελευταία χρόνια τόνισε ιδιαίτερα την σημασία 

κατανόησης των υποθέσεων και των αδυναμιών διαφορετικών μεθοδολογιών 

διαχείρισης του χρηματοοικονομικού κινδύνου. Η μεθοδολογία VaR ενθαρρύνει τους 

διαχειριστές κεφαλαίου να αναγνωρίσουν, να αποτιμήσουν και να αντιμετωπίσουν το 

χαρτοφυλάκιο τους, σαν ένα σύνολο αγαθών που εκτίθονται σε μια σειρά από 

διάφορους κινδύνους. Με την μεθοδολογία αυτή μπορούν οι διαχειριστές 

χαρτοφυλακίων, να μειώσουν την μεταβλητότητα των κερδών ή των ζημιών του 

χαρτοφυλακίου τους, να αποφασίσουν ποιοι κίνδυνοι αξίζουν να αναληφθούν και να 

καλυφθούν σε προϊόντα που είναι κυρίως υπεύθυνα της μεγάλης μεταβλητότητας του 

χαρτοφυλακίου. 

Η VaR υπολογίζει την χειρότερη (μεγαλύτερη) αναμενόμενη ζημία σε 

δεδομένο χρονικό ορίζοντα κάτω από κανονικές συνθήκες της αγοράς και για 

δεδομένο επίπεδο εμπιστοσύνης. Στην αναθεωρημένη έκθεση του Απρύλίου 1995 η 

επιτροπή της Βασιλείας για την εποπτεία των τραπεζών, η κεντρική τράπεζα των 

ΗΠΑ και οι εποπτικές αρχές των Ευρωπαϊκών χωρών, συγκλίνουν στην αποδοχή της 

VaR σαν την καταλληλότερη μέθοδο αποδοχής του κινδύνου. 

VaR = -a-aV0 

ή VaR^a-oV^-iKt 

όπου, V0 είναι η αρχική αξία της επένδυσης (ή του χαρτοφυλακίου), Ai ο χρονικός 

ορίζοντας, α το επίπεδο εμπιστοσύνης και σ η τυπική απόκλιση των αποδόσεων. 

Κάνοντας χρήση των υποδειγμάτων GARCH εκτιμούμε προβλέψεις της 

τυπικής απόκλισης σ των αποδόσεων τις οποίες στη συνέχεια χρησιμοποιούμε για 

τον υπολογισμό της αξίας σε κίνδυνο των υπο εξέταση χαρτοφυλακίων αμοιβαίων 

κεφαλαίων (Fund of Funds). 

Συνοψίζοντας στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάσαμε την βασική μεθοδολογία 

που θα ακολουθήσουμε στην παρούσα διατριβή, θέτοντας τις βάσεις πάνω στις οποίες 
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θα στηρίξουμε την έρευνα σε κάθε επιμέρους αγορά όπου επενδύει το υπό εξέταση 

διεθνώς διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ TBE ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ 

ΑΓΟΡΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 

4.1 Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο ξεκινώντας την έρευνα γύρω από τις επενδύσεις ενός 

διεθνώς διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου, ερευνούμε πρώτα τη διεθνή αγορά 

ομολόγων, που αποτελεί και τη μεγαλύτερη σε μέγεθος αγορά. Πιο συγκεκριμένα, 

σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η διερεύνηση της συμπεριφοράς του ασφάλιστρου 

κινδύνου σε μια σειρά από μέσο-μακροπρόθεσμους κρατικούς δείκτες ομολογιών για 

να ελέγξουμε, σε διεθνές επίπεδο, τη θεωρία των προσδοκιών της διάρθρωσης των 

επιτοκίων και να ανακαλύψουμε τυχόν κοινά χαρακτηριστικά στις ομολογιακές 

αποδόσεις στις διαφορετικές αγορές. Οι αποκλίσεις από την υπόθεση της 

Αποτελεσματικής Ομολογιακής Αγοράς και το ασφάλιστρο κινδύνου των κρατικών 

ομολογιών έχουν συγκεντρώσει το ενδιαφέρον τόσο των ακαδημαϊκών όσο και των 

επαγγελματιών διαχειριστών κεφαλαίων, καθώς οι σύγχρονες συνθήκες λειτουργίας 

των χρηματοπιστωτικών αγορών είναι περισσότερο ευμετάβλητες τα τελευταία 

χρόνια. 

Η θεωρία των προσδοκιών της διάρθρωσης των επιτοκίων (Expectations 

Theory of the Term Structure of Interest Rates) ξεκινά από την παρατήρηση ότι η 

στρατηγική επένδυσης, μετακίνηση από βραχυπρόθεσμη ομολογία σε 

βραχυπρόθεσμη ομολογία είναι ισοδύναμη με τη στρατηγική επένδυσης σε μια 

μακροπρόθεσμη ομολογία, αναφερόμενοι πάντα στον ίδιο χρονικό ορίζοντα. 

Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή οι αναμενόμενες αποδόσεις αυτών των δύο στρατηγικών 

διαφέρουν κατά ένα σταθερό στο χρόνο ασφάλιστρο. 

Παρόλα αυτά μαρτυρίες ενάντια στη θεωρία των προσδοκιών και στην 

υπόθεση της Αποτελεσματικής Αγοράς, κάτω από την οποία οι αποδόσεις είναι 

απρόβλεπτες, έχουν βρεθεί σε πολλά άρθρα π.χ. Jones & Roley (1983), Shiller, 

Campbell & Schoenholtz (1983), Fama (1984), Mankiw (1986), Campbell & Shiller 

(1991), Elton, Gruber & Mei (1996), Bekdache and Baum (1998). Γενικά όμως, οι 

εργασίες με μια ποικυλία δεδομένων από διάφορες χώρες είναι ελάχιστες με εξαίρεση 

τους Mankiw (1986), Poterba, Cutler & Summers (1990), Hall και Miles (1992). 
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Σύμφωνα με τους Campbell et. al. (1997) η αποτελεσματικότητα μιας αγοράς 

είναι καλύτερα να ελέγχεται πάντα συγκριτικά με καάποιες άλλες χώρες. 

Είναι γνωστό ότι οι οργανωμένες συναλλαγές σε τοπικό και διεθνές επίπεδο 

ομολογιών προηγούνται χρονικά από τις συναλλαγές μετοχών. Παρόλο, όμως, που η 

χρηματοδότηση μέσω ομολογιών έχει από τη φύση της ένα διεθνή χαρακτήρα, 

ωστόσο δεν υπάρχει μια ενιαία διεθνής αγορά ομολογιών. Η διεθνής αγορά 

ομολογιών με την ευρεία έννοια, μπορεί να κατηγοριοποιηθεί στις εξής τρεις ομάδες: 

• Την εγχώρια αγορά ομολογιών, η οποία χαρακτηρίζεται από εκδόσεις στο 

νόμισμα της χώρας και ο εκδότης είναι κάποιος εγχώριος. 

• Την ξένη αγορά ομολογιών, η οποία χαρακτηρίζεται από εκδόσεις στο 

νόμισμα της χώρας και ο εκδότης είναι από κάποια ξένη χώρα. Και αυτές οι 

εκδόσεις ελέγχονται από τις τοπικές αρχές. 

• Την αγορά ευρω-ομολογιών, η οποία χαρακτηρίζεται από εκδόσεις σε 

νόμισμα άλλο από της χώρας που διαπραγματεύονται και ο ανάδοχος είναι 

συνήθως κάποιο διεθνές συνδικάτο τραπεζών. 

Είναι γνωστό ότι η αξία μιας ομολογίας εξαρτάται από το κουπόνι, το χρόνο 

μέχρι την λήξη της και τα επιτόκια της αγοράς. Μια αλλαγή του επιπέδου των 

επιτοκίων της οικονομίας επιφέρει την αντίστοιχη αλλαγή στην αξία της. Εάν 

πωληθεί η ομολογία πριν την λήξη της, η τιμή πώλησης εξαρτάται από τη διάρθρωση 

των επιτοκίων τη δεδομένη στιγμή. Επίσης, μια αλλαγή στην πιστοληπτική ικανότητα 

του εκδότη επιφέρει αλλαγή της τιμής της ομολογίας. Όλα αυτά τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά, κάνουν ιδιαίτερα δύσκολο το έργο του ερευνητή να μελετήσει 

παρόμοιες ομολογίες σε διάφορες χώρες. Η δημιουργία των ομολογιακών δεικτών 

έλυσε πολλά από τα παραπάνω προβλήματα. 

Στην παγκόσμια αγορά κεφαλαίου, η αξία των τίτλων σταθερού εισοδήματος 

είναι μεγαλύτερη από την συνολική αξία των μετοχικών τίτλων. Με δεδομένη αυτή 

την οικονομική κυριαρχία, είναι δύσκολο να κατανοήσουμε γιατί δεν υπάρχουν 

αρκετές μελέτες που να επικεντρώνονται και να αναλύουν ομολογιακούς δείκτες. 

Ένας από τους λόγους της έλλειψης τέτοιων αναλύσεων είναι η μικρή ιστορία τους. 

Μετά τις αρχές του 1970 είχαμε τους ονομαζόμενους U.S. Investment Grade Bonds 

Indexes. Ενώ στα μέσα της δεκαετίας του 1980 είχαμε την δημιουργία των 

Ομολογιακών Δεικτών Υψηλών Αποδόσεων (High Yield Bond Indexes) και των 

Διεθνών Κρατικών Ομολογιακών Δεικτών (International Government Bond Indexes). 
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Οι τελευταίοι θα αποτελέσουν και το αντικείμενο μελέτης του παρόντος κεφαλαίου. 

Ένα ακόμα ενδεικτικό της ραγδαίας πρόσφατης ανάπτυξης τους, είναι ότι, το 

συνολικό ποσό των επενδυμένων κεφαλαίων σε αμοιβαία κεφάλαια ομολογιακών 

δεικτών (Bond Index Funds) από 3 δισεκατομμύρια δολλάρια το 1984, πέρασε τα 100 

δισεκατομμύρια δολλάρια το 1995 (Fabozzi, 1999). 

Υπάρχουν μια σειρά από λόγοι, σύμφωνα με τους οποίους, θα πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη έμφαση σε τέτοιου είδους δείκτες τόσο από ακαδημαϊκούς, όσο και από 

κεντρικές τράπεζες και επαγγελματίες διαχειριστές κεφαλαίων. Πρώτον, λόγω του 

μεγέθους της ομολογιακής αγοράς, αλλά και της σημαντικότητας της στην 

εξισορρόπηση του κινδύνου χαρτοφυλακίων (κυρίως θεσμικών μακροπρόθεσμων). 

Δεύτερον, η χρησιμότητα των ομολογιακών δεικτών είναι πολύ μεγάλη. Πιο 

συγκεκριμένα: 

• Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέτρο σύγκρισης για τη μέτρηση της απόδοσης 

ομολογιακών χαρτοφυλακίων (benchmarks). 

• Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέτρο σύγκρισης για τη μέτρηση της απόδοσης 

επενδύσεων στους ίδιους τους δείκτες. 

• Παρουσιάζουν ακριβείς μετρήσεις της απόδοσης και του κινδύνου των ομολογιών 

και παρέχουν πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά της αγοράς. 

• Ως μέσα για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο διαφόρων θεωριών της διάρθρωσης 

των επιτοκίων. 

• Καθορίζουν μέτρα απόδοσης και κινδύνου ομολογιακών επενδύσεων που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια σε αποφάσεις διάρθρωσης 

χαρτοφυλακίων. 

Παρόλα αυτά υπάρχει ιδιαίτερη δυσκολία δημιουργίας και μέτρησης κάποιου 

τέτοιου δείκτη. Η δυσκολία αυτή οφείλεται σε τέσσερις κυρίως λόγους: 

• Υπάρχει μια πλειάδα ομολογιών με διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά. 

• Η διάρθρωση τους αλλάζει σταθερά (δηλ. κάποιες λήγουν, εκδίδονται νέες κτλ.). 

• Η διακύμανση των τιμών των ομολογιών διαφέρει από εκδότη σε εκδότη, αλλά 

και κατά τη διάρκεια του χρόνου. Είναι δύσκολο να υπολογιστεί η διάρκεια 

(duration) ενός δείκτη. 

• Οι ομολογίες δεν είναι εύκολα ρευστοποιήσιμες όπως οι μετοχές. 

92 



Όλες αυτές οι δυσκολίες μπορούν να ξεπερασθούν χρησιμοποιώντας δείκτες 

που παρέχουν διεθνείς επενδυτικοί οίκοι όπως η Salomon Brothers, η Lehman Bross, 

και η Morgan Stanley. 

Ένας ακόμη λόγος, που μας οδήγησε στο να επικεντρώσουμε την έρευνα μας 

σε αυτά τα θέματα, είναι η παγκοσμιοποίηση των αγορών και η αυξανόμενη 

αλληλεξάρτηση τους. Αυτή η αλληλεξάρτηση αφήνει να εννοηθεί ότι ο καθορισμός 

των επιτοκίων δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τις τοπικές εθνικές αγορές χρήματος 

και κεφαλαίου στη σύγχρονη εποχή. 

Η παρούσα έρευνα, όπως θα δούμε, επιβεβαιώνει την ύπαρξη εξάρτησης από 

το χρόνο ασφάλιστρου κινδύνου των ομολογιών (time varying bond premium) και, 

προσδιορίζει την συμπεριφορά του σε διαφορετικές χώρες. Η μεθοδολογία των Lilien 

και Robbins (1987) χρησιμοποιήθηκε για να διερευνηθεί εάν υπάρχουν κοινά 

χαρακτηριστικά στη συμπεριφορά του "term premium" σε διαφορετικές χώρες. 

Διάφορα υποδείγματα παλινδρόμησης ελέχθησαν για να δούμε πιο εξηγεί καλύτερα 

τη συμπεριφορά του ασφάλιστρου κινδύνου. Μια τέτοια έρευνα είναι ιδιαίτερα 

σημαντική, γιατί πιθανόν η ύπαρξη της εξάρτησης από το χρόνο του ασφάλιστρου 

κινδύνου μπορεί πολλές φορές να δικαιολογήσει την απόρριψη της υπόθεσης της 

Αποτελεσματικότητας της Αγοράς. 

Τα εμπειρικά αποτελέσματα του κεφαλαίου συνοψίζονται ως εξής: Πρώτον, 

το παρόν κεφάλαιο επιβεβαιώνει και εμπλουτίζει τη διεθνή εμπειρική έρευνα, μη 

αποδεχόμενο την θεωρία των προσδοκιών της δομής των επιτοκίων ως υπόδειγμα 

εξήγησης της συμπεριφοράς των μέσο-μακροπρόθεσμων κρατικών ομολογιακών 

αποδόσεων. Δεύτερον, τα εμπειρικά αποτελέσματα έδειξαν την ύπαρξη της 

εξάρτησης από το χρόνο του ασφάλιστρου κινδύνου, για τις μακροπρόθεσμες 

ομολογίες σε κάθε υπό εξέταση χώρα. Στις περιπτώσεις όπου η διακύμανση των 

σφαλμάτων ήταν μεταβλητή στο χρόνο ένα υπόδειγμα μορφής GARCH(1,1)-M, ήταν 

αρκετό για να διορθώσει την ετεροσκεδαστικότητα των σφαλμάτων. Γενικά, ο 

συντελεστής κινδύνου δεν ήταν στατιστικά σημαντικός ως ανεξάρτητη μεταβλητή 

του ασφάλιστρου κινδύνου των ομολογιακών δεικτών. 

Η δομή του κεφαλαίου είναι η ακόλουθη: Στην ενότητα 4.2 παρουσιάζουμε 

ορισμένες βασικές έννοιες όπως η αποτελεσματικότητα, οι ορθολογικές προσδοκίες 

(Rational Expectations) και η αποστροφή του κινδύνου (Risk Aversion) στις 

Χρηματοοικονομικές αγορές. Στην ενότητα 4.3 παρουσιάζουμε συνοπτικά το 

υπόδειγμα της θεωρίας των προσδοκιών της δομής των επιτοκίων. Στην ενότητα 4.4 
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παρέχουμε μια συνοπτική εικόνα της σύγχρονης βιβλιογραφίας σχετικά με την 

υποδειγματοποίηση του ασφάλιστρου κινδύνου στην ομολογιακή αγορά. Στην 

ενότητα 4.5 παρουσιάζουμε τα δεδομένα και ορισμένα βασικά στατιστικά στοιχεία. 

Στην ενότητα 4.6 προσπαθούμε να εξηγήσουμε την συμπεριφορά του ασφάλιστρου 

κινδύνου, χρησιμοποιώντας το παραδοσιακό υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιουχικών 

περιουσιακών στοιχείων (CAPM). Στην ενότητα 4.7 παρουσιάζουμε τα εμπειρικά 

αποτελέσματα από την οικονομετρική μεθοδολογία που ακολουθήσαμε και η οποία 

παρουσιάστηκε αναλυτικά στην ενότητα 3.2 του προηγούμενου κεφαλαίου. Όλα τα 

αποτελέσματα σχολιάζονται στην τελευταία ενότητα, η οποία παρουσιάζει τα 

συμπεράσματα του κεφαλαίου. 

4.2 Αποτελεσματικότητα, Ορθολογικές Προσδοκίες και η Αντίληψη του 

Κινδύνου στις Χρηματοπιστωτικές Αγορές 

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στο σημείο αυτό να αναφερθούμε σε τρεις πολύ 

βασικές έννοιες της σύγχρονης χρηματοοικονομικής βιβλιογραφίας, καθώς αυτές οι 

έννοιες θα μας απασχολήσουν τόσο στη θεωρητική όσο και στην εμπειρική μας 

έρευνα στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής. Η έννοια της αποτελεσματικότητας στις 

αγορές κεφαλαίου που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από τον Eugene Fama (1970) 

και αναφέρεται στην αδυναμία δημιουργίας επιπλέον κερδών από χρηματοοικονομικά 

προϊόντα. Έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί για την αποτελεσματικότητα των αγορών, 

ανάλογα με το σύνολο των πληροφοριών που είναι διαθέσιμο στους επενδυτές και, το 

οποίο αποτελεί τον πυρήνα της υπόθεσης των αποτελεσματικών αγορών. Πιο 

συγκεκριμένα μπορούμε να διακρίνουμε : 

• Την ασθενή μορφή αποτελεσματικότητας (Weak Form Efficiency), όπου επιπλέον 

αποδόσεις δεν μπορούν να επιτευχθούν με βάση πληροφορίες που περιέχονται 

στις αποδόσεις του παρελθόντος. 

• Την ημι-ισχυρή μορφή αποτελεσματικότητας (Semi-Strong Form Efficiency), 

όπου επιπλέον αποδόσεις δεν μπορούν να επιτευχθούν με βάση δημοσιευμένες 

πληροφορίες. 

• Την ισχυρή μορφή αποτελεσματικότητας (Strong Form Efficiency), όπου 

επιπλέον αποδόσεις δεν μπορούν να επιτευχθούν με βάση όλες τις πληροφορίες 

δημόσιες αλλά και ιδιωτικές. 

94 



Μια αλγεβρική αναπαράσταση του υποδείγματος των αποτελεσματικών 

αγορών κεφαλαίου δίνεται ευθείς αμέσως, (Mishkin, 1983): 

ΗΡΥ, = HPYt + (Χ, -EtXt)-ß+ut 

Όπου, ΗΡΥ, είναι η απόδοση μιας περιόδου μιας επένδυσης αξιόγραφου από τον 

χρόνο t-1 έως t, συμπεριλαμβανομένου κουπονιού ή μερίσματος και κεφαλαιακού 

κέρδους, ΗΡΥ, είναι η μέση αναμενόμενη απόδοση μιας περιόδου, Xt είναι 

οποιαδήποτε πληροφορία στον χρόνο / που μπορεί να επηρεάζει την τιμή του 

αξιόγραφου EtXt είναι η προσδοκία ή η αναμενόμενη τιμή της πληροφορίας Χ και ut 

είναι μια τυχαία μεταβλητή, όποχ>ν~ΨΝ(Ο,σ2) . 

Εάν οποιαδήποτε προηγούμενη πληροφορία χρησιμοποιείται αποτελεσματικά 

στην αγορά, τότε η αναμενόμενη διαφορά μεταξύ ΗΡΥ, και ΗΡΥι, δεδομένων όλων 

των πληροφοριών του παρελθόντος πρέπει να είναι μηδέν. Σύμφωνα με την 

παραπάνω εξίσωση μόνο η νέα πληροφορία, που εκφράζεται από την διαφορά 

(Χ, - Ε,Χ, ) , μπορεί να επηρεάσει τις αποδόσεις. 

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, οι έννοιες της αποτελεσματικότητας των 

κεφαλαιαγορών και της ορθολογικότητας των προσδοκιών μπορούν να θεωρηθούν 

ταυτόσημες, μιας και οι δύο έννοιες ασχολούνται με τον τρόπο πρόσβασης των 

πληροφοριών και υποθέτουν ότι, καμία πληροφορία του παρελθόντος δεν πάει 

χαμένη. Σύμφωνα με την ορθολογικότητα των προσδοκιών ισχύει 

ΗΡΥΜ = EtHPYl+l+ut+v όπουΕ,(Μ,+1 | Ω ;) = 0 ' (4.1) 

Όπου, HPYt+1 είναι η πραγματική απόδοση μιας περιόδου μιας επένδυσης 

αξιόγραφου από τον χρόνο / έως î+1, EtHPY1+} είναι η προσδοκώμενη απόδοση μιας 

περιόδου μιας επένδυσης αξιόγραφου από τον χρόνο / έως t+I, και «,+1 είναι το 

σφάλμα πρόβλεψης και έχει τις εξής ιδιότητες. 

Μέσο E(ut ) = 0 για κάθε /. 

Διακύμανση Var(nt) = σ2 για κάθε /. 

Συνδιακύμανση Cov(unuuk) = 0 για κάθε t και k Φ 0 . 

Ω; ένας θετικά ορισμένος πίνακας. 

Σημαντική έρευνα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει στον τομέα της 

αποτελεσματικότητας των αγορών ή της ορθολογικότητας των προσδοκιών και τα 
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αποτελέσματα είναι αμφισβητούμενα. Η παρουσία κάποιου χρονικού σχηματισμού 

στην δομή των σφαλμάτων οδήγησε ορισμένους οικονομολόγους να υποστηρίζουν 

είτε ότι οι αγορές είναι αναποτελεσματικές είτε ότι υπάρχει κάποιο ασφάλιστρο 

κινδύνου, που δεν μπορεί εύκολα να υποδεγματοποιηθεί. Τα πράγματα γίνονται 

ακόμα πιο δύσκολα εάν σκεφθούμε ότι, η λεγόμενη αποστροφή του κινδύνου που 

έχουν οι επενδυτές αλλάζει από χρόνο σε χρόνο, για λόγους που δεν είναι εύκολα 

προσδιορίσιμοι. Αυτό αλλάζει και την συνάρτηση χρησιμότητας των επενδυτών, μια 

έννοια στην οποία αναφερθήκαμε ιδιαίτερα στο κεφάλαιο δύο. Η αύξηση του 

ασφάλιστρου κινδύνου των κρατικών ομολογιών είναι, συνήθως, αποτέλεσμα της 

αύξησης της διακύμανσης των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων ομολογιών και της 

αύξησης της συνδιακύμανσης τους με άλλα χρεόγραφα. 

4.3 Το βασικό υπόδειγμα της θεωρίας των προσδοκιών της δομής των επιτοκίων 

Το υπόδειγμα των προσδοκιών της διάρθρωσης των επιτοκίων μπορεί να 

περιγραφεί ως μια πολύ βασική συνάρτηση των χρηματαγορών στον καθορισμό 

εισοδήματος-εξόδων Κεϋνσιανών μακροοικονομικών υποδειγμάτων. Η Θεωρία των 

προσδοκιών της δομής των επιτοκίων, είναι από τα πιο δημοφιλή υποδείγματα 

εξήγησης της συμπεριφοράς των επιτοκίων. Η βασική θέση της θεωρίας αυτής είναι 

ότι, η απόδοση μιας μακροπρόθεσμης ομολογίας στην κατάσταση ισορροπίας δεν 

είναι τίποτε άλλο παρά ο μέσος όρος (απλός αριθμητικός μέσος για ομολογίες χωρίς 

κουπόνι και σταθμισμένος μέσος για ομολογίες με κουπόνι) των τρεχουσών και των 

αναμενόμενων μελλοντικών βραχυπρόθεσμων επιτοκίων (Fabozzi, 1999). 

B:+1=--(rft+Etrfl+ì+... + Elrft+nJ 
η 

Σύμφωνα με έναν πιο πρόσφατο ορισμό των βασικών θέσεων της θεωρίας, 

«Εάν όλοι οι επενδυτές είναι αδιάφοροι απέναντι στον κίνδυνο και ενδιαφέρονται 

μόνον για την αναμενόμενη απόδοση μιας επένδυσης, τότε η αναμενόμενη απόδοση 

μιας περιόδου (π.χ. ενός μηνός) για όλες τις ομολογίες, ανεξαρτήτου λήξεως, θα 

πρέπει να είναι ίσες με τη γνωστή χωρίς κίνδυνο απόδοση ενός χρεογράφου μιας 

περιόδου (π.χ. Έντοκο Γραμμάτιο -Treasury Bill- ενός μηνός)» (Cuthbertson, 1996). 

Ή αλλιώς το ασφάλιστρο κινδύνου είναι σταθερό για κάθε ομολογία οποιασδήποτε 

λήξης Ε,ΗΡΥ,1"? - rf, = 0. Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε συνοπτικά όλες τις 

βασικές θεωρίες εξήγησης της δομής των επιτοκίων. 
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Πίνακας 4.1 Θεωρίες Διάρθρωσης των Επιτοκίων 

Καθαρή Υπόθεση των Προσδοκιών (Pure Expectations Hypothesis, ΡΕΗ) 

Το ασφάλιστρο κινδύνου είναι μηδέν για κάθε ομολογία οποιασδήποτε λήξης EtHPYt"} —ff, = 0 . 

Υπόθεση των Προσδοκιών (Expectations Hypothesis, EH) 
Το ασφάλιστρο κινδύνου είναι σταθερό (Τ) για κάθε ομολογία οποιασδήποτε λήξης 

EtHPY$-rft=T. 
Υπόθεση προτίμησης Ρευστότητας (Liquidity Preferences Hypothesis, LPH) 

To ασφάλιστρο κινδύνου αυξάνει με τον χρόνο λήξης κάθε ομολογίας EtHPY,"^ - l'ft = Τ , όπου 

Μεταβλητό στον χρόνο κίνδυνο (Time Varying Risk, TVR) 
To ασφάλιστρο κινδύνου εξαρτάται από την λήξη της ομολογίας και μεταβάλλεται στον χρόνο 

• EtHPY^-rft=T{n,Zt).~ 

Υπόθεση της κατάτμησης της Αγοράς (Market Segmentation Hypothesis, MSH) 
To ασφάλιστρο κινδύνου εξαρτάται από το απόθεμα ομολογιών διαφορετικών λήξεων έξω στην αγορά 

Ε,ΗΡΥ^ - rft = Τ(Ζ\η)) , όπου Ζ]η) μετράει το απόθεμα ομολογιών λήξης η σε σχέση με το 

συνολικό απόθεμα ομολογιών. 
Η θεωρία της προτίμησης με βάση την συνήθεια (Preferred Habitat Theory) 

Ομολογίες με κοντινή λήξη θεωρούνται υποκατάστατα και έχουν παρόμοιο ασφάλιστρο κινδύνου. 

Στο παρόν κεφάλαιο ελέγχουμε την θεωρία των προσδοκιών και προσπαθούμε 

βασιζόμενοι στην θεωρία του εξαρτώμενου στο χρόνο ασφάλιστρου κινδύνου να 

βρούμε μια συνάρτηση που να εξηγεί την συμπεριφορά του. 

EtHPY%-rft=T{n,Zt) (4.2) 

Όπου, Ε,ΗΡΥ^ είναι η αναμενόμενη απόδοση μιας περιόδου {t, t+I) μιας ομολογίας 

λήξεως η, rft είναι η απόδοση μιας περιόδου (/, t+1) χωρίς κίνδυνο και T(n7Zt) είναι 

το απαιτούμενο ασφάλιστρο κινδύνου που ζητάει ως αντιστάθμισμα κάποιος 

επενδυτής για να επενδύσει σε μια μακροπρόθεσμη ομολογία λήξεως η και το οποίο 

μπορεί να είναι συνάρτηση κάποιας μεταβλητής Ζ . 

Αυτό το ασφάλιστρο κινδύνου T{n,Zt) μπορεί να είναι σταθερό στο χρόνο ή 

να μεταβάλλεται. Η παρουσία λοιπόν ενός τέτοιου ασφάλιστρου κινδύνου εγείρει 

διάφορα ερωτήματα σχετικά με τη σταθερότητα του και την υποδειγματοποίηση του. 

Εάν υποθέσουμε ότι το ασφάλιστρο κινδύνου είναι σταθερό στη διάρκεια του 

χρόνου τότε καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η επυτλέον απόδοση που προκύπτει 

από την διαφορά ΗΡΥ" -rft θα πρέπει να συμπεριφέρεται στατιστικά ως ένα 

σφάλμα πρόβλεψης, με μέσο μ και διακύμανση σταθερή. Δηλαδή, η επιπλέον 

απόδοση δεν πρέπει να σχετίζεται γραμμικά κατά τη διάρκεια του χρόνου (serially 

uncorrelated), ούτε θα πρέπει να μπορεί να εξηγηθεί από πληροφορίες που είναι 

διαθέσιμες στο παρελθόν. Στο πλαίσιο αυτών των αρχών, στην επόμενη ενότητα 

προχωρούμε σε μια επισκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας σχετικά με την 
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υποδειγματοποίηση του ασφάλιστρου κινδύνου στην αγορά ομολογιών ώστε να 

μπορέσουμε να οριοθετήσουμε τη δική μας συνεισφορά στον τομέα έρευνας των 

διεθνών χαρτοφυλακίων ομολογιακών δεικτών. 

4.4 Επισκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας σχετικά με το ασφάλιστρο 

κινδύνου στην αγορά ομολογιών 

Η έρευνα σχετικά με τους ελέγχους βασικών θεωριών τιμολόγησης ή 

αποτίμησης ομολογιακών αξιόγραφων μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες. Η 

πρώτη κατηγορία μελετάει και προσπαθεί να εξηγήσει τις αλλαγές στο ασφάλιστρο 

κινδύνου κατά την διάρκεια του χρόνου, χρησιμοποιώντας διάφορες οικονομικές 

μεταβλητές [Fama και French (1989), Stambaugh (1988), Campbell (1995)]. Η 

δεύτερη κατηγορία έρευνας περιλαμβάνει ελέγχους του υποδείγματος αποτίμησης 

χρεογράφων του Cox, Ingersoll και Ross (1985) και των γενικευμένων μορφών του, 

Longstaff και Schwartz (1992). 

Η παρούσα έρευνα μπορεί να χαρακτηριστεί ότι ανήκει στην πρώτη 

κατηγορία η οποία βέβαια μπορεί να διακριθεί σε δύο ακόμα υποκατηγορίες 

σύμφωνα με τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται, βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες 

ομολογίες. Η μεγάλη πλειοψηφία των ερευνητών ασχολήθηκαν με βραχείας λήξης 

χρηματοοικονομικά προϊόντα, βλέπε Pesando (1983), Fama (1986), Levy και Brooks 

(1989), Backus (1989), Richardson Ρ, Richardson J, και Smith (1992), Alles (1995), 

Lee και Jo (1996). Προηγούμενες έρευνες σχετικές με μακροπρόθεσμες ομολογίες 

είναι των Shiller, Campbell και Schoenholtz (1983), Fama (1984), Mankiw (1986), 

Campbell και Shiller (1991), Hall και Miles (1992), Elton, Gruber και Mei (1996), 

Bansal και Coleman II (1996) και Bekdache και Baum (1998). 

Όσον αφορά δεδομένα από την Αμερικανική αγορά σταθερού εισοδήματος, η 

θεωρία των προσδοκιών της δομής των επιτοκίων δεν ισχύει σε βραχυπρόθεσμο 

ορίζοντα, κάτι που μπορεί να οφείλεται σε προβλήματα των δεδομένων ή στην 

ύπαρξη ενός ασφάλιστρου κινδύνου που αλλάζει στο χρόνο (a time varying term 

premium). Αλλά για μεγάλης διάρκειας ομολογίες με κουπόνι, τα αποτελέσματα είναι 

αντίθετα εκτός από την Μεγάλη Βρετανία, βλέπε Simon (1989), Campbel και Shiller 

(1991), Cuthbertson (1996). Βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα γενικά είναι 

αμφισβητούμενα ένα χαρακτηριστικό που δημιουργεί κίνητρα για περαιτέρω έρευνα 

και διερεύνηση της σχετικής συζήτησης και αντιπαράθεσης. 
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Υπάρχει λοιπόν, μια πλειάδα ερευνητών που προσπάθησαν να ελέγξουν την 

θεωρία των προσδοκιών της δομής των επιτοκίων αλλά και να υποδειγματοποιήσουν 

το λεγόμενο ασφάλιστρο κινδύνου, όπου αυτό εμφανίζονταν. Είναι εμφανές όμως το 

κενό έρευνας τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και στη νέα αγορά των διεθνών 

ομολογιακών δεικτών. 

Προηγούμενες έρευνες εντόπισαν ότι οι επυτλέον αποδόσεις EtHPY^ - rft 

εξαρτώνται γραμμικά από μεταβλητές όπως το άνοιγμα μεταξύ βραχυπρόθεσμων και 

μακροπρόθεσμων επιτοκίων, βλέπε Mankiw (1986), Campbell (1995). 

Μια ακόμα προσπάθεια εξήγησης του ασφάλιστρου κινδύνου κάτω από 

συνθήκες σταθερότητας γίνεται με την χρήση του υποδείγματος αποτίμησης 

κεφαλαιουχικών περιουσιακών στοιχείων (Capital Asset Pricing Model, CAPM) από 

τον Bisignano (1987). Αυτή η μελέτη παρέχει μαρτυρία υπέρ του υποδείγματος 

αποτίμησης κεφαλαιουχικών περιουσιακών στοιχείων, ως υπόδειγμα εξήγησης της 

δομής των επιτοκίων σε μια σειρά από χώρες. Παρόλα αυτά τα πολλά προβλήματα 

που προέρχονται από τις ιδεατές συνθήκες στις οποίες βασίζεται αυτό το υπόδειγμα 

οδηγούν πολλές φορές σε απλουστευμένα αποτελέσματα και πιθανά λάθη. 

Τα τελευταία χρόνια μια σειρά από ερευνητές όπως για παράδειγμα οι 

Bekdache και Baum (1998) εκτίμησαν γενικευμένα υποδείγματα αυτό-

παλινδρομούμενα υπο-συνθήκη ετεροσκεδαστικά της μορφής GARCH-M σε 

εβδομαδιαία, τετραμηνιαία και μηνιαία δεδομένα ομολογιών. Αναφέρουν ότι 

υποδείγματα με ανεξάρτητες μεταβλητές το εύρος των επιτοκίων και την 

μεταβλητότητα των αποδόσεων ήταν αρκετά ικανοποιητικά για όλα τα δείγματα 

δεδομένων και ανεξαρτήτου συχνότητας. Οι Hall και Miles (1992) εκτίμησαν 

πολυμεταβλητά GARCH-M υποδείγματα χρησιμοποιώντας μηνιαίες αποδόσεις 

κρατικών ομολόγων διαφόρων εθνικών ομολογιακών αγορών, βρίσκοντας ανάλογα 

αποτελέσματα. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους αλλά και με βάση τους διαγνωστικούς 

ελέγχους των σφαλμάτων του υποδείγματος (3.3) που διενεργήσαμε αποφασίσαμε να 

επεκτείνουμε το υπόδειγμα περιλαμβάνοντας μια μεταβλητή για τον κίνδυνο. Άλλες 

παρόμοιες εργασίες έχουν γίνει από τους Engle et al. (1987) και τους Bruner και 

Simon (1996). 
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4.5 Παρουσίαση δεδομένων 

Εξετάζονται οι μηνιαίες αποδόσεις πέντε διαφορετικών αγορών κρατικών 

ομολόγων. Χρησιμοποιούμε τους ομολογιακούς δείκτες που έχει υπολογίσει και μας 

έχει προσφέρει η Datastream σύμφωνα με το EFFAS (European Federation of 

Financial Analyst Societies). Πιο συγκεκριμένα, εξετάζουμε δείκτες ομολογιών 

διάρκειας από 2,3,5,7 μέχρι 10 χρόνια για τις παρακάτω χώρες: Αμερική, Γερμανία, 

Καναδά, Μ. Βρετανία και Γαλλία. Αυτοί οι αντιπροσωπευτικοί δείκτες (Benchmark 

Indices) βασίζονται συνήθως σε μια ομολογία η οποία είναι η πιο αντιπροσωπευτική 

για κάθε κλάση λήξης σε κάθε χρονική στιγμή. Όλες οι σειρές καλύπτουν την 

περίοδο από 1/1/1985 - 1/6/1998 που μας κάνουν ένα δείγμα 161 παρατηρήσεων. Για 

την εκτίμηση του υποδείγματος CAPM, το μέγεθος του δείγματος, ορίστηκε από 

1/10/1987 έως 1/6/1998 λόγω της διαθεσιμότητας των δεδομένων του αμοιβαίου 

κεφαλαίου της παγκόσμιας ομολογιακής αγοράς που μας παρείχε η Ένωση των 

Ελβετικών Τραπεζών (Union Bank of Switzerland, UBS). Για ευκολία και οικονομία 

χώρου στη συνέχεια θα αναφερόμαστε στις σειρές των επιπλέον αποδόσεων ως 

σειρές και θα τις συμβολίζουμε ως EHPYt. 

Η απόδοση στην λήξη (yield to maturity, R* ) και οι αποδόσεις μιας περιόδου 

(Holding Period Yield, ΕΗΡΥ^) μετατράπηκαν σε ετήσια βάση. Ως απόδοση χωρίς 

κίνδυνο (Risk Free Interest Rate, rft ) για κάθε χώρα θεωρείται η μηνιαία απόδοση 

του εκάστοτε ευρωνομίσματος, η οποία επίσης παρέχεται από τη Datastream. Στα 

επόμενα διαγράμματα παρουσιάζουμε ενδεικτικά τις αποδόσεις στην λήξη για κάθε 

κατηγορία ομολόγου κάθε χώρας στην περίοδο έρευνας όπως επίσης και την δομή 

διάρθρωσης της μέσης απόδοσης στην λήξη για κάθε χώρα. 
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Διάγραμμα 4.1 Απόδοση στη λήξη των ομολογιακών δεικτών διάρκειας α) 2 χρόνων, β) 3 χρόνων, 
γ) 7 χρόνων, δ) 10 χρόνων, ε) 5 χρόνων 

(α) (β) 
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Όπου BMBD = Γερμανικές Ομολογίες , BMCN= Καναδέζικες Ομολογίες, BMFR= 

Γαλλικές Ομολογίες, BMUK= Αγγλικές Ομολογίες, BMUS= Αμερικανικές 

Ομολογίες και RY (Redemption Yield) απόδοση στην λήξη. 

Διάγραμμα 4.2 Διάρθρωση της Δομής Μέσης Απόδοσης στην Λήξη 
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Η μηνιαία απόδοση (Holding Period Yield) μιας ομολογίας η περιόδων, 

περιλαμβάνει την απόδοση από την αγορά στην αρχή του μηνός και πώληση στο 

τέλος της ομολογίας, έχοντας συλλέξει τα κουπόνια που ήταν να πληρωθούν κατά το 

διάστημα αυτού του μηνός. Ο πίνακας 4.2 παρουσιάζει ορισμένα περιγραφικά 

στατιστικά στοιχεία για κάθε σειρά επιπλέον αποδόσεων (ΕΗΡΥ). Για κάθε περίοδο 

λήξης στην πρώτη στήλη υπάρχουν τρεις αντίστοιχες γραμμές στις οποίες έχουμε το 

μέσο όρο, τη διακύμανση και τους ελέγχους της t στατιστικής για τις αποδόσεις 

(ΕΗΡΥ). Οι έλεγχοι της t στατιστικής λαμβάνουν υπόψιν τους εάν υπάρχουν 

αυτοσυσχετίσεις των αποδόσεων (Harvey, 1993). 

Πίνακας 4.2 Στατιστικά των Μηνιαίων Επιπλέον Αποδόσεων της Περιόδου Διακράτησης, ΕΗΡΥ 

Λήξη Ομολογίας Στατιστικά 

2 έτη 

3 έτη 

5 έτη 

7 έτη 

10 έτη 

Avg. 

Var. 

t-test 

Avg. 

Var. 

t-test 

Avg. 

Var. 

t-test 

Avg. 

Var. 

t-test 

Avg. 

Var. 

t-test 

ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΙΓΑΙΑ 

1.08 

50.04 

1.85 

1.66 

115.18 

1.90 

2.23 
291.34 

1.65 

2.90 

475.65 

1.76 

3.32 

710.36 

1.60 

-0.23 
101.87 

-0.28 

0.35 

182.28 

0.32 

0.69 
418.23 

0.47 

1.70 

580.20 

0.94 

2.42 

847.68 

1.09 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ 

0.62 

34.33 

1.09 

1.13 

69.08 

1.37 

1.44 

138.72 

1.23 

2.20 

234.65 

1.50 

1.87 

414.49 

1.13 

0.58 

46.05 

0.96 

1.05 

91.65 

1.18 

1.53 

195.50 

1.11 

2.68 

328.45 

1.50 

3.07 

509.47 

1.47 

ΚΑΝΑΔΑΣ 

1.28 
145.96 

1.36 

1.43 

250.46 

1.17 

1.94 

417.20 

1.20 

3.27 

553.81 

1.75 

3.29 

794.04 

1.48 

Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα συμπεραίνουμε ότι, τα ασφάλιστρα 

κινδύνου και οι διακυμάνσεις των ομολογιακών δεικτών αυξάνονται όσο αυξάνεται η 

διάρκεια λήξης τους. Αυτό είναι λογικό και σύμφωνο με τη θεωρία προτίμησης 

ρευστότητας (Liquidity Preferences Theory) μιας και οι επενδυτές που κρατούν 

μακροπρόθεσμες ομολογίες με σκοπό να έχουν μεγαλύτερες αποδόσεις, 

αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Η μεταβλητότητα των αποδόσεων συγκριτικά 

είναι μεγαλύτερη στην Αγγλία και την Αμερική. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το 

υψηλό επίπεδο των επιτοκίων σε αυτές τις χώρες που μαζί με το μέγεθος της αγοράς 

και τη μεγάλη ρευστότητα δημιουργούν κερδοσκοπικές συνθήκες. Σε όλες τις 

περιπτώσεις εκτός από τις δύο χρόνων βρετανικές ομολογίες, το ασφάλιστρο 

κινδύνου είναι θετικό μολονότι στατιστικά μη σημαντικό για όλη την εξεταζόμενη 

περίοδο. Διερευνώντας βαθύτερα εντοπίσαμε στατιστική σημαντικότητα σε διάφορες 
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υποπεριόδους, κάτι που αποτελεί μια σημαντική μαρτυρία για χρονική διακύμανση 

των ομολογιακών ασφάλιστρων κινδύνου. Όλα αυτά είναι σύμφωνα με προηγούμενες 

έρευνες, βλέπε Lauterback (1989) και το γενικότερο μακροοικονομικό περιβάλλον. 

Κατά την διάρκεια της δεκαετίας 1980-1990 οι επενδυτές σταθερού 

εισοδήματος επωφελήθηκαν τόσο από την πτώση των ονομαστικών επιτοκίων, που 

ήταν αποτέλεσμα της πτώσης του πληθωρισμού όσο και από τα κέρδη κεφαλαίου 

λόγω της διακράτισης μακροπρόθεσμων ομολογιών. Παρόλα αυτά, η πτώση των 

ονομαστικών επιτοκίων κατά την περίοδο 1992-1998 ήταν μικρή συγκριτικά με τις 

πτώσεις που έλαβαν χώρα την περίοδο 1982-1992. Ο σχετικά υψηλός βαθμός 

συνολοκλήρωσης στις αγορές των μακροπρόθεσμων επιτοκίων της Αμερικής, του 

Καναδά και της Μεγάλης Βρετανίας, μαζί με τις διεθνείς αντιστροφές των τάσεων 

στις ομολογιακές αγορές το 1988 και το 1994, οδήγησαν σε κερδοσκοπικά παιχνίδια, 

αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά ότι διεθνείς παράγοντες είναι πολλές φορές 

εξίσου σημαντικοί με τους τοπικούς παράγοντες στον προσδιορισμό των 

μακροπρόθεσμων επιτοκίων. Οι πολιτικές απελευθέρωσης των αγορών και 

αντιμετώπισης του πληθωρισμού, οι οποίες εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην 

Αμερική στις αρχές του 1980, σιγά σιγά μεταφέρθηκαν και στον υπόλοιπο κόσμο. 

Όλα αυτά παρουσιάζονται ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στα ακόλουθα διαγράμματα. 

Διάγραμμα 4.3 Αιαφορά μεταξύ βραχυπρόθεσμων (1-μηνός) και μακροπρόθεσμων (10-ετών) 
αποδόσεων α) Αμερική, β) Καναδάς, γ)Γερμανία, δ)Γαλλία, ε) Αγγλία 

(α) (β) 

66 67 66 89 90 91 92 92 94 95 96 97 96 

|— 1 Month Eurocurrency -USO-- ID YcarBond Red.Yield -U^D | 1 Month Euroaircncy -CAD 10 Ye;r Bond Red Yrid -CAD \ 

66 67 86 69 90 91 92 93 94 95 96 97 96 

|— 1 Month Eurocurrency -GM 10 Year Bond Red.Yield jgf l l 

86 67 86 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 

1 Month Eurocurrency-fFR — 10 YeirBonr i Red Y i c l d ~ F R 

66 67 68 89 90 91 92 93 94 95 96 97 9Θ 

- 1 Month Eurocurrency -GB-P— 10 YearBond Red Yield -G^F 
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Στο παράρτημα του κεφαλαίου παρουσιάζουμε την συμπεριφορά των 

μηνιαίων αποδόσεων (Holding Period Yield) όλων των υπο εξέταση σειρών. 

4.6 Εκτίμηση του ασφάλιστρου κινδύνου με το παραδοσιακό υπόδειγμα CAPM 

Στην παρούσα ενότητα χρησιμοποιούμε το πολύ γνωστό υπόδειγμα 

αποτίμησης κεφαλαιουχικών περιουσιακών στοιχείων (CAPM) για να εξηγήσουμε τη 

συμπεριφορά του ασφάλιστρου κινδύνου των κρατικών ομολογιακών δεικτών. Στην 

συνέχεια θα εισάγουμε το γενικό υπόδειγμα της μορφής ARCH-M (Autoregressive 

Conditional Heteroskedasticity in Mean), επιτρέποντας την μεταβολή του 

ασφάλιστρου κινδύνου στην διάρκεια του χρόνου. 

Σύμφωνα με το παραδοσιακό υπόδειγμα αποτίμησης CAPM, των Sharpe 

(1964) και Lintner (1965), ο κίνδυνος ενός χρεογράφου σχετίζεται με την 

συνδιακύμανση των αποδόσεων του χρεογράφου με τις αποδόσεις του ευρύτερου 

χαρτοφυλακίου της αγοράς, όπως είδαμε στο κεφάλαιο δύο. Ακολουθώντας τη 

μεθοδολογία που παρουσιάσαμε στο κεφάλαιο τρία στην ενότητα (3.2) εκτιμήσαμε το 

ακόλουθο υπόδειγμα, εφαρμόζοντας την παλινδρόμηση των ελαχίστων τετραγώνων : 

Et{HPY$)-rft =an+bn.(E1(ri:,)-rfl) + u<:l ν\;\~Ν{0,σ2) (4.3) 

Όπου, κατά τα γνωστά, Ε,(ΗΡΥ"^) η αναμενόμενη μηνιαία απόδοση μιας ομολογίας 

η περιόδων, rft η απόδοση χωρίς κίνδυνο ενός μηνός, Ε, (r;™) η αναμενόμενη 

μηνιαία απόδοση του παγκόσμιου ομολογιακού χαρτοφυλακίου της αγοράς, ενώ ο 

συντελεστής bn εκφράζει την συσχέτιση των αποδόσεων του ομολογιακού δείκτη η 

περιόδων με τις αποδόσεις του παγκόσμιου χαρτοφυλακίου της αγοράς. 

_ cov{HPY\rm) 

var(rm) 

Το χαρτοφυλάκιο της παγκόσμιας ομολογιακής αγοράς εκτιμάται 

προσεγγιστικά χρησιμοποιώντας το αμοιβαίο κεφάλαιο Global World Bond Fund της 

μεγαλύτερης σε όγκο συναλλαγών, τράπεζας στον κόσμο, της UBS Warburg. 

Υπολογίζουμε μηνιαίες αποδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου για το διάστημα 10/1989 

με 6/1998. 

Στα παρακάτω διαγράμματα μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες για την δομή 

του αμοιβαίου κεφαλαίου, που είναι συνδεδεμένο με τον παγκόσμιο δείκτη 

ομολογιών World Bond Index της Salomon Brothers. 
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Διάγραμμα 4.4 α)Διάρθρωση Νομισμάτων, β) Διάρθρωση Διάρκειας τίτλων 

(ο) (β) 

CAD 
C H F 4 % 

AUPtt&^g 

"SS 
USD 
9% 

FRF 
10% 

Fund Currency 

Others 
8% 

Pf 
GBP 
11% 

Structure 

DEM 
17% 

^ß 
XEU 
14% 

NLG 
16% 

43% 

Fund Maturity Stmctire 

7% 

Ö 
2S% 

00-1 years 

• 1-3 years 

D35 years 

0>5years 

To αμοιβαίο αυτό κεφάλαιο επενδύει σε μια ευρείας διασποράς βάση στις 

διεθνείς ομολογιακές αγορές και η λήξη των επενδύσεων διαχειρίζεται επιθετικά από 

τους διαχειριστές του. Ο κύριος σκοπός της επένδυσης είναι να επιτύχει την όσο το 

δυνατόν υψηλότερη απόδοση με βάση την απόδοση των διεθνών ομολογιακών 

αγορών. Αυτό το επενδυτικό καλάθι απαρτίζεται από υψηλής ποιότητας και 

φερεγγυότητας διεθνείς ομολογιακούς τίτλους. 

Οι εκτιμήσεις του υποδείγματος CAPM ενός παράγοντα, για όλες τις χώρες με 

εξαίρεση τον Καναδά (βλέπε πίνακα 4.3), έδειξαν ότι: 

• Ο συστηματικός κίνδυνος που μετράται από το γωνιακό συντελεστή βήτα 

στην παλινδρόμηση (4.3) στους κρατικούς ομολογιακούς δείκτες αυξάνει όσο 

αυξάνει η διάρκεια για την λήξη. 

• Οι τιμές που λαμβάνει το βήτα είναι παρόμοιες για τις βραχυπρόθεσμες 

ομολογίες. 

• Οι εκτιμητές των βήτα είναι στατιστικά σημαντικοί σε επίπεδο 

σημαντικότητας 5%. 

Για τα χαρτοφυλάκια δεκαετών ομολογιακών δεικτών στη Μ. Βρετανία και 

στην Αμερική, ο συστηματικός κίνδυνος δεν αυξάνεται, όπως θα ήταν αναμενόμενο 

με βάση την αύξηση της διάρκειας για τη λήξη, υποδηλώνοντας κάποια ανωμαλία 

στη συμπεριφορά των αποδόσεων σύμφωνα με το CAPM. 
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Πίνακας 4.3 Υπόδειγμα μοναδικού δείκτη CAPM για τις αποδόσεις μιας περιόδου (ΕΗΡΥ) 

Λήξη 

2 έτη 

3 έτη 

5 έτη 

7 έτη 

10 έτη 

Παράμετροι 

a 

b 

Adj. R2 

a 

b 

Adj. R2 

a 

b 

Adj. R2 

a 

b 

Adj. R2 

a 

b 

Adj. R2 

ΑΜΕΡΙΚΗ 

1.17 
(0.05)* 

0.05 
(0.00)* 

0.07 

1.72 
(0.05)* 

0.08 
(0.00)* 

0.07 

2.35 
(0.08) 
0.11 

(0.00)* 
0.06 

2.86 
(0.08) 
0.13 

(0.00)* 
0.05 

2.96 
(0.16) 
0.11 

(0.05)* 
0.02 

ΑΓΓΛΙΑ 

0.60 
(0.48) 
0.07 

(0.00)* 
0.05 

1.30 
(0.25) 
0.09 

(0.00)* 
0.05 

2.06 
(0.21) 
0.13 

(0.00)* 
0.05 

2.96 
(0.14) 
0.14 

(0.01)* 
0.03 

3.27 
(0.18) 
0.12 

(0.08) 
0.01 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

0.66 
(0.19) 
0.07 

(0.00)* 
0.10 

1.23 
(0.07) 
0.11 

(0.00)* 
0.13 

1.61 
(0.10) 
0.16 

(0.00)* 
0.13 

3.22 
(0.00)* 

0.21 
(0.00)* 

0.15 

3.12 
(0.03)* 

0.24 
(0.00)* 

0.12 

ΓΑΛΛΙΑ 

1.06 
(0.05)* 

0.10 
(0.00)* 

0.15 

2.00 
(0.01)* 

0.14 
(0.00)* 

0.16 

2.97 
(0.01)* 

0.22 
(0.00)* 

0.16 

4.25 
(0.00)* 

0.23 
(0.00)* 

0.11 

4.80 
(0.01)* 

0.29 
(0.00)* 

0.11 

ΚΑΝΑΔΑΣ 

0.96 
(0.31) 
0.00 

(0.77) 
0.00 

1.94 
(0.13) 
0.00 

(0.82) 
0.00 

2.37 
(0.19) 

0.00 
(0.87) 
0.00 

3.80 
(0.06) 
0.01 

(0.83) 

0.00 
3.77 

(0.13) 
0.01 

(0.84) 
0.00 

Σημείωση: * στατιστικά σημαντικά σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. Σε παρένθεση είναι οι τιμές των 
πιθανοτήτων του t ελέγχου. 

Παρόλο, όμως, που το υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιουχικών περιουσιακών 

στοιχείων (CAPM), ακόμα συγκεντρώνει μεγάλη επιστημονική έρευνα, η πλειοψηφία 

των θεωρητικών σε αυτόν το τομέα, από πολύ νωρίς, υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να 

εκφράσει πλήρως την συμπεριφορά αξιόγραφων (Jensen, 1979). Εξηγώντας λοιπόν, 

το ασφάλιστρο κινδύνου των κρατικών ομολογιακών δεικτών ίσως είναι μια απλοϊκή 

και κοντόφθαλμη στρατηγική, οδηγώντας μας σε λανθασμένα αποτελέσματα, μιας 

και βασίζεται σε μη-πραγματικές υποθέσεις σχετικά με την σταθερότητα του 

ασφάλιστρου κινδύνου στο χρόνο. Η απόδοση χωρίς κίνδυνο, αλλά και το 

χαρτοφυλάκιο της παγκόσμιας ομολογιακής αγοράς, είναι δύο έννοιες δύσκολα 

προσδιορίσιμες. Με βάση, λοιπόν, την κριτική για το CAPM, στην επόμενη ενότητα 

θα διερευνήσουμε περισσότερο την συμπεριφορά των ομολογιακών αποδόσεων 

χρησιμοποιώντας υποδείγματα, που θα επιτρέπουν την μεταβολή του ασφάλιστρου 

κινδύνου και της διακύμανσης του, στη διάρκεια του χρόνου (time varying). 
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4.7 Εκτίμηση του ασφάλιστρου κινδύνου με υποδείγματα μορφής GARCH-M 

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσουμε αναλυτικά τα εμπειρικά αποτελέσματα 

από την εκτίμηση των στατιστικών υποδειγμάτων που θα χρησιμοποιήσουμε, για να 

εξηγήσουμε τις επιπλέον αποδόσεις (ΕΗΡΥ). 

Κατά συνέπεια, με την βασική οικονομετρική μεθοδολογία που αναπτύξαμε 

στο κεφάλαιο τρία στην αγορά ομολογιών, σε ένα πρώτο στάδιο, στην προσπάθεια 

μας να βρούμε κάποιο καλά προσδιορισμένο στατιστικό υπόδειγμα για να ελέγξουμε 

την υπόθεση των προσδοκιών της δομής των επιτοκίων (Expectations Hypothesis), 

εκτιμούμε μια απλή παλινδρόμηση της ακόλουθης μορφής και διενεργούμε μια σειρά 

από στατιστικούς και οικονομετρικούς ελέγχους. 

EHPYt

{n) =c + aSP,+ut (4.4) 

Ελέγχουμε την στατιστική σημαντικότητα του συντελεστή α με την t-

στατιστική. Επίσης στην συνέχεια εφαρμόζουμε ορισμένους στατιστικούς ελέγχους 

στα κατάλοιπα της παλινδρόμησης ut. 

Πιο συγκεκριμένα ελέγχουμε την υπόθεση της στατιστικής ανεξαρτησίας 

των καταλοίπων, εφαρμόζοντας τον Box-Pierce έλεγχο αλλά και το Durbin-Watson 

έλεγχο στην σειρά των καταλοίπων σύμφωνα με το κεφάλαιο τρία. 

Εάν η υπόθεση της ανεξαρτησίας των καταλοίπων του υποδείγματος (4.4) 

απορριφθεί, τότε η σειρά παρουσιάζει κάποιας μορφής εξάρτηση, η οποία μπορεί να 

είναι κάποια απλή ή περισσότερο σύνθετη. Στην συνέχεια εφαρμόζουμε έναν έλεγχο 

για την διερεύνηση μη-γραμμικής εξάρτησης της σειράς των καταλοίπων. Ο έλεγχος 

McLeod-Li (1983) εξετάζει για τυχόν μη-γραμμικές εξαρτήσεις και διεξάγεται μέσω 

της γνωστής Ο στατιστικής στη σειρά των μετασχηματισμένων καταλοίπων u]. 

Ένας τελευταίος έλεγχος στη σειρά των καταλοίπων του υποδείγματος (4.4) 

αυτού του σταδίου έρευνας είναι ο έλεγχος ARCH (βλέπε κεφάλαιο τρία) και 

σχετίζεται με την ανίχνευση της παρουσίας ετεροσκεδαστικών σφαλμάτων. Τέτοια 

σφάλματα είναι πολύ πιθανόν να οδηγήσουν σε μεροληπτικές εκτιμήσεις των 

παραμέτρων του υποδείγματος. 

Εάν οι στατιστικοί έλεγχοι είναι σημαντικοί, διορθώνουμε για τις παραπάνω 

επιδράσεις εκτιμώντας τα νέα υποδείγματα. Κατάλληλα για τη μελέτη των 

αποδόσεων αυτοπαλινδρομούμενα υποδείγματα υπό-συνθήκη ετεροσκεδαστικά, είναι 

της οικογενείας GARCH-M, (Engle et al., 1987, Bollerslev et al., 1992 και Engle, 
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1982). Στην παρούσα έρευνα η γενική μορφή του υποδείγματος που διερευνούμε 

είναι η ακόλουθη: 

ΕΗΡΥ,(π) =c + aSPt+dhln+ u, (4.5) 

ut=but_^sth)12 , et~WN(p,ï) (4.6) 

h,=a0+a(B)uf+ß(B)ht (4.7) 

όπου a(B),b(B) είναι πολυώνυμα βαθμού Ο και Ρ αντίστοιχα, με σήμα υστέρησης 

τον τελεστή Β και επιλέχθηκαν οι τάξεις των α(Β),β(Β)πον ταιριάζουν καλύτερα 

στα δεδομένα. Η εξίσωση (4.5) είναι ένα υπόδειγμα GARCH(<9,P)-M 

παλινδρόμησης. Η (4.6) δίνει την δομή των σφαλμάτων AR(1) και η (4.7) δίνει τη 

δομή GARCH(<9,P) της υπο-συνθήκη διακύμανσης ht = var(uf Μ,_λ) όπου Jt 

είναι οι γνωστές πληροφορίες μέχρι το χρόνο t. 

Ο πίνακας 4.4 παρουσιάζει τα αποτελέσματα των βασικών στατιστικών 

ελέγχων γραμμικής εξάρτησης και μη-γραμμικότητας των καταλοίπων της 

παλινδρόμησης (4.4). 

Πίνακας 4.4 Διαγνωστικοί έλεγχοι των σφαλμάτων της EHPYt = C + α SPt + ut 

Λήξη 

2 έτη 

3 έτη 

5 έτη 

7 έτη 

10 έτη 

Στατιστικά 

DW 
Qsq(12) 

ARCH(12) 

DW 

Qsq(12) 
ARCH(12) 

DW 

Qsq(12) 
ARCH(12) 

DW 

Qsq(12) 

ARCH(12) 

DW 

Qsq(12) 

ARCH(12) 

ΑΜΕΡΙΚΗ 

1.67* 

0.65 
0.55 

1.70* 

0.72 

0.55 

1.73* 
0.70 

0.30 

1.80 

0.12 

0.01* 

1.85 

0.01* 

0.02* 

ΑΓΓΛΙΑ 

1.61* 

0.03* 

0.20 

1.66* 

0.04* 

0.18 

1.70* 

0.03* 

0.01* 

1.82 

0.03* 

0.00* 

1.83 

0.03* 

0.05* 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ 

1.41* 

0.23 

0.55 

1.46* 

0.68 

0.74 

1.63* 

0.96 

0.96 

1.72* 

0.87 

0.92 

1.96 

0.95 

0.83 

1.68* 

0.24 

0.39 

1.60* 

0.94 

0.95 

1.60* 

0.96 

0.98 

1.73* 
0.34 

0.82 

1.77 

0.18 

0.34 

ΚΑΝΑΔΑΣ 

2.00 

0.03* 

0.68 

2.03 

0.90 

0.96 

1.93 
0.34 

0.49 

1.84 

0.01* 

0.10 

1.90 

0.00* 

0.01* 

Σημείωση : * στατιστικά ση μαντικά σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. 

Όσον αφορά τον έλεγχο D-YV, για τιμές μεταξύ 1.76-2.24 δεν απορρίπτουμε 

την υπόθεση μηδέν ότι, δηλαδή τα σφάλματα είναι ασυσχέτιστα. Για τιμές μεταξύ 

1.71-1.76 και 2.24-2.29 δεν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Τέλος, 

για τιμές έξω από αυτά τα όρια απορρίπτουμε την υπόθεση μηδέν. Για τον ελέγχο 

Box-Pierce στα τετράγωνα των σφαλμάτων και τον ARCH έλεγχο, δίνουμε τις 

αντίστοιχες ρ-τιμές πιθανότητας. Με αστερίσκο χαρακτηρίζουμε τις περιπτώσεις 

IDS 



όπου απορρίπτεται η υπόθεση μηδέν. Εάν ένα GARCH-M μέρος περιληφθεί στο 

υπόδειγμα, όλοι οι διαγνωστικοί έλεγχοι επαναλαμβάνονται, δίνοντας ιδιαίτερη 

έμφαση στη κανονικότητα των τυποποιημένων καταλοίπων. 

Σύμφωνα με τον πίνακα 4.4 υπάρχουν ενδείξεις υπό συνθήκη 

ετεροσκεδαστικών σφαλμάτων στην περίπτωση μακροπρόθεσμων βρετανικών, 

αμερικάνικων και καναδέζικων ομολογιών. Επίσης, έχουμε ενδείξεις γραμμικής 

συσχέτισης για όλες σχεδόν τις κατηγορίες ομολογιών στην Αμερική, Αγγλία, 

Γερμανία και Γαλλία εκτός από δεκαετής ομολογίες. 

Στους πίνακες (4.5) μέχρι (4.9) παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της 

εκτίμησης των υποδειγμάτων για όλες τις αγορές που ερευνούμε. Η πρώτη στήλη 

περιλαμβάνει τις παραμέτρους πρςς εκτίμηση ακολουθώντας τους συμβολισμούς των 

εξισώσεων (4.5) - (4.7). Τα αποτελέσματα για κάθε κατηγορία λήξης των ομολογιών 

παρουσιάζονται σε δύο στήλες στο πάνω μέρος των πινάκων. Η πρώτη στήλη 

παρουσιάζει την εκτίμηση των συντελεστών και η δεύτερη την αντίστοιχη ρ-

πιθανότητα του στατιστικού ελέγχου. Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή στους 

διαγνωστικούς ελέγχους παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των Box-Pierce ελέγχων 

στα κατάλονπα και στα τετράγωνα τους. Η τρίτη γραμμή δίνει τα αποτελέσματα του 

Jarque-Bera ελέγχου για την κανονικότητα των σφαλμάτων. Τέλος, η τέταρτη γραμμή 

δίνει τις ρ-τιμές του ελέγχου για ARCH(12) μορφή καταλοίπων. Όπου εμφανίζεται το 

σύμβολο (-), η αντίστοιχη παράμετρος δεν περύλήφθηκε στο υπόδειγμα για την 

συγκεκριμένη κατηγορία ομολογιακού δείκτη. Υπάρχει μια κοινή πρόταση με βάση 

προηγούμενες έρευνες (Bera και Higgins, 1993) ότι ένα GARCH(1,1) είναι συνήθως 

ένα ικανοποιητικό υπόδειγμα. Έτσι, ξεκινήσαμε με υποδείγματα αυτού του τύπου και 

όπου ήταν απαραίτητο προχωρούσαμε στις ιδιαίτερες αλλαγές. Τελικά στα 

στατιστικά υποδείγματα που αποτέλεσαν προεκτάσεις της αρχικής μορφής (4.4) και 

πληρούν όλους τους διαγνωστικούς ελέγχους ελέγχουμε την υπόθεση των 

προσδοκιών, κάτω από την οποία θα πρέπει α=0. Βλέποντας την πρώτη γραμμή των 

πινάκων (4.5)-(4.9), συμπεραίνουμε ότι για τις Αμερικανικές ομολογίες 2, 3, 10 ετών 

και για τις Γαλλικές ομολογίες 3, 5, 7 και 10 ετών έχουμε ενδείξεις ότι ο συντελεστής 

α είναι στατιστικά σημαντικός ενισχύοντας τις μαρτυρίες για την μη-υποστήριξη της 

υπόθεσης των προσδοκιών. Επίσης, στις περισσότερες περιπτώσεις το σήμα του 

συντελεστή είναι αρνητικό διαπιστώνοντας αρνητική συσχέτιση μεταξύ ΕΗΡΥ και 

της μεταβλητής του εύρους των επιτοκίων SP. Μια αρνητική τιμή του α υποδηλώνει 

ότι, όταν οι τρέχουσες ομολογιακές αποδόσεις είναι υψηλές σε σχέση με τα 
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βραχυπρόθεσμα επιτόκια, τότε και οι αποδόσεις μιας περιόδου τείνουν να πέσουν. 

Αυτό το αποτέλεσμα παρέχει μαρτυρία ενάντια στη λεγόμενη μορφή "mean 

reversion" των ομολογιακών αποδόσεων. 

Στην συνέχεια, ελέγχουμε τη θεωρία των προσδοκιών της δομής των 

επιτοκίων (Expectation Hypothesis, EH) σε σχέση με το δεύτερο κριτήριο, αυτό των 

ασυσχέτιστων σφαλμάτων. Πολλές φορές η γραμμική συσχέτιση των σφαλμάτων 

οφείλεται στην ύπαρξη μεταβλητού στο χρόνο ασφάλιστρου κινδύνου. Τα 

αποτελέσματα των ελέγχων μας οδήγησαν να απορρίψουμε την EH για τους 2 και 3 

χρόνων αμερικανικούς ομολογιακούς δείκτες, γιατί ο συντελεστής b είναι στατιστικά 

σημαντικός κάτι, που είναι σύμφωνο και με το D-W έλεγχο του πίνακα (4.4). 

Δεν μπορούμε όμως να απορρίψουμε την EH για τον 7 ετή ομολογιακό δείκτη 

γιατί το b είναι στατιστικά μη σημαντικό, παρ' όλες τις κάποιες ενδείξεις για το 

αντίθετο από τους D-W ελέγχους. Προχωράμε εκτελώντας την ίδια διαδικασία και 

στις υπόλοιπες χώρες. Συμπεραίνουμε ότι, η υπόθεση των ασυσχέτιστων σφαλμάτων 

απορρίπτεται για τα γερμανικά και γαλλικά χαρτοφυλάκια ομολογιακών δεικτών 2, 3 

και 5 χρόνων. Αυτό το αποτέλεσμα αποτελεί ένδειξη για μας κάποιου συστηματικού 

σχηματισμού στις επιπλέον αποδόσεις των χαρτοφυλακίων μεσοπρόθεσμων 

ομολογιών των αναπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών. 

Όσον αφορά στη μεταβλητότητα, για τη Γερμανία και τη Γαλλία υπάρχουν 

ενδείξεις σταθερής διακύμανσης για τις κατηγορίες χαρτοφυλακίων ομολογιακών 

δεικτών, λήξης από 2 έως 7 χρόνια. Για την αμερικανική αγορά έχουμε ενδείξεις 

σταθερής διακύμανσης για τα ομολογιακά χαρτοφυλάκια 2, 3 και 5 χρόνων. Για τις 

υπόλοιπες κατηγορίες (7,10 χρόνων) ένα υπόδειγμα GARCH(ßP) χαμηλής τάξης 

είναι ικανοποιητικό. Σχεδόν η ίδια περίπτωση ισχύει για την καναδική αγορά μεταξύ 

3 και 5 χρόνων. Στην βρετανική αγορά εντοπίζουμε ενδείξεις έτεροσκεδαστικότητας 

σε όλες τις κατηγορίες χαρτοφυλακίων ομολογιακών δεικτών. 

Ένα κοινό χαρακτηριστικό σε όλες τις χώρες είναι η μη σημαντικότητα του 

κινδύνου ως ερμηνευτική μεταβλητή των ΕΗΡΥ. Κάτι, που πιθανόν να οφείλεται στη 

δυσκολία σωστής εξειδίκευσης του υπο εξέταση υποδείγματος. Τέλος, ένα ακόμη 

σημαντικό χαρακτηριστικό των αποτελεσμάτων μας είναι ότι υποδείγματα της 

μορφής GARCH(1,1) ήταν αρκετά για να εξηγήσουν τη μεταβλητότητα των 

αποδόσεων των μακροπρόθεσμων ομολογιακών δεικτών. 
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Πίνακας 4.1 Εκτιμήσεις των υποδειγμάτων της απόδοσης και της μεταβλητότητας στην 

Αμερικανική Ομολογιακή Αγορά 

Λήξη 

Συντελεστές 

Regression 

Α 

Β 

D 

C 

GARCH 

αΟ 

αϊ 

α2 

βΐ 
Diagnostics 

Q(12) 

Qsq(12) 

J-B 

ARCH(l) 

2 έτη 

εκτίμηση p-val 

-2.05 

0.17 

-

1.99 

-

-

-

-

0.05* 

0.02* 

-

0.01 

-

-

-

-

0.70 

0.15 

0.91 

0.19 

3 έτη 

εκτίμηση p-val 

-2.61 

0.15 

-

3.35 

-

-

-

-

0.04* 

0.04* 

-

0.01* 

-

-

-

-

0.62 

0.44 

0.86 

0.43 

5 έτη 

εκτίμηση p-val 

-2.19 

0.14 

-

4.38 

-

-

-

-

0.18 

0.10 

-

0.04* 

-

-

-

-

0.82 

0.34 

0.82 

0.36 

7 

εκτίμηση 

-1.48 

-

-0.97 

23.68 

308.61 

0.22 

0.10 

-

έτη 

p-val 

0.10 

-

0.03* 

0.02* 

0.00* 

0.02* 

0.05* 

-

0.63 

0.21 

0.84 

0.19 

10 

εκτίμηση 

-1.50 

-

-0.11 

8.08 

306.50 

0.03 

-

0.95 

έτη 

p-val 

0.03* 

-

0.18 

0.29 

0.04* 

0.10 

-

0.00* 

0.95 

0.46 

0.63 

0.37 

Σημείωση: * σημαίνει ότι απορρίπτουμε την Ho, - δεν εκτιμήσαμε τις σχετικές παράμετροι 

Πίνακας 4.6 Εκτιμήσεις των υποδειγμάτων της απόδοσης και της μεταβλητότητας στην 

Βρετανική Ομολογιακή Αγορά 

Λήξη 

Συντελεστές 

Regression 

Α 

Β 

D 

C 

GARCH 

αΟ 

αϊ 

βΐ 
Diagnostics 

0(12) 

Qsq(12) 

J-B 

ARCH(l) 

2 

εκτίμηση 

-0.56 

0.09 

0.23 

-1.83 

5.37 

0.24 

0.72 

έτη 

p-val 

0.20 

0.16 

0.21 

0.22 

0.08 

0.00* 

0.00* 

0.47 

0.52 

0.00* 

0.51 

3 

εκτίμηση 

-0.11 

0.11 

0.42 

4.35 

19.66 

0.20 

0.70 

ετη 

p-val 

0.44 

0.11 

0.16 

0.19 

0.03* 

0.02* 

0.00* 

0.36 

0.62 

0.00* 

0.58 

5 

εκτίμηση 

-0.46 

0.06 

0.63 

-11.97 

41.26 

0.08 

0.80 

έτη 

p-val 

7 

εκτίμηση 

0.31 

0.22 

0.17 

0.16 

0.00* 

0.03* 

0.00* 

0.58 

0.24 

0.00* 

0.09 

-0.76 

-

0.45 

-7.51 

57.72 

0.05 

0.83 

έτη 

p-val 

0.21 

-

0.33 

0.36 

0.00* 

0.10 

0.00* 

0.52 

0.11 

0.00* 

0.17 

10 

εκτίμηση 

-0.30 

-

0.87 

-19.05 

632.79 

0.16 

-

έτη 

p-val 

0.38 

-

0.16 

0.20 

0.00* 

0.02* 

-

0.41 

0.66 

0.00* 

0.71 

Σημείωση: * σημαίνει ότι απορρίπτουμε την Ho, - δεν εκτιμήσαμε τις σχετικές παράμετροι 
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Πίνακας 4.7 Εκτιμήσεις των υποδειγμάτων της απόδοσης και της μεταβλητότητας στην 
Γερμανική Ομολογιακή Αγορά 

Λήξη 

Συντελεστές 

Regression 

Α 

Β 

D 

C 

GARCH 

αΟ 

αϊ 

βΐ 
Diagnostics 

Q(12) 

Qsq(12) 

J-B 

ARCH(l) 

2 

εκτίμηση 

-0.96 

0.28 

-

0.94 

-

-

-

έτη 

ρ-val 

0.23 

0.00* 

-

0.15 

-

-

-

0.36 

0.36 

0.12 

0.61 

3 

εκτίμηση 

-0.76 

0.26 

-

1.55 

-

-

-

έτη 

ρ-val 

0.41 

0.00* 

-

0.10 

-

-

-

0.18 

0.50 

0.93 

0.71 

5 έτη 

Εκτίμηση ρ-val 

-0.34 

0.18 

-

1.79 

-

-

-

0.71 

0.02* 

-

0.17 

-

-

-

0.28 

0.75 

0.25 

0.85 

7 

εκτίμηση 

-0.21 

0.13 

-

2.52 

-

-

-

έτη 

p-val 

0.82 

0.08 

-

0.10 

-

-

-

0.49 

0.84 

0.06 

0.88 

10 

εκτίμηση 

-0.41 

-

-0.65 

15.52 

166.26 

0.21 

0.37 

έτη 

p-val 

0.34 

-

0.19 

0.14 

0.02* 

0.00* 

0.03* 

0.71 

0.30 

0.00* 

0.44 

Σημείωση: * σημαίνει ότι απορρίπτουμε την Ho, - δεν εκτιμήσαμε τις σχετικές παράμετροι 

Πίνακας 4.8 Εκτιμήσεις των υποδειγμάτων της απόδοσης και της μεταβλητότητας στην Γαλλική 
Ομολογιακή Αγορά 

Λήξη 

Συντελεστές 

Regression 

Α 

Β 

D 

C 

GARCH 

αΟ 

αϊ 

βΐ 
Diagnostics 

Q(12) 

Qsq(12) 

J-B 

ARCH(1) 

2 

εκτίμηςη 

-0.42 

0.14 

-

0.49 

-

-

-

έτη 

p-val 

0.34 

0.05* 

-

0.44 

-

-

-

0.82 

0.13 

0.61 

0.36 

3 

εκτίμηση 

-1.44 

0.19 

-

0.87 

-

-

-

έτη 

p-val 

0.01* 

0.01* 

-

0.34 

-

-

-

0.24 

0.52 

0.72 

0.75 

5 

εκτίμηση 

-1.94 

0.19 

-

1.81 

-

-

-

έτη 

p-val 

0.01* 

0.01* 

-

0.18 

-

-

-

0.40 

0.84 

0.75 

0.94 

7 

εκτίμηση 

-2.13 

0.19 

-

3.14 

-

-

-

έτη 

p-val 

0.02* 

0.11 

-

0.05* 

-

-

-

0.52 

0.51 

0.53 

0.72 

10 

εκτίμηση 

-1.97 

-

-0.94 

25.93 

44.75 

0.10 

0.80 

έτη 

p-val 

0.01* 

-

0.10 

0.05* 

0.12* 

0.05* 

0.00* 

0.44 

0.78 

0.44 

0.86 

Σημείωση: * σημαίνει ότι απορρίπτουμε την Ho, - δεν εκτιμήσαμε τις σχετικές παράμετροι 
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Πίνακας 4.9 Εκτιμήσεις των υποδειγμάτων της απόδοσης και της μεταβλητότητας στην 
Καναδική Ομολογιακή Αγορά 

Λήξη 

Συντελεστές 

Regression 

Α 

Β 

D 

C 

GARCH 

αΟ 

αϊ 

βΐ 
Diagnostics 

Q(12) 

Qsq(12) 

J-B 

ARCH(l) 

2 Έτη 

εκτίμηση p-val 

-0.50 

-0.14 

2.73 

31.16 

0.30 

0.50 

0.16 

0.36 

0.27 

0.01* 

0.00* 

0.00* 

0.75 

0.64 

0.00* 

0.66 

3 

εκτίμηση 

-0.62 

_ 

1.10 

-

-

-

έτη 

p-val 

0.51 

_ 

0.42 

-

-

-

0.77 

0.90 

0.00* 

0.96 

5 

εκτίμηση 

-0.15 

_ 

2.09 

-

-

-

έτη 

p-val 

0.88 

_ 

0.25 

-

-

-

0.78 

0.34 

0.00* 

0.95 

7 

εκτίμηση 

-0.04 

-1.81 

45.85 

230.90 

0.07 

0.49 

έτη 

p-val 

0.96 

0.12 

0.09 

0.15 

0.25 

0.02* 

0.63 

0.17 

0.00* 

0.12 

10 

εκτίμηση 

0.46 

-1.82 

53.37 

235.29 

0.05 

0.64 

έτη 

p-val 

0.35 

0.21 

0.20 

0.00 

0.17 

0.04* 

0.70 

0.14 

0.06 

0.09 

Σημείωση: * σημαίνει ότι απορρίπτουμε την Ho, - δεν εκτιμήσαμε τις σχετικές παράμετροι 

4.8 Συμπεράσματα 

Στο παρόν κεφάλαιο προσπαθήσαμε να ελέγξουμε τη θεωρία των προσδοκιών 

της διάρθρωσης των επιτοκίων (Expectations Theory of the Term Structure of Interest 

Rates), να ελέγξουμε δηλαδή αν το ασφάλιστρο κινδύνου των μηνιαίων αποδόσεων 

είναι σταθερό στη διάρκεια του χρόνου σε πέντε διαφορετικές αγορές κρατικών 

ομολογιακών δεικτών. Κάθε ομολογιακός δείκτης με βάση τη χώρα προέλευσης του 

και τη διάρκεια λήξης του αποτέλεσε για εμάς ένα ξεχωριστό χαρτοφυλάκιο. 

Προσπαθήσαμε, επίσης, να διερευνήσουμε εάν υπάρχουν κάποιοι σχηματισμοί στο 

ασφάλιστρο κινδύνου, που να είναι κοινοί για όλες τις χώρες και για τα διάφορα 

χαρτοφυλάκια. 

Υποθέτοντας σταθερό ως προς το χρόνο ασφάλιστρο κινδύνου υπήρξαν 

ενδείξεις ενάντια στην υπόθεση των προσδοκιών (EH) σύμφωνα με τα κριτήρια του 

πίνακα 4.1 και την επίδραση του εύρους των επιτοκίων. Η μεταβλητή του εύρους των 

επιτοκίων (Spread) σε ορισμένες χώρες (π.χ. στη Γαλλία και στην Αμερική) 

εμφανίστηκε να συνεισφέρει ιδιαίτερα στην προβλεψιμότητα των επιπλέον 

αποδόσεων μακροπρόθεσμων ομολογιακών χαρτοφυλακίων. Η σημαντικότητα της 

μεταβλητής του σφάλματος με υστέρηση ένα στο υπόδειγμα 4.6 σε μερικές χώρες 

παρέχει ενδείξεις ενάντια στις συνθήκες αποτελεσματικότητας των αγορών. 
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Όταν έγιναν προσπάθειες εξήγησης του ασφάλιστρου κινδύνου των 

χαρτοφυλακίων ομολογιακών δεικτών, κάνοντας χρήση του υποδείγματος 

αποτίμησης κεφαλαιουχικών περιουσιακών στοιχείων (Capital Asset Pricing Model, 

CAPM), όπου ο συστηματικός κίνδυνος ορίζεται ως η συνδιακύμανση των 

αποδόσεων του χαρτοφυλακίου με το χαρτοφυλάκιο της αγοράς, βρήκαμε ότι το 

ασφάλιστρο κινδύνου αυξάνει όσο αυξάνει η διάρκεια λήξης των ομολογιακών 

δεικτών. Αποτέλεσμα ανάλογο του Bisignano (1987). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

του πίνακα 4.3 στην Αμερική και τη Μ. Βρετανία οι τιμές του γωνιακού συντελεστή 

(για κάθε κατηγορία λήξης) είναι στα ίδια επίπεδα. Αντίστοιχα είναι τα αποτελέσματα 

στην περίπτωση της Γερμανίας και της Γαλλίας. Όμως όλα τα παραπάνω δεν 

λαμβάνουν υπόψιν τους το γεγονός ότι η διακύμανση του ασφάλιστρου κινδύνου 

μεταβάλλεται στον χρόνο. 

Η αποτυχία εφαρμογής της θεωρίας των προσδοκιών σε χαρτοφυλάκια 

διεθνών κρατικών ομολογιακών δεικτών, θα μπορούσε να εξηγηθεί από την ύπαρξη 

κάποιου μεταβλητού στο χρόνο ασφάλιστρου κινδύνου. Κάτω από αυτήν την 

υπόθεση εμφανίστηκαν κοινοί σχηματισμοί στα ασφάλιστρα κινδύνου σε κάποιες 

χώρες. 

Πιο συγκεκριμένα υπήρξαν κάποιες ενδείξεις μη αποτελεσματικότητας των 

αγορών για τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους ομολογιακούς δείκτες στην 

Αμερική (λήξη σε 2, 3, και 5 χρόνια), στη Γαλλία και στη Γερμανία (λήξη σε 2, 3, και 

5 χρόνια) όπου η μεταβλητή του σφάλματος με υστέρηση ένα του υποδείγματος 4.6 

αποδείχτηκε στατιστικά σημαντική. Ενδείξεις μεταβλητής στο χρόνο διακύμανσης, 

εμφανίστηκαν κυρίως σε μακροπρόθεσμους, όπως ήταν αναμενόμενο λόγω του 

υψηλού επιπέδου επιτοκίων και της μεταβλητότητας, ομολογιακούς δείκτες στην 

Αμερική, στον Καναδά (λήξης 7 και 10 χρόνων), στη Γαλλία, στη Γερμανία (λήξης 

10 χρόνων) και στη Μεγάλη Βρετανία (λήξης 2, 3, 5, 7 και 10 χρόνων). Το εύρημα 

του θετικά συσχετισμένου ασφάλιστρου κινδύνου των μακροπρόθεσμων 

ομολογιακών δεικτών των διαφόρων χωρών αφήνει να εννοηθεί ότι, οι παράγοντες 

που είναι υπεύθυνοι για την μεταβλητότητα αυτού του ασφάλιστρου κινδύνου, έχουν 

έναν διεθνή χαρακτήρα στη σημερινή εποχή. Και πιθανόν αυτή η μεταβλητότητα στις 

διεθνείς ομολογιακές αγορές αντικατροπτίζει τις διαρκείς αλλαγές στις αντιλήψεις 

των επενδυτών απέναντι στο κίνδυνο. Αυτές οι αλλαγές διαδίδονται ιδιαίτερα 

γρήγορα με την ανάπτυξη της νέας τεχνολογίας των δικτύων. Παρόλα αυτά ο 

συντελεστής του κινδύνου δεν ήταν στατιστικά σημαντικός σε όλες τις χώρες. 
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Αποτέλεσμα σύμφωνο με τους Bekdache και Baum (1998), Hall και Miles (1992). 

Δηλαδή η τυπική απόκλιση σ δεν ήταν σημαντική ως ερμηνευτική μεταβλητή των 

αποδόσεων EHPYt, σε ένα υπόδειγμα της μορφής GARCH-M (υπόδειγμα 4.5). Κάτι 

τέτοιο, όμως, μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι, πιθανόν να υπάρχουν κι άλλες 

σημαντικές μεταβλητές για την σωστή εξειδίκευση του υποδείγματος. Μπορούμε 

λοιπόν γενικά να συμπεράνουμε ότι τέτοιας μορφής υποδείγματα είναι πιθανόν 

περισσότερο εφαρμόσιμα στην αγορά μετοχών και λιγότερο στην αγορά κρατικών 

ομολογιών. Σαφώς μια αύξηση του μεγέθους του δείγματος θα είχε ενδιαφέρον για 

περαιτέρω έρευνα. Στο επόμενο κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε να ερευνήσουμε την 

Ελληνική αγορά κεφαλαίου και συναλλάγματος κάνοντας χρήση ανάλογων 

υποδειγμάτων. 
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4.9 Παράρτημα Κεφαλαίου 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΒΛΕΨΓΜΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 

5.1 Εισαγωγή 

Η διερεύνηση της συμπεριφοράς των χρηματαγορών ελκύει πάντα ένα μεγάλο 

μέρος της διεθνούς χρηματοοικονομικής βιβλιογραφίας. Η υπόθεση της 

αποτελεσματικότητας των αγορών, πάνω στην οποία στηρίζονται αρκετές θεωρίες 

της σύγχρονης χρηματοοικονομικής επιστήμης, όπως για παράδειγμα η θεωρία της 

διάρθρωσης των επιτοκίων, ή η θεωρία χαρτοφυλακίου, διαρκώς διερευνάται τόσο σε 

επίπεδο αναπτυγμένων όσο και σε επίπεδο αναπτυσσόμενων αγορών χρήματος και 

κεφαλαίου. 

Τα τελευταία χρόνια, η επιταγή «κερδίστε την υπόθεση του τυχαίου 

περυτάτου, Random Walk Hypothesis-RWH» έχει γίνει ο σκοπός των σύγχρονων 

ερευνητών και αποτελεί, μάλιστα, συχνά διαμάχη. Τα αποτέλεσμα μιας τέτοιας 

έρευνας - διαμάχης όπως θα δούμε και από τις δικές μας μαρτυρίες είναι 

αμφισβητούμενα. 

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της συμπεριφοράς επιμέρους αξιόγραφων 

διαφόρων αγορών που απαρτίζουν το διεθνές χαρτοφυλάκιο έρευνας της παρούσας 

διατριβής, δεν θα μπορούσε να λείψει η έρευνα της Ελληνικής αγοράς κεφαλαίου και 

συναλλάγματος. Για ένα διεθνές χαρτοφυλάκιο ιδιαίτερη σημασία έχει το νόμισμα 

αναφοράς, το νόμισμα δηλαδή στο οποίο μετράει την απόδοση του χαρτοφυλακίου 

κάποιος επενδυτής. Είναι σαφές ότι, ένας Έλληνας επενδυτής παρόλη την 

απελευθέρωση των αγορών τα τελευταία χρόνια, ενδιαφέρεται ιδιαίτερα τόσο για την 

Ελληνική αγορά συναλλάγματος όσο και για την Ελληνική αγορά κεφαλαίου. Η 

έρευνα στην Ελληνική αγορά συναλλάγματος, θα αποτελέσει για εμάς το πρώτο 

στάδιο μιας ευρύτερης μελέτης, σχετικά με την προβλεψιμότητα των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών των βασικών νομισμάτων. Οι σύγχρονες τεχνικές 

πρόβλεψης που εφαρμόζονται στην Ελληνική αγορά κεφαλαίου και συναλλάγματος 

συμβάλλουν ιδιαίτερα στον εμπλουτισμό των γνώσεων και στην έρευνα, τόσο των 

ακαδημαϊκών όσο και των επαγγελματιών της αγοράς, στον τομέα των προβλέψεων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων. 
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Σύμφωνα, λοιπόν, με τα παραπάνω προχωρούμε στο παρόν κεφάλαιο στην 

εμπειρική ανάλυση τεσσάρων κατηγοριών αξιόγραφων από την ελληνική αγορά 

κεφαλαίου και την αγορά συναλλάγματος για να διερευνήσουμε την δυνατότητα 

πρόβλεψης των ημερήσιων αποδόσεων και διακυμάνσεων τους, κατά την περίοδο 

4/1/93 - 26/3/98. Η επιλογή του δείγματος έγινε με βάση τη διαθεσιμότητα της σειράς 

των συναλλαγματικών ισοτιμιών της δραχμής αλλά και την προηγούμενη έρευνα των 

Papanastassiou, Siriopoulos και Tsopoglou (1997). 

Οι κύριοι λόγοι που προσαρμόζουμε στατιστικά υποδείγματα στις χρονικές 

σειρές είναι δύο. Πρώτον, θέλουμε να κατανοήσουμε τη συμπεριφορά της χρονικής 

σειράς και δεύτερον, να υπολογίσουμε προβλέψεις για χρονικές στιγμές μετά το 

πέρας των διαθέσιμων παρατηρήσεων (Παπαναστασίου, 1996). Τα στατιστικά 

υποδείγματα με τα οποία ασχολείται η έρευνα στο παρόν κεφάλαιο, δεν 

περιλαμβάνουν ερμηνευτικές μεταβλητές. Περιγράφουν τη συμπεριφορά της 

χρονικής σειράς με βάση τις υστερήσεις της εξαρτημένης μεταβλητής και είναι 

ιδιαίτερα αποτελεσματικά για τον υπολογισμό βραχυπρόθεσμων προβλέψεων. Τα 

υποδείγματα αυτοπαλινδρομούμενου κινητού μέσου AKMA(p,q) (Autoregressive 

Moving Average) έχουν καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, ως ιδιαίτερα σημαντικά 

εργαλεία στον υπολογισμό προβλέψεων των χρηματιστηριακών χρονικών σειρών 

(Συριόπουλος, 1999a). Μια εναλλακτική μορφή υποδειγμάτων πρόβλεψης των 

αποδόσεων που ελέγχουμε είναι η Παλινδρόμηση Κυρίων Συνιστωσών (Principal 

Component Regression), που βασίζεται στην ευρύτερη χαοτική θεωρία (Συριόπουλος 

και Αεοντίτσης, 2000). 

Το κυρίαρχο συμπέρασμα μέσα από τις εμπειρικές έρευνες σχετικά με τις 

προβλέψεις χρηματοοικονομικών σειρών είναι ότι, παρόλο, που οι αποδόσεις των 

σειρών μοιάζουν να είναι βραχυπρόθεσμα μη προβλέψιμες, οι διακυμάνσεις τους 

μπορεί να προβλεφθούν σε κάποιο ικανοποιητικό βαθμό με την χρήση ειδικών 

υποδειγμάτων χρονικών σειρών. Οι προβλέψεις των διακυμάνσεων των αποδόσεων 

έχουν μεγάλη, επίσης, σημασία και στην προσπάθεια τιμολόγησης των δικαιωμάτων 

(options) στην αγορά παραγώγων. Παρ' όλες τις μικρές δυνατότητες ακριβών 

προβλέψεων, η έρευνα και η άσκηση με την χρήση σύγχρονων υποδειγμάτων 

χρονικών σειρών εξακολουθεί να έλκει το ενδιαφέρον των ερευνητών, εξαιτίας των 

σημαντικών χρηματικών κερδών που μπορεί να αποφέρει. 

Δεδομένης της απουσίας κάποιας συγκεκριμένης διαρθρωτικής οικονομικής 

θεωρίας να εξηγήσει τις διακυμάνσεις των αποδόσεων των χρηματοοικονομικών 
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σειρών, το υπόδειγμα του Engles (1982) και οι γενικευμένες του μορφές αργότερα, 

καθώς και οι τοπικές γραμμικές προβλέψεις των Farmer και Sidorowitch (1987), 

βρίσκουν μεγάλες εφαρμογές τα τελευταία χρόνια σε διάφορες χρονικές οικονομικές 

σειρές και σε διάφορες χώρες. Υπάρχουν κάποιες βασικές θεωρητικές εξελίξεις στην 

παραμετροποίηση και στην τελική διάρθρωση των υποδειγμάτων της κατηγορίας 

Αυτοπαλιδρομούμενων υποδειγμάτων υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας ARCH 

(Autoregressive Conditional Heteroskedasticity). Πρώτον, ένα γενικευμένο ARCH 

(Generalized ARCH, GARCH) υπόδειγμα (Bollerslev, 1986) έχει πιο ευέλικτη δομή 

από ότι ένα γραμμικό ARCH(ç) υπόδειγμα με ένα πολύ μεγάλο βήμα υστέρησης. 

Δεύτερον, η εμπειρική μελέτη της συμπεριφοράς των τιμών των μετοχών έδειξε ότι, 

υπάρχουν τα λεγόμενα "leverage effects" και μόνο Exponential GARCH υποδείγματα 

(Nelson, 1990) μπορούν να λάβουν υπόψιν αυτές τις επιδράσεις. Τέλος, υπάρχουν 

και τα υποδείγματα Threshold ARCH (Zakoian, 1994), που επιτρέπουν τις 

διαφορετικές αντιδράσεις των διακυμάνσεων ανάλογα με την κατεύθυνση και τον 

όγκο κάποιου σοκ της αγοράς. 

Αυτό το κεφάλαιο, έχει σκοπό να συμβάλλει στη διερεύνηση της απόδοσης 

συγκεκριμένων τεχνικών πρόβλεψης στην Ελληνική αγορά χρήματος και κεφαλαίου. 

Σύμφωνα με την εμπειρία μας υπάρχουν πολύ λίγες παρόμοιες έρευνες. Στις 

βραχυχρόνιες ημερήσιες ή εβδομαδιαίες χρηματοοικονομικές σειρές, μας 

ενδιαφέρουν προβλέψεις για δύο μεγέθη, για τις μελλοντικές αποδόσεις rt και για την 

μεταβλητικότητα τους Vt - Ε(η2 /Jt_y2, όπου Jt το σύνολο των πληροφοριών την 

στιγμή t. Οι Συριόπουλος και Ζαχαράκης (1991) εφάρμοσαν και διερεύνησαν την 

αποτελεσματικότητα της μεθοδολογίας Box-Jenkins στην πρόβλεψη των τιμών των 

Τραπεζικών Μετοχών του Χ.Α.Α. Λίγο αργότερα, οι Sallas και Thalassinos, (1996) 

εκτίμησαν υποδείγματα του τύπου των ολοκληρωμένων μεικτών 

αυτοπαλινδρομούμενων κινητού μέσου, PJ<JM.A(p,d,q), για να προβλέψουν τις 

εβδομαδιαίες σειρές τιμών έντεκα τραπεζικών μετοχών του ΧΑΑ. Οι τιμές των R , 

που βρήκανε, υπόσχονται μεγαλύτερη προβλεψιμότητα από ότι σε άλλες παρόμοιες 

εργασίες. Οι Siriopoulos, Asimakopoulos, και Venetis (1994) εκτίμησαν και εξέτασαν 

την χρησιμότητα των υποδειγμάτων GARCH σε ημερήσιες και εβδομαδιαίες τιμές 

του γενικού δείκτη του χρηματιστηρίου αξίων Αθηνών. Οι Papanastassiou, 

Siriopoulos και Tsopoglou (1997) χρησιμοποίησαν υποδείγματα ARIMA με 

κατάλοιπα που ακολουθούν υποδείγματα γενικευμένα αυτοπαλινδρομούμενα υπο-
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συνθήκη ετεροσκεδασπκά (GARCH), Bollerslev (1986), για την ανάλυση των 

ημερήσιων τιμών του ΓΔΧΑΑ, και των τραπεζικών μετοχών της Εθνικής, της 

Πίστεως και της Ηρακλής Τσιμέντα. Η αξιολόγηση των προβλέψεων από τα 

υποδείγματα έγινε χρησιμοποιώντας παρατηρήσεις εκτός δείγματος. Τα 

αποτελέσματα ήταν σύμφωνα με αυτά άλλων εργασιών σε διεθνές επίπεδο (Brooks 

1997, 1998). 

Στην συνέχεια, στην ενότητα 5.2 θα παρουσιάσουμε τις σειρές που αποτελούν 

το αντικείμενο της μελέτης μας. Στις ενότητες 5.3 και 5.4 θα παρουσιάσουμε τα 

αποτελέσματα της εκτίμησης των υποδειγμάτων και του υπολογισμού προβλέψεων 

με βάση τη μεθοδολογία που αναπτύξαμε στην ενότητα 3.3 της διατριβής. Ενώ στην 

ενότητα 5.5 παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με την εφαρμογή 

της θεωρίας του χάους στην Ελληνική αγορά κεφαλαίου και συναλλάγματος. Στην 

τελευταία ενότητα σχολιάζουμε συνολικά τα αποτελέσματα μας. 

5.2 Παρουσίαση των δεδομένων 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζουμε τα δεδομένα έρευνας του παρόντος 

κεφαλαίου. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζουμε τη σειρά του Γενικού Δείκτη του 

Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, δύο τραπεζικές μετοχές, της Εθνικής και της 

Πίστεως, τρεις χρηματοοικονομικές εταιρείες, της Άλφα Λήζινγκ, της Ελληνικής 

Εταιρείας Επενδύσεως Χαρτοφυλακίου, και της Εθνικής Ασφαλειών, και τρεις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες της δραχμής, Δρχ/Λίρα Αγγλίας, Δρχ/Δολάριο ΗΠΑ και 

Δρχ/Γερμανικό Μάρκο. 

Η βασική περίοδος που εξετάζουμε είναι από 4/1/93 έως 26/3/98. Η περίοδος 

αυτή επιλέχθηκε, γιατί αυτό ήταν το διαθέσιμο μήκος της σειράς για τις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες. Βασικά, έχουμε πέντε παρατηρήσεις την εβδομάδα, εκτός 

των αργιών. Οι τιμές των αποδόσεων παλινδρομήθηκαν σε βωβές μεταβλητές που 

παριστούν τις μέρες της εβδομάδος και τον αριθμό των ημερών αργίας που 

προηγήθηκαν. Θεωρούμε πως τα κατάλοιπα μιας τέτοιας παλινδρόμησης είναι η 

διορθωμένη για επιδράσεις ημέρας και διακοπών σειρά. Όπου τα αποτελέσματα της 

παλινδρόμησης ήταν στατιστικά σημαντικά, στις αναλύσεις των επόμενων ενοτήτων 

χρησιμοποιήσαμε τις διορθωμένες σειρές. 

Ο πίνακας 5.1 δίνει πληροφορίες για τα δεδομένα μας, μερικά στατιστικά για 

τις σειρές των αποδόσεων, και τις τάξεις του AKMA(p,q)-GARCH(0,P) που 
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επιλέξαμε. Στον πίνακα αυτό, όπως και στους επόμενους, οι σειρές θα αναφέρονται 

με τον αριθμό που ορίζεται παρακάτω: 

1. Γενικός Δείκτης Χρηματιστηρίου Αθηνών 

2. Εθνική Τράπεζα 

3. Τράπεζα Πίστεως 

4. Άλφα Λήζινγκ 

5. Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεως Χαρτοφυλακίου 

6. Εθνική Ασφαλειών 

7. Συναλλαγματική ισοτιμία Δρχ/Λίρας Αγγλίας (DRS/BP) 

8. Συναλλαγματική ισοτιμία Δρχ/$ΗΠΑ (DRS/USD) 

9. Συναλλαγματική ισοτιμία Δρχ/Γερμανικού Μάρκου (DRS/DM) 

Πίνακας 5.1 Στατιστικά των Ημερήσιων Αποδόσεων 

Σειρά 

1 
1. Γ. Δείκτης 
2. Εθνική Τρ. 

3. Τρ. Πίστεως 
4.Αλφα Λήζινγκ 
5.Ε.Ε.. Χαρτοφ. 
6.Εθ. Ασφαλειών 

7. DRS/BP 
8. DRS/USD 
9. DRS/DM 

Γ(1) 

2 

0.247 
0.165 
0.178 
0.059 
-0.019 
0.061 
-0.102 
-0.030 
-0.176 

p-value 
Q(12) 

3 
0.000 
0.000 
0.000 
0.433* 
0.000 
0.028 
0.021 
0.034 
0.000 

VR 

4 

7.69 
7.97 
7.65 

0.46* 
-2.10 
3.42 
-2.38 
1.34* 
-6.12 

R 

5 

-5.03 
-5.70 
-3.15 
-4.70 
-3.37 
-3.15 
1.43* 
1.27* 
-3.88 

ARMA 

(P,q) 
6 

(9,0) 
(1,0) 
(1,0) 
(1,1) 
(2,1) 
(1,1) 
(0,1) 

. 
(0,1) 

r(l) 

7 

0.040 
0.146 
0.102 
0.104 
0.171 
0.231 
0.096 
0.134 
0.302 

p-value 
Q(12) 

8 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

GARCH 

(Q.P) 
9 

\*-t*J 

(1,1) 

\1»1) 
(1,1) 
(1,1) 
(1,1) 
(6,0) 
(6,0) 
(6,0) 

Σημείωση: * σημαίνε; δεν υπάρχει μαρτυρία εναντίον της ΥΤΠ. 

Ο πίνακας 5.1 μας δίνει κάποια στατιστικά στοιχεία των αποδόσεων που 

εξετάζουμε. Στην στήλη 2 με Γ(1) συμβολίζουμε την τιμή του συντελεστή 

αυτοσυσχετίσεως για μια υστέρηση. Στην στήλη 3 με το σύμβολο Q(12) δίνουμε τις 

ρ-τιμές της στατιστικής Box-Pierce για 12 υστερήσεις. Η στήλη με το σύμβολο VR, 

δίνει την τιμή της στατιστικής ελέγχου του λόγου διακύμανσης, η στήλη με το 

σύμβολο R τη στατιστική του ελέγχου ροών. Και στις δύο τελευταίες περιπτώσεις η 

στατιστική ελέγχου κάτω από την υπόθεση της ανεξαρτησίας των αποδόσεων 

ακολουθεί την τυπική κανονική κατανομή. Χρησιμοποιώντας το κριτήριο του AIC 

και διάφορους διαγνωστικούς ελέγχους, όπως στην περίπτωση του Box Jenkins 

(1976), επιλέγουμε τη βέλτιστη μορφή του υποδείγματος ARMA(p,q) για κάθε 

συγκεκριμένη χρονική σειρά. Στη στήλη 6 φαίνονται οι τάξεις των ARMA(p,q)-

GARCH(Q,P) που επιλέξαμε. Στις επόμενες δύο στήλες βλέπουμε την ίδια 

πληροφόρηση όπως και στη στήλη 2 και 3 αλλά για τα τετράγωνα των σφαλμάτων 

των αντίστοιχων υποδειγμάτων AKMA(p,q). Η επιλογή των παραμέτρων/?, q έγινε 

ακολουθώντας τους κανόνες του Bolleslev (1986) και των αντίστοιχων t-ελέγχων. 

Γενικά προτιμήσαμε μοντέλα που οι παράμετροι τους να βρίσκονται μέσα στην 
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περιοχή στασιμότητας. Συνοπτικά μπορούμε να πούμε ότι, πρώτα μελετήσαμε το 

διάγραμμα της ίδιας της διορθωμένης λόγω αργιών σειράς και μετά υπολογίσαμε τις 

συναρτήσεις αυτοσυσχετίσεων και μερικών αυοσυσχετίσεων, εφαρμόζοντας μερικούς 

από τους ελέγχους που αναφέραμε στην ενότητα 3.3.1. Μερικά πιο ασφαλή κριτήρια 

για την επιλογή της τάξης των ρ, q των υποδειγμάτων AKbAA(p,q), είναι ο έλεγχος 

Likelihood Ratio, το κριτήριο της ασυμπτωτικής πληροφορίας, AIC, γνωστό και ως 

κριτήριο του Akaike, όπως και το κριτήριο του Schwartz (SC). Οι Brockwell και 

Davis (1989) για μεικτά ARMA(p,ç), όπου είναι δύσκολο να αναγνωρισθεί η μορφή 

των συναρτήσεων αυτοσυσχετίσεων και μερικών αυτοσυσχετίσεων, προτείνουν να 

προσαρμόζουμε διαδοχικά AKMA(p,q), ρ = 1,2,...,Α, k σχετικά μεγάλο και να 

εντοπίζουμε το καλύτερο με τα κριτήρια LR, AIC ή SC. Κάτι που εφαρμόσαμε στην 

δική μας περίπτωση. Αφού στη συνέχεια διαλέξουμε τα υποδείγματα και τα 

εκτιμήσουμε, ελέγχουμε εκ των υστέρων τις θεωρητικές ιδιότητες των στάσιμων, 

αντιστρέψιμων και κανονικά κατανεμημένων ARMA. Κάνουμε μια σειρά από 

ελέγχους όπως αναφέραμε στην ενότητα 3.3.1, όπως έλεγχο για μηδενικό μέσο, 

έλεγχος τυχαιότητας, κανονικότητας των σφαλμάτων, εντοπισμός έκτοπων τιμών, 

έλεγχος αν οι συντελεστές πληρούν τις συνθήκες στασιμότητας και 

αντιστρεψιμότητας. 

Οι έλεγχοι δείχνουν πως οι αποδόσεις είναι ελαφρά συσχετισμένες. Μη 

αναμενόμενη ήταν η συμπεριφορά της σειράς του ΓΔ στο δείγμα 1/1/93-26/3/98 που 

παρουσίαζε μικρές αλλά στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις για μεγάλο αριθμό 

υστερήσεων. Αυτό φάνηκε και στην επιλογή του υποδείγματος ARMA(p,q), για να 

διορθώσουμε από τις τυχόν επιδράσεις μακράς μνήμης, βλέπε Ling και Li (1997). Η 

σειρά 5 παρουσίασε στατιστικά σημαντική αρνητική αυτοσυσχέτιση πρώτου βαθμού, 

κάτι το οποίο ήταν εξαίρεση σε γενικές γραμμές. Παρόλα αυτά, σε αυτό το σημείο θα 

πρέπει να θυμηθούμε ότι οι αυτοσυσχετίσεις κάποιου δείγματος και οι σχετικοί 

έλεγχοι είναι ευαίσθητοι στην παρουσία έκτοπων τιμών, έτεροσκεδαστικότητας και 

μη κανονικότητας. Τα παραπάνω μπορούν κιόλας να αιτιολογήσουν τα 

αντικρουόμενα πολλές φορές αποτελέσματα κατά τον έλεγχο της υπόθεσης του 

τυχαίου περιπάτου. Στις συναλλαγματικές σειρές 7, 9 βλέπουμε ενδείξεις μικρής 

αρνητικής συσχέτισης. Σε παρόμοιες έρευνες ο Satchel και ο Timmermann (1995) 

υποστήριξαν ότι τέτοιου είδους αποτελέσματα εξηγούνται από την συστηματική 

διαφορά επιτοκίων μεταξύ δύο χωρών. Μόνο στις σειρές (4) και (8) έχουμε ενδείξεις 

λευκού θορύβου. Παρ' όλα αυτά, ακολουθώντας την τυπική διαδικασία προσαρμογής 
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ARMA, καταλήξαμε στα υποδείγματα που φαίνονται στις αντίστοιχες στήλες. Όλα τα 

τετράγωνα των καταλοίπων εμφάνισαν ισχυρές συσχετίσεις, χαρακτηριστικό της μη-

γραμμικότητας των σειρών. Αυτό το εύρημα της μη-γραμμικότητας των σειρών 

αποτέλεσε για εμάς κίνητρο περαιτέρω διερεύνησης της ύπαρξης χαμηλοδιάστατου 

χάους στην ενότητα 5.5. 

Με αστερίσκο σημειώνουμε τις περιπτώσεις στις οποίες η υπόθεση του 

τυχαίου περιπάτου απορρίπτεται. Όπως προαναφέραμε, κάποιες φορές οι έλεγχοι της 

ΥΤΠ δεν έχουν τα ίδια αποτελέσματα. Στις σειρές όμως που οι στατιστικές ελέγχου 

απείχαν πολύ από την περιοχή αποδοχής, όπως θα δούμε και στον πίνακα 5.4, είχαμε 

προβλέψεις που δεν διαφέρανε από αυτές με την απλοϊκή μέθοδο. 

5.3 Αποτελέσματα εκτιμήσεων των υποδειγμάτων 

Οι τάξεις του ARMA(p,q) επιλέχθηκαν με το κριτήριο SC του Schwartz, 

μεταξύ των υποψηφίων υποδειγμάτων που περνούσαν τον έλεγχο Β-Ρ λευκού 

θορύβου. Η επιλογή του GARCH έγινε ακολουθώντας τους κανόνες στον Bollerslev 

(1986) και με t-ελέγχους. Γενικά, επιδιώξαμε GARCH υποδείγματα που οι 

συντελεστές τους να βρίσκονται σαφώς μέσα στην περιοχή στασιμότητας. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις ένα GARCH(1,1) ήταν αρκετό, σύμφωνα κιόλας με τους 

Bera και Higgins (1993). Για τις σειρές 7, 8 και 9 εκτός από τα υποδείγματα που 

παρουσιάζονται στον πίνακα 5.1 εκτιμήσαμε και υποδείγματα της μορφής 

GARCH(1,1). Η εκτίμηση των υποδειγμάτων ABMA(p,q)-GAKCR(Q,P), 

EGARCH(<2,P), TARCH(<2,P), έγινε με την μέθοδο μεγίστης πιθανοφάνειας που 

διαθέτει το οικονομετρικό πακέτο EViews. Οι εκτιμημένοι ARMA παράμετροι δεν 

διέφεραν ιδιαίτερα όταν εκτιμούσαμε απλά ARMA και ARMA-GARCH 

υποδείγματα. Κάτι που δεν συνέβαινε στην περίπτωση ARMA-TARCH, ARMA-

EGARCH υποδείγματα. Οι εκτιμητές των παραμέτρων από την κοινού εκτίμηση των 

υποδειγμάτων ARMA-EGARCH εμφάνισαν αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά και 

αποφασίσαμε να υποθέσουμε ότι οι σειρές ακολουθούσαν τον τυχαίο περίπατο και 

εκτιμήσαμε ένα υπόδειγμα της μορφής EGARCH στις αποδόσεις. Αν εξαιρέσουμε 

το υπόδειγμα AR(9) για τον ΓΔ, τα υπόλοιπα κινούνται μέσα στα πλαίσια του 

αναμενόμενου. Η συνάρτηση αυτοσυσχετίσεων του ΓΔ, όπως αναφέραμε 

προηγουμένως, για το διάστημα 93 - 98, έδωσε ενδείξεις ότι δεν έσβηνε εκθετικά. 

Για να επιτύχουμε κατάλοιπα λευκού θορύβου, είχαμε να επιλέξουμε μεταξύ ARMA 

μεγάλης τάξης, ή κλασματικής διαφόρισης. Επιλέξαμε το πρώτο. Τα αποτελέσματα 

126 



της εκτίμησης των ABMA(p,q)-GAKCH(Q,P) δίνονται για λόγους οικονομίας χώρου 

και χρόνου στο παράρτημα του κεφαλαίου. 

Στον πίνακα 5.2, φαίνονται τα αποτελέσματα από τον στατιστικό έλεγχο 

συμμετρίας στα τυπικά κατάλουτα των υποδειγμάτων ARMA-GARCH του πίνακα 

5.1. Η υπολογισμένη στατιστική των δύο τελευταίων στηλών πρέπει να συγκριθεί με 

την κριτική τιμή 12.44 από την χ2

2ο κατανομή. Όπως βλέπουμε σε όλες σχεδόν τις 

περιπτώσεις η υπόθεση της συμμετρικής κατανομής των σφαλμάτων υπάρχουν 

ενδείξεις ότι απορρίπτεται. 

Πίνακας 5.2 Έλεγχοι Ασυμμετρίας 

Σειρά 

1. Γ. Δείκτης 

2. Εθνική Τρ. 

3. Τρ. Πίστεως 

4. Αλφα Λήζινγκ 

5. Ε.Ε.Ε. Χαρτοφ. 

6. Εθ. Ασφαλειών 

7. DRS/BP 

8. DRS/USD 

9. DRS/DM 

7. DRS/BP 

8. DRS/USD 

9. DRS/DM 

Ασυμμετρία 
(Skewness) 

0.1939 

-0.0936 

-0.1511 

0.2187 

0.2448 

0.1659 

0.0415 

-0.0068 

0.0565 

0.0130 

-0.0024 

0.0062 

Κύρτωση 
(Kurtosis) 

3.6344 

5.5789 

8.7517 

4.9693 

5.3821 

4.4596 

3.4625 

3.3813 

4.3690 

3.2542 

3.2611 

4.6438 

Lag 

48.79 

15.33 

19.29 

30.53 

40.12 

18.80 

40.71 

20.28 

52.49 

36.76 

22.62 

44.03 

Lead 

56.29 

18.96 

23.74 

24.83 

61.39 

19.95 

50.72 

19.80 

29.93 

53.54 

26.64 

22.05 

Η εκτίμηση των υποδειγμάτων στοχαστικής μεταβλητότητας που δίνονται από 

τις εξισώσεις 3.8, 3.9 και 3.13, επιτεύχθηκε σε δύο στάδια. Πρώτα εκτιμήσαμε με το 

οικονομετρικό πακέτο Eviews τους συντελεστές του υποδείγματος ARMA και μετά 

χρησιμοποιήσαμε τα κατάλοιπα για να εκτιμήσουμε το υπόδειγμα της 

μεταβλητότητας. Η εκτίμηση του υποδείγματος έγινε με την μέθοδο των ροπών, όπως 

περιγράφεται στον Taylor (1986), και κάνοντας χρήση του πακέτου STAMP και 

κάποιων προγραμμάτων σε γλώσσα προγραμματισμού Fortran που γράψαμε με την 

πολύτιμη βοήθεια. 

Οι προβλέψεις παρήχθησαν από τις εξισώσεις του φίλτρου Kaiman. Σίγουρα 

αυτή η διαδικασία δεν είναι και η αποτελεσματικότερη, αλλά απλοποιεί τους 

υπολογισμούς και διευκολύνει την ανάπτυξη του κατάλληλου λογισμικού. Τα 

αποτελέσματα δίνονται στον πίνακα 5.3. 

GARCH(U) 

GARCH(6,0) 
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Πίνακας 5.3 Αποτελέσματα Εκτίμησης Υποδειγμάτων Στοχαστικής Μεταβλητότητας 

Σειρές 

1. Γ. Δείκτης 

2. Εθνική Τρ. 
3. Τρ. Πίστεως 

4. Άλφα Λήζινγκ 
5. Ε.Ε.Ε. Χαρτοφ. 
6. Εθ. Ασφαλειών 

7. DRS/BP 
8. DRS/USD 
9. DRS/DM 

α 
^.5246 
-4.1279 
-4.4412 
-4.3996 
-4.1815 
-3.7606 
-5.4136 
-5.2638 
-6.1204 

β2 

0.0630 
0.0315 
0.0402 
0.0461 
0.0534 
0.0152 
0.0328 
0.0352 
0.0558 

φ 
0.9950 
0.9880 
0.9940 
0.9950 
0.9950 
0.9820 
0.995 

0.9950 
0.9950 

5.4 Αποτελέσματα προβλέψεων των υποδειγμάτων 

Για την αξιολόγηση της προβλεπτικής ικανότητας των μεθόδων που θα 

αναφέρουμε, ένα μέρος των διαθέσιμων παρατηρήσεων χρησιμοποιήθηκε για την 

εκτίμηση του υποδείγματος και το υπόλοιπο διατέθηκε για την παραγωγή εκτός 

δείγματος προβλέψεων. Τα αποτελέσματα των προβλέψεων κατά ένα βήμα προς τα 

εμπρός για τις αποδόσεις στον πίνακα 5.4 υπολογίσθηκαν με τις ακόλουθες 

μεθόδους. Η πρόβλεψη Ι αποτελεί την απλοϊκή πρόβλεψη και για τη στιγμή t είναι ο 

αριθμητικός μέσος των αποδόσεων μέχρι τη στιγμή t-1. Η πρόβλεψη Π δίνεται από 

ένα ΑΚΜΑ(Ι,Ι) που αντιστοιχεί κατά προσέγγιση στο υπόδειγμα του Taylor (1986). 

Οι προβλέψεις III, IV και V, δίνονται από ένα ARMA μαζί με την εκτίμηση ενός 

GARCH(1,1), GARCH(Ö,P), βλέπε πίνακα 5.1, και TARCH(1,1) αντίστοιχα. Δεν 

δίνεται πρόβλεψη για το ARMA-EGARCH (1,1). 

Πίνακας 5.4 Αποτελέσματα προβλέψεων για τις αποδόσεις 

Σειρές 

1. ASE G.Ind 

2. National 

3. Pisteos 

4. Alpha Leas. 

5. Hel.Inv. Co 

6. Ethniki Ins. 

7. DRS/BP 

8. DRS/USD 

9. DRS/DM 

I 

3.1930 

5.8903 

5.4597 

4.0610 

6.1469 

11.5410 

0.2874 

0.3118 

0.0394 

II : I 

0.900 

0.928 

0.946 

0.995 

1.026 

0.986 

1.007 

1.000 

0.971 

Μέθοδοι Πρόβλεψης 

III: I 

0.898 

0.917 

0.949 

0.998 

1.363 

1.094 

1.003 

1.002 

0.989 

IV: I 

-

-

-

-

-

-

1.029 

1.002 

1.074 

V : I 

1.071 

0.997 

0.998 

0.998 

1.000 

0999 

1.003 

1.002 

0.989 

Σημείωση : ΜΤΣ στην στήλη Ι πρέπει να πολλαπλασιαστεί με 10 

Οι προβλέψεις αξιολογούνται με βάση το κριτήριο του μέσου τετραγωνικού 

σφάλματος για τις παρατηρήσεις εκτός του δείγματος (1102-1306). Άλλα μέτρα 

αξιολόγησης των προβλέψεων, όπως το μέσο απόλυτο σφάλμα και η Theil's U-

στατιστική δεν αλλάζουν ιδιαίτερα τα αποτελέσματα. Η στήλη 1 του πίνακα 5.4 δίνει 

το μέσο τετραγωνικό σφάλμα για την απλοϊκή πρόβλεψη. Οι υπόλοιπες στήλες δίνουν 

τα πηλίκα των μέσων τετραγωνικών σφαλμάτων των διαφόρων προβλέψεων σε 

σχέση με την απλοϊκή. Οι προβλέψεις Ι και IV είναι διαφορετικές μόνο για τις 3 
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τελευταίες σειρές. Εκτός από τις τρεις πρώτες σειρές και σε μικρότερο βαθμό τη 

σειρά 9, τα όποια κέρδη είναι μικρά. Οι υπόλοιπες σειρές είναι αυτές για τις οποίες 

είχαμε ενδείξεις από τον πίνακα 5.1 ότι ακολουθούν την υπόθεση του τυχαίου 

περιπάτου. Όταν χρησιμοποιήσαμε υποδείγματα ARMA μαζί με υποδείγματα για την 

διακύμανση οι προβλέψεις για τις αποδόσεις χειροτέρευαν. 

Γενικά μπορούμε να πούμε, τα ARMA υποδείγματα φαίνεται να βελτιώνουν 

το Μέσο Τετραγωνικό Σφάλμα (ΜΤΣ) σε σχέση με την απλοϊκή πρόβλεψη κατά 

0.5% - 10%. Τα ίδια περίπου αποτελέσματα ίσχυσαν και για την περίοδο 91-96. 

Οι προβλέψεις για την μεταβλητικότητα στον Πίνακα 5.5 έχουν ως εξής. Η Γ 

είναι η απλοϊκή που δίνεται από την διακύμανση των αποδόσεων την στιγμή ί-Ι. Η Π' 

δίνεται από το υπόδειγμα στοχαστικής μεταβλητότητας που εκτιμήθηκε στα 

κατάλουτα του αντίστοιχου ARMA υποδείγματος (πακέτο Stamp). Οι ΠΓ, IV, ν'και 

VI' δίνονται από τα αντίστοιχα υποδείγματα GARCH(1,1), GARCH((9,P), 

TARCH(1,1) KaiEGARCH(l,l). 

Πίνακας 5.5 Αποτελέσματα προβλέψεων για την μεταβλητότητα των αποδόσεων 

Σειρές 

1.ASE G.Index 

2. National Bank 

3. Pisteos Bank 

4. Alpha Leas. 

5. Hei. Inv. Co 

6. Ethniki Ins. 

7. DRS/BP 

8. DRS/USD 

9. DRS/DM 

Γ 

0.0028 

0.0161 

0.0110 

0.0060 

0.0134 

0.0291 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Π': Γ 

0.771 

0.810 

0.844 

1.172 

1.297 

0.931 

1.190 

1.132 

0.818 

Μέθοδοι 

m· : r 
0.773 

0.897 

0.877 

0.948 

1.027 

0.890 

1.036 

1.065 

0.727 

Πρόβλεψης 

IV : r 

-

-

-

-

-

-

1.007 

1.027 

0.762 

V :Γ 

0.760 

0.875 

0.883 

0.947 

0.969 

0.897 

1.040 

1.076 

0.721 

VI': Γ 

0.769 

0.883 

0.936 

0.938 

0.958 

0.913 

0.984 

0.990 

0.746 

Σημείωση: ΜΤΣ στην στήλη Ι πρέπει να πολλαπλασιαστεί με 10-4. Η τιμή 0.0000 σημαίνει ότι σημαντικά ψηφία είναι 

χαμηλότερης τάξης. 

Οι προβλέψεις των αποδόσεων στον Πίνακα 5.5 αξιολογούνται με βάση το 

κριτήριο του ΜΤΣ των αποκλίσεων η2 - V2. Παρόλα αυτά κριτήρια όπως η Μέση 

Απόλυτη Απόκλιση, (ΜΑΑ), και οι στατιστικές U και U1 του Theil επίσης ελέχθησαν 

με ανάλογα αποτελέσματα. 

Στον πίνακα 5.5 παρατηρούμε ότι, σε γενικές γραμμές όλες οι προβλέψεις 

έχουν καλύτερες επιδόσεις από την απλοϊκή στην Ελληνική αγορά κεφαλαίου. Δεν 

μπορούμε να πούμε το ίδιο όμως και στην περίπτωση της Ελληνικής αγοράς 

συναλλάγματος με εξαίρεση τη σχέση Δραχμής - Γερμανικού Μάρκου. Η ΠΙ, με τα 

κριτήρια αξιολόγησης, φαίνεται να έχει ανάλογα αποτελέσματα με την Π. Ενώ στις 

περισσότερες περιπτώσεις φαίνεται να υπερέχουν η V και VI'. Οι μέθοδοι αυτές 
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έδωσαν ένα λόγο μέσου τετραγωνικού σφάλματος της τάξεως 5% - 25% μικρότερο 

της Γ. 

Τα αποτελέσματα για τις μεθόδους ΓΠ'και IV", είναι διαφορετικά, μόνο στις 

τρεις τελευταίες σειρές. Τα αποτελέσματα για την δεύτερη μέθοδο είναι ασυνεπή 

πιθανόν λόγω της διαδικασίας εκτίμησης των υποδειγμάτων που ακολουθήσαμε. Για 

τις σειρές 5, 7 και 8, οι προβλέψεις με τις μεθόδους ΠΙ', IV, V και VI', ήτανε 

χειρότερες ή ελαφρά καλύτερες από την απλοϊκή. Για την σειρά 9, όλες οι μέθοδοι 

πήγαν καλύτερα από την απλοϊκή. Μάλιστα οι προβλέψεις που έδωσε ένα υπόδειγμα 

GARCH(1,1) ήταν καλύτερες από ότι αυτές του ARCH(6). Σε όλες τις υπό εξέταση 

χρονικές σειρές, το υπόδειγμα EGARCH υποθέτοντας αποδόσεις που ακολουθούν 

τον τυχαίο περίπατο έδωσε τις καλύτερες προβλέψεις. Γενικά οι διαφορές μεταξύ των 

προβλέψεων ήτανε μικρές. Οι καλύτερες ήταν της τάξης του 25% με 28% για την 

σειρά 9 και για την σειρά 1. Οι Brooks(1998), Frances και Van Dijk(1996), Nachane 

και Ray(1993) βρήκαν παρόμοια με τα δικά μας αποτελέσματα. 

5.5 Εμπειρικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της θεωρίας του Χάους 

Στο σημείο αυτό, και με βάση τα αποτελέσματα των ως τώρα ερευνών μας, 

πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα ότι ένα από τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων 

χρηματοοικονομικών σειρών είναι ότι παρουσιάζουν μια μη-γραμμική εξάρτηση. 

Πράγμα που πολλές φορές θα μπορούσε να εξηγηθεί από την ύπαρξη 

χαμηλοδιάστατου χάους (Συριόπουλος & Λεοντίτσης, 1999a). Είναι γεγονός ότι μια 

πιθανή εξήγηση της ύπαρξης μη-γραμμικής συμπεριφοράς στις χρηματαγορές 

οφείλεται στην διαφορετική θεώρηση των πραγμάτων από τους επενδυτές σε 

παγκόσμιο επίπεδο. 

Στην προσπάθεια μας λουτόν, στο πλαίσιο ενός διεθνούς χαρτοφυλακίου, να 

διερευνήσουμε την προβλεψιμότητα τόσο των αποδόσεων όσο και των διακυμάνσεων 

χρεογράφων στην Ελληνική αγορά χρήματος και κεφαλαίου, προχωρήσαμε στον 

έλεγχο διαφόρων σύγχρονων τεχνικών πρόβλεψης, που βασίζονται στη θεωρία του 

χάους, για την οποία μιλήσαμε στην ενότητα 3.3 του κεφαλαίου τρία. 

Η διερεύνηση χαοτικής συμπεριφοράς στις υπο εξέταση χρονοσειρές αλλά και 

η πρόβλεψη των αποδόσεων και των απόλυτων αποκλίσεων από το μέσο με την 

τοπική γραμμική μέθοδο της Ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών (Principal Component 

Analysis, PCA) αποτελούν το βασικό αντικείμενο της εμπειρικής έρευνας της 

παρούσας ενότητας. 
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Προηγούμενες έρευνες σχετικά με τη διερεύνηση και εφαρμογή της θεωρίας 

του Χάους στην Ελληνική κεφαλαιαγορά είναι περιορισμένες. Οι Siriopoulos και 

Sirlantzis (1993) εφαρμόζοντας Rescaled Range (R/S) ανάλυση και άλλα σύγχρονα 

εργαλεία της μη-γραμμικής ανάλυσης (ανακατασκευή του χώρου των φάσεων, 

διάσταση συσχέτισης, θετικοί εκθέτες Lyapunov) στις αποδόσεις του γενικού δείκτη 

του ΧΑΑ και ελέγχοντας την υπόθεση ότι οι μεταβολές των τιμών οφείλονται σε 

τυχαιότητα ή μη-γραμμικότητες βρήκαν τα ακόλουθα αποτελέσματα: α) ο γενικός 

δείκτης του ΧΑΑ ακολουθεί ένα μερολυπτικό υπόδειγμα τυχαίου περιπάτου με 

μακροχρόνια μνήμη, β) ο μέγιστος εκθέτης Lyapunov βρέθηκε να συγκλίνει στη τιμή 

0.0277 και γ) η χαμηλή τιμή της διάστασης συσχέτισης προσφέρουν επυτλέον 

ενδείξεις για την ύπαρξη χαμηλοδιάστατου χάους. Τα αποτελέσματα αυτά 

επιβεβαιώνονται λίγο αργότερα από μια νέα εργασία των ιδίων Συριόπουλος και 

Σιρλαντζής (1993). Ο Siriopoulos (1999b) υποστήριξε ότι η απόρριψη της υπόθεσης 

HD των ημερήσιων και εβδομαδιαίων αποδόσεων του γενικού δείκτη του ΧΑΑ την 

περίοδο 1986-1994 συμφωνεί με τις παρακάτω υποθέσεις: α) η χρονοσειρά είναι μη-

γραμμική, β) η χρονοσειρά παρουσιάζει χαμηλοδιάστατη χαοτική συμπεριφορά. Για 

τον έλεγχο των υποθέσεων αυτών εφαρμόζονται διάφοροι στατιστικοί έλεγχοι (BDS, 

Hsieh test, ARCH test κ.ά.). Στην περίπτωση αποκάλυψης μη-γραμμικότητας 

υποδείγματα της μορφής GARCH και στοχαστικά-GARCH είναι κατάλληλα για την 

μελέτη των σειρών. Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας συνοψίζονται: α) ότι η 

πιθανή πηγή της ύπαρξης μη-γραμμικής εξάρτησης στα δεδομένα βρίσκεται στη 

διακύμανση της διαδικασίας και β) εκτιμώντας ένα υπόδειγμα GARCH(1,1) και ένα 

στοχαστικό-GARCH υπόδειγμα, το άθροισμα των συντελεστών του δεύτερου είναι 

σημαντικά μικρότερο του πρώτου, γεγονός που αποτελεί ένδειξη καλλίτερης 

προσαρμογής του δεύτερου στα δεδομένα. 

Όσον αφορά την έρευνα σχετικά με την χαοτική συμπεριφορά των διεθνών 

χρηματιστηρίων, οι Siriopoulos και Markellos (1996) εφάρμοσαν μια σειρά ελέγχων 

χαοτικής συμπεριφοράς που μπορούν να προσφέρουν ενδείξεις για τη 

προβλεψιμότητα των χρονοσειρών των αποδόσεων πέντε χρηματιστηριακών αγορών 

(Λονδίνου, Φραγκφούρτης, Βελγίου, Ισπανίας και Ελλάδας). Σχετικά με τη 

κατασκευή και την αρχιτεκτονική των Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων (ΤΝΔ) 

προτάθηκε η μέση τροχιακή περίοδος (που εκτιμήθηκε από την ανάλυση R/S) ενώ ο 

αριθμός των κόμβων του κρυφού στρώματος των ΤΝΔ προσεγγίζεται από τη 

κλασματική διάσταση των χρονοσειρών. Ο Siriopoulos (1996b) προτείνει μια πλήρη 
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στατιστική διαδικασία σε τέσσερα στάδια για τον έλεγχο και την υποδειγματοποίηση 

μη-γραμμικών χρηματοοικονομικών χρονολογικών σειρών, χρησιμοποιώντας 

σύγχρονες στατιστικές και οικονομετρικές τεχνικές. Γίνεται εφαρμογή της 

διαδικασίας αυτής στις κεφαλαιαγορές των ΗΠΑ, Αγγλίας, Γαλλίας και Ελλάδας. Το 

πρώτο στάδιο αποτελείται από τους ελέγχους στασιμότητας, κανονικότητας και 

ανεξαρτησίας. Εάν η τελευταία υπόθεση της ανεξαρτησίας απορριφθεί τότε, στο 

δεύτερο στάδιο προτείνονται έλεγχοι για τη μη-γραμμική εξάρτηση (έλεγχος ημι-

χαοτικής συμπεριφοράς) της σειράς και στη συνέχεια ελέγχεται στο τρίτο στάδιο, η 

εμφάνιση μη-γραμμικότητας με μια σειρά από ελέγχους (BDS-test, έλεγχοι 

μακροχρόνιας μνήμης, R/S ανάλυση κ.ά.). Τέλος το τέταρτο στάδιο απαιτεί την 

εξειδίκευση του υποδείγματος. Οπότε υποδείγματα τύπου ARCH, GARCH μπορεί να 

αποδειχθούν σημαντικά. Το βασικότερο εύρημα αυτής της μελέτης είναι ότι η 

αναδυόμενη χρηματιστηριακή αγορά της Ελλάδας παρουσιάζει ημι-χαοτική 

συμπεριφορά, γεγονός, που πιθανόν να οφείλεται στο ότι η πληροφορία δεν είναι 

διαθέσιμη συγχρόνως σε όλους τους συναλλασσόμενους. 

Όσον αφορά την αγορά ξένου συναλλάγματος οι Bajo-Rubio et. al. (1992), 

επιχείρησαν πρόβλεψη εκτός δείγματος με την απλή μέθοδο (Farmer και Sidorowich, 

1987). Τα αποτελέσματα τους είναι καλύτερα από τον τυχαίο περίπατο, αλλά 

παρουσιάζουν μεγάλη ανομοιομορφία το καλύτερο Ε ήταν περίπου 50%. Σε γενικές 

γραμμές, το βασικό συμπέρασμα των ερευνών στην αγορά συναλλάγματος, όπως των 

Lisi & Medio (1997), είναι ότι περίπου, το 10% με 20% της διακύμανσης των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών εξηγείται από τη μη-γραμμική δυναμική. Το υπόλοιπο 

90% με 80% που απομένει είναι θόρυβος. 

Οι Diebold και Nason (1990) χρησιμοποιώντας τοπικούς σταθμισμένους 

μέσους όρους, για πρόβλεψη εβδομαδιαίων τιμών συναλλάγματος οδηγήθηκαν στο 

συμπέρασμα ότι, πολλές φορές, το υπόδειγμα του τυχαίου περιπάτου είχε τα 

καλύτερα αποτελέσματα. 

Ενώ σύμφωνα με την έρευνα των Lisi και Medio (1997) κάνοντας χρήση μιας 

παραλλαγής της τοπικής γραμμικής μεθόδου τα αποτελέσματα του μέσου 

τετραγωνικού σφάλματος έφτασαν μέχρι και 20% καλύτερα από τα αποτελέσματα 

του τυχαίου περιπάτου. Στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά ανάλογα 

αποτελέσματα έχουμε από τους Συριόπουλο και Λεοντίτση (1999 α, β). 

132 



5.5.1 Διερεύνηση Χαοτικήο Συμπεριφοράς 

Στην παρούσα διατριβή ακολουθώντας τη μεθοδολογία έρευνας που 

παρουσιάσαμε στην ενότητα 3.3.3, εφαρμόζουμε πρώτα τον έλεγχο ανεξαρτησίας 

(BDS) κάτω από ένα σύνολο εναλλακτικών υποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων 

χαοτικών διαδικασιών και μη-γραμμικών στοχαστικών διαδικασιών. Τα 

αποτελέσματα αυτού του ελέγχου που υπολογίσαμε στις σειρές μας παρουσιάζονται 

στο πίνακα 5.6. 

Πίνακας 5.6 Αποτελέσματα ελέγχου BDS στις αποδόσεις 

Μεταβλητή e 

1.ASE G.Index 

2. National Bank 

3. Pisteos Bank 

4. Alpha Leas. 

5. Hei. Inv. Co 

6. Ethniki Ins. 

7. DRS/BP 

8. DRS/USD 

9. DRS/DM 

0.5 

12.36* 

17.62* 

10.41* 

13.55* 

12.04* 

14.32* 

10.29* 

13.56* 

9.22* 

12.83* 

8.77* 

11.51* 

6.11* 

5.97* 

3.53* 

4.93* 

10.88* 

13.52* 

1 

14.19* 

17.78* 

9.45* 

11.80* 

11.89* 

13.90* 

10.65* 

12.49* 

9.31* 

12.84* 

9.06* 

11.56* 

7.34* 

7.27* 

3.84* 

4.14* 

11.45* 

11.94* 

1.5 

15.11* 

17.14* 

9.15* 

10.82* 

11.84* 

12.96* 

10.30* 

11.81* 

8.83* 

11.62* 

9.43* 

11.42* 

7.71* 

7.58* 

4.51* 

4.80* 

11.70* 

11.33* 

2 

16.41* 

17.42* 

9.15* 

10.21* 

11.25* 

12.46* 

10.07* 

11.34* 

8.40* 

10.80* 

8.77* 

10.41* 

7.85* 

7.61* 

4.88* 

5.00* 

11.63* 

11.14* 

Διάσταση 

m=2 

m=3 

m=2 

m=3 

m=2 

m=3 

m=2 

m=3 

m=2 

m=3 

m=2 

m=3 

m=2 

m=3 

m=2 

m=3 

m=2 

m=3 

Σημείωση: * σημαίνει υπάρχει μαρτυρία εναντίον της HD. 

Από τον παραπάνω πίνακα γίνεται φανερό ότι η στατιστική BDS είναι 

συνάρτηση της διάστασης m και της ακτίνας e. Για δεδομένη διάσταση m, η ακτίνα e 

δεν μπορεί να είναι πολύ μικρή γιατί τότε το ολοκλήρωμα συσχέτισης θα 

περιλαμβάνει πολύ λίγα στοιχεία. Παρόμοια, δεν μπορεί να είναι πολύ μεγάλο, γιατί 

τότε θα περιλαμβάνει πολλά σημεία. Στην παρούσα διατριβή η ακτίνα e επιλέγεται σε 

όρους τυπικής απόκλισης. Το β = 0.5σ, e = Ισ, β = \.5σ και e = 2σ 

(Συριόπουλος, 1996a). 

Με βάση λοιπόν, τα αποτελέσματα του πίνακα 5.6, καταλήγουμε στο 

συμπέρασμα ότι, οι χρονοσειρές που εξετάζουμε δεν είναι ανεξάρτητα και ισόνομα 

κατανεμημένα συστήματα και, για την παραπέρα μελέτη τους χρειαζόμαστε μια μη-

παραμετρική μέθοδο. 



Στο σημείο αυτό, εφαρμόσαμε τη μεθοδολογία της κανοντκοπονημένης 

μεταβλητικότητας του Hurst που παρουσιάσαμε στην ενότητα 3.3.3.1. Η εφαρμογή 

της ανάλυσης αυτής απεκάλυψε έναν εκθέτη Η για κάθε υπό μελέτη χρονοσειρά. Οι 

εκθέτες αυτοί παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα 5.7. 

Πίνακας 5.7 Αποτελέσματα της μεθοδολογίας της κανονικοποιημένης μεταβλητικότητας του Hurst 

Μεταβλητή e 

1, ÄSE G.Index 

2. National Bank 

3. Pisteos Bank 

4. Alpha Leas. 

5. Hei. Inv. Co 

6. Ethniki Ins. 

7. DRS/BP 

8. DRS/USD 

9. DRS/DM 

Εκθέτης Η 

0.6093 

0.5877 

0.5476 

0.5745 

0.5314 

0.5738 

0.5618 

0.5406 

0.5600 

V στατιστική 

1.553 

1.230 

1.086 

1.214 

0.954 

1.210 

1.123 

1.050 

1.109 

Πιθανότητα Εμφάνισης 
Μακροχρόνιας Μνήμης 

85% 

50% 

30% 

48% 

15% 

50% 

38% 

25% 

32% 

Από τα αποτελέσματα του πίνακα 5.7 γίνεται αντιληπτό ότι, σύμφωνα με τον 

εκθέτη Η όλες οι σειρές εμφανίζουν κάποια μια εμμονή και συνεχίζουν με την ίδια 

τάση. Την μεγαλύτερη όμως πιθανότητα εμφάνισης μακροχρόνιας τάσης με βάση τη 

στατιστική V εμφανίζει η χρονοσειρά του γενικού δείκτη αποτέλεσμα που 

επιβεβαιώνεται και από προηγούμενους ελέγχους. Τα αποτελέσματα αυτής της 

ανάλυσης είναι σύμφωνα με προηγούμενες έρευνες του Συριόπουλου (1996a.,b). 

Στη συνέχεια υπολογίζουμε τη διάσταση συσχέτισης για τις αποδόσεις και τις 

απόλυτες τιμές των αποκλίσεων των αποδόσεων από το μέσο, ακολουθώντας τα 

βήματα που παρουσιάσαμε στην ενότητα 3.3.3.2. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι 

υπάρχει κάποιος κανόνας που συνδέει τα αποτελέσματα μεταξύ των δύο. Πιο 

συγκεκριμένα, βλέπουμε ότι στα μετασχηματισμένα δεδομένα η προτεινόμενη 

(NLTSA, Συριόπουλος και Λεοντίτσης 2000) διάσταση συσχέτισης μικραίνει και 

δείχνει να βελτιώνει η δυναμική της χρονοσειράς. Αλλες φορές δείχνει να χαλάει η 

δυναμική (π.χ DRS/BP, πίνακας 5.8). 

Πίνακας 5.8 Εκτίμηση της Διάστασης συσχέτισης 

Μεταβλητή 

l.ASE G.Index 

2. National Bank 

3. Pisteos Bank 

4. Alpha Leas. 

5. Hei. Inv. Co 

6. Ethniki Ins. 

7. DRS/BP 

8. DRS/USD 

9. DRS/DM 

Διάσταση Συσχέτισης 

η 
3.31 

3.13 

2.52 

2.27 

2.50 

3.18 

2.33 

3.08 

0.17 

Διάσταση Συσχέτισης 
abs(rr-/i) 

1.52 

2.25 

1.93 

1.86 

2.36 

2.85 

2.84 

0.29 

0.01 
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Ως εκ τούτου, προτείνουμε, ο ερευνητής να δοκιμάζει και τα δεδομένα ως 

έχουν αλλά και τον μετασχηματισμό των απόλυτων διαφορών και να δουλέψει με την 

χρονοσειρά που δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα. Καλύτερα αποτελέσματα έχουμε 

εκεί, όπου τα διαγράμματα έχουν την πιο σταθερή συμπεριφορά. Το πρόβλημα, όμως, 

του θορύβου είναι εμφανές και στην παρούσα περίπτωση, όπου, δεν έχουμε ιδιαίτερη 

σταθεροποίηση τόσο των διαγραμμάτων, όσο και των ίδιων των τιμών της διάστασης 

συσχέτισης. Όσον αφορά το πρόβλημα του θορύβου η έρευνα συνεχίζεται 

προκειμένου να πετύχουμε την εκτίμηση και τη μείωση του θορύβου. Όλα αυτά 

φαίνονται ιδιαίτερα παραστατικά σε ορισμένα ενδεικτικά διαγράμματα της ανάλυσης 

που παραθέτουμε ευθύς αμέσως. 

Διάγραμμα 5.1 
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Διάγραμμα 5.4 

Στη συνέχεια, ελέγχοντας εάν οι ιδιότητες της ευαισθησίας στις αρχικές 

συνθήκες ικανοποιούνται από τον ελκυστή, εκτιμήσαμε το μεγαλύτερο εκθέτη του 

Lyapunov, στηριζόμενοι στη μεθοδολογία που παρουσιάσαμε στην ενότητα 3.3.3.3 

και στην προτεινόμενη διάσταση συσχέτισης (NLTSA). Η ύπαρξη θετικού εκθέτη 

είναι χαρακτηριστικό της ευαισθησίας του συστήματος από τις αρχικές συνθήκες και 

επιβεβαιώνει την ύπαρξη χαοτικού ελκυστή, Για τις χρονοσειρές των απόλυτων 

αποκλίσεων των αποδόσεων από το μέσο υπολογίσαμε τις τιμές του μεγαλύτερου 

εκθέτη Lyapunov. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό της ύπαρξης του θορύβου είναι ότι 

έχουμε μια μεγάλη τιμή για το /^(Ι), ενώ για τα υπόλοιπα οι τιμές τους βρίσκονται 

κοντά στο μηδέν. Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις εκτιμήσεις του ολικού 

μέγιστου LE για τις σειρές των αποκλίσεων. 

Πίνακας 5.9 Εκτίμηση του μεγαλυτέρου εκθέτη Lyapunov 

Μεταβλητή e Εκθέτης L 

1.ASE G.Index 0.057 

2. National Bank 0.035 

3. Pisteos Bank 0.030 

4. Alpha Leas. 0.056 

5. Hei. Inv. Co 0.043 

6. Ethniki Ins. 0.056 

7. DRS/BP 0.055 

8. DRS/USD 

9. DRS/DM 

Για τις σειρές 8, 9 δεν εκτιμήθηκε ο LE διότι η διάσταση συσχέτισης που 

βρήκαμε ήταν κοντά στο μηδέν. 

Από τα παραπάνω αποτελέσματα οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι οι 

μετοχές του ΧΑΑ και κυρίως ο γενικός δείκτης παρουσιάζουν ενδείξεις 

μακροχρόνιας μνήμης. Ανάλογα αποτελέσματα έχουμε και για την αγορά 
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συναλλάγματος με την συναλλαγματική σχέση DRS/USD να εμφανίζει τις πιο 

αδύναμες ενδείξεις. Η ύπαρξη χαμηλής διάστασης και θετικών εκθετών Lyapunov σε 

πολλές από τις υπό εξέταση χρονοσειρές αποτελούν ενδείξεις ύπαρξης 

χαμηλοδιάστατου χάους και κίνητρο για την διερεύνηση μεθόδων πρόβλεψης που 

βασίζονται στη θεωρία του χάους. 

5.5.2 Αποτελέσματα των Προβλέψεων με τη χρήση Τοπικών Γραμμικών Μεθόδων 

Μπορεί όμως η μεγάλη διακύμανση του θορύβου να μας εμποδίσει να 

προβλέψουμε έστω βραχυχρόνια τον ελκυστή; Η ανάπτυξη νέων μεθόδων 

πρόβλεψης, παρά την παρουσία θορύβου, μας βοηθάει να δώσουμε απάντηση στο 

παραπάνω ερώτημα. Οι προβλέψεις με τις νέες αυτές μεθόδους γίνονται τοπικά παρά 

την παρουσία του θορύβου. Με βάση την τοπική δυναμική του χώρου, των φάσεων 

και με πολλές δοκιμές, μπορούμε να φτιάξουμε υποδείγματα που να είναι ικανά να 

προσαρμοστούν τοπικά και τελικά να προβλέψουν βραχυχρόνια με μεγάλη ακρίβεια. 

Οι λεγόμενες τοπικές γραμμικές προβλέψεις ξεκίνησαν από τους Farmer και 

Sidorowitch (1987). Με την εφαρμογή της τοπικής γραμμικής μεθόδου ανάλυσης 

κύριων συνιστωσών (PCA) που παρουσιάσαμε στην ενότητα 3.3.3.4 στην παρούσα 

διατριβή και κάνοντας χρήση του λογισμικού πακέτου NLTSA (Non Linear Time 

Series Analysis, Συριόπουλος και Λεοντίτσης, 2000), προχωρήσαμε στον υπολογισμό 

των προβλέψεων. 

Σε όλους τους ελέγχους που παρουσιάζονται στον πίνακα 5.10 γίνεται 

πρόβλεψη για τις τελευταίες 206 παρατηρήσεις όπως και με τις προηγούμενες 

μεθόδους πρόβλεψης που εφαρμόσαμε νωρίτερα στο παρόν κεφάλαιο. Ο εκτιμητής 

σφάλματος που χρησιμοποιήσαμε σε αυτήν την περίπτωση είναι ο ακόλουθος: 

Ε = ^—= 

Σ(*-*,)2 

όπου, ex είναι η τιμή που προβλέπουμε για το χ. 

Το Ε παίρνει τις τιμές από 0 έως 1. Εάν η χρονοσειρά είναι τυχαία, τότε η 

καλύτερη πρόβλεψη που μπορούμε να επιτύχουμε, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, είναι ο 

μέσος όρος της σειράς (δηλ. £=1 ). Εάν το Ε=0 σημαίνει ότι οι προβλέψεις μας είναι 

απόλυτα ακριβής. Η ποσότητα Ε αντιπροσωπεύει το μέσο τετραγωνικό σφάλμα 

(MSE) που επιτύχαμε ως ποσοστό του μέσου τετραγωνικού σφάλματος (MSE) του 

μέσου όρου. Στον πίνακα 5.10 όπως προαναφέραμε παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα 
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των προβλέψεων που επιχειρούμε τόσο για τις αποδόσεις όσο και για τα 

μετασχηματισμένα δεδομένα. 

Η δεύτερη στήλη του πίνακα 5.10 δίνει το ποσοστό της διακύμανσης, που θα 

αποτελέσει για εμάς κριτήριο, για να αγνοήσουμε τις ιδιάζουσες τιμές που το 

τετράγωνο τους αθροιστικά είναι μεγαλύτερο ή ίσο από το ποσοστό που επιλέξαμε. 

Σε κάθε περίπτωση δίνεται το Ε, η διάσταση του συστήματος m, η χρονική υστέρηση 

ί όπως προέκυψε από τον έλεγχο της συνάρτησης αυτό συσχέτιση ς και οι k 

κοντινότατοι γείτονες. 

Πίνακας 5.10 Προβλέψεις με την Παλινδρόμηση Κύριων Συνιστωσών (PCR) 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ 

Τελευταίίς Τιμές Ελέγχου 

Πρόβλεψη 1 τιμή μετά 

GRD/BP 

GRD/DEM 

GRD/USD 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 

A_Leasing 

Πίστεως 

Γεν. Δείκτης 

Ελ,Εταιρ. Επενδύσεων 

Εθνική 

Εθν. Ασφαλειών 

Variance % 

50% 

25% 

50% 

25% 

50% 

25% 

50% 

25% 

50% 

25% 

50% 

25% 

50% 

25% 

50% 

25% 

50% 

25% 

Γ, 

Ε-PCR 

206 

1,040 

0,981 

1,080 

1,020 

1,050 

1,010 

1,030 

1,000 

1,051 

0,981 

0,981 

0,940 

1,010 

0,980 

0,994 

0,915 

1,020 

0,981 

(m,t,k) 

206 

(9,1,13) 

(9,1,14) 

(6,1,13) 

(5,1,19) 

(10,1,11) 

(9,1,10) 

(8,1,12) 

(6,1,20) 

(5,1,12) 

(10,1,16) 

(6,1,13) 

(7,1,18) 

(8.1.11) 

(10,1,20) 

(9,1,14) 

(5,1,20) 

(8,1,17) 

(5,1,18) 

abs(rr^) 

Ε-PCR 

206 

0,927 

0,929 

0,840 

0,802 

1,020 

1,000 

0,952 

0,910 

0,880 

0,861 

0,743 

0,739 

0,964 

0,910 

0,891 

0,946 

0,931 

0,925 

(m,t,k) 

206 

(7,1,9) 

(10,1,17) 

(8,1,20) 

(8,1,16) 

(10,1,15) 

(10,1,20) 

(9,1,15) 

(5,1,14) 

(9,1,15) 

(10,1,15) 

(8,1,20) 

(5,1,6) 

(8,1,20) 

(8,1,19) 

(5,1,19) 

(5,1,20) 

(9,1,13) 

(9,1,17) 

abs(rr/i)2 

E-PCR 

206 

1,000 

0,981 

0,837 

0,810 

1,060 

1,010 

0,964 

0,962 

0,828 

0,824 

0,739 

0,737 

0,962 

0,935 

0,891 

0,893 

0,904 

0,891 

(m,t,k) 

206 

(10,1,14) 

(10,1,17) 

(8,1,11) 

(5,1,20) 

(10,1,18) 

(10,1,20) 

(5,1,15) 

(5,1,14) 

(8,1,20) 

(9,1,16) 

(6,1,8) 

(5,1,6) 

(8,1,20) 

(8,1,19) 

(5,1,6) 

(7,1,12) 

(7,1,17) 

(7,1,15) 

Γενικά βλέπουμε ότι με την επιλογή 25% της διακύμανσης έχουμε ελαφρώς 

καλύτερα αποτελέσματα από ότι με το 50%. Η διάσταση είναι σχετικά μεγάλη, 

μεγαλύτερη του 5 σε κάθε περίπτωση και όλοι οι γείτονες είναι κοντά στο 15 με 20. 

Όσον αφορά τις απόλυτες διαφορές, στην περίπτωση του γενικού δείκτη του 
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Ελληνικού χρηματιστηρίου επιτυγχάνουμε κατά 26% καλύτερη πρόβλεψη από ότι ο 

τυχαίος περίπατος. 

Ενώ τόσο στην αγορά συναλλάγματος όσο και στην Ελληνική αγορά 

κεφαλαίου, τα αποτελέσματα κυμαίνονται από 2% έως 19% καλύτερα από ότι ο 

τυχαίος περίπατος παρατηρώντας τις απόλυτες διαφορές. Τα παρακάτω διαγράμματα 

παρουσιάζουν ιδιαίτερα παραστατικά τα αποτελέσματα των προβλέψεων για τις 

απόλυτες διαφορές των αποδόσεων από τον μέσο, σε μερικές από τις περιπτώσεις 

όπου είχαμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Όπως για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 

Δραχμής/ Γερμ. Μάρκου, Δραχμής / Λίρα Αγγλίας, και τον γενικό δείκτη του ΧΑΑ 

και την τράπεζα Άλφα Πίστεως. 

Διάγραμμα 5.5 

Προβλέψεις για τις τελευταίες 206 παρατηρήσεις στην Ελληνικά Αγορά Συναλλάγματος 

1 23 45 67 89 111133 155 177 199 
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Διάγραμμα 5.6 

Προβλέψεις για τις τελευταίες 206 παρατηρήσεις στην Ελληνική Χρηματιστηριακή Αγορά. 

0,1 
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1 24 47 70 93 116 139 162 185 

- Πίστεως 

• ΠίστεωςΡΟΚ 

1 24 47 70 93 116 139 162 185 

Είναι σαφές λοιπόν, ότι, η συνεισφορά των τοπικών γραμμικών μεθόδων στην 

πρόβλεψη δεν είναι ευδιάκριτη στην αγορά συναλλάγματος αλλά και σε ένα 

παράδειγμα αναδυόμενης χρηματιστηριακής αγοράς όπως είναι η ελληνική. Παρόλα 

αυτά, το μέλλον για έρευνα στις προβλέψεις δείχνει να είναι πολύ μεγάλο ιδιαίτερα 

στους δείκτες των εθνικών αγορών κεφαλαίου παρά στις αγορές συναλλάγματος και 
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κυρίως για τις μετασχηματισμένες αποδόσεις, που εκφράζουν την απόκλιση από την 

μέση απόδοση. 

5.6 Συμπεράσματα 

Ελέγχοντας την υπόθεση του Τυχαίου Περιπάτου και τη δυνατότητα 

πρόβλεψης των αποδόσεων και του κινδύνου αξιόγραφων από την Ελληνική αγορά 

κεφαλαίου και την Ελληνική αγορά Συναλλάγματος, μπορούμε να συμπεράνουμε τα 

εξής: 

Όσον αφορά την Ελληνική χρηματιστηριακή αγορά υπάρχουν ενδείξεις για τη 

μη-αποδοχή της υπόθεσης του τυχαίου περιπάτου. Το συμπέρασμα αυτό έρχεται σε 

συμφωνία με προηγούμενες έρευνες για την ελληνική κεφαλαιαγορά (Sallas & 

Thalassinos 1996, Papanastasiou et. al. 1997, Συριόπουλος 1996, Συριόπουλος et. al. 

1993, Karagianni et. al. 2001). Ωστόσο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην ερμηνεία 

τέτοιων ευρημάτων. Η ασθενής συναλλακτικότητα, το συνεχώς βελτιωμένο 

ρυθμιστικό περιβάλλον, ορισμένα άλλα χαρακτηριστικά αναδυόμενων 

χρηματιστηριακών αγορών (Emerging Markets), καθώς, επίσης και, η ύπαρξη 

υψηλού θορύβου στις χρονοσειρές, είναι μερικές από τις αιτίες των ευρημάτων 

αυτών. 

Στον πίνακα 5.4 όμως, βλέπουμε ότι τα κέρδη κάνοντας προβλέψεις για τις 

ημερήσιες αποδόσεις των μετοχών στο χρηματιστήριο Αθηνών με στατιστικά 

μοντέλα είναι περιορισμένα. Μόνο για τον γενικό δείκτη και για δύο μεγάλες 

τράπεζες έχουμε καλύτερες προβλέψεις από την απλοϊκή. Οι στατιστικοί έλεγχοι της 

υπόθεσης του τυχαίου περιπάτου στον πίνακα 5.1, εντοπίζουν ενδείξεις σε ποιες 

χρονικές σειρές θα αποτύχουμε να κάνουμε καλές στατιστικές προβλέψεις. Επίσης με 

μια σειρά ελέγχων που εφαρμόσαμε (R/S ανάλυση, διάσταση συσχέτισης, εκθέτες 

Lyapunov) εντοπίσαμε ενδείξεις χαοτικής συμπεριφοράς στις υπο εξέταση 

χρονοσειρές. 

Στην περίπτωση της Ελληνικής αγοράς συναλλάγματος, βλέπουμε ότι από 

τους πρώτους κιόλας ελέγχους δεν υπάρχουν ενδείξεις απόρριψης της υπόθεσης της 

Αποτελεσματικής Αγοράς γεγονός, που μας προκαταβάλει ήδη αρνητικά σχετικά με 

τη δυνατότητα πρόβλεψης των αποδόσεων. Συγκριτικά κάποιες μικρές δυνατότητες 

πρόβλεψης εμφανίζονται στην συναλλαγματική ισοτιμία Δρχ./Γερμ. Μάρκου, ενώ η 

συναλλαγματική ισοτιμία Δρχ/Δολάριο δείχνει να ακολουθεί τον τυχαίο περίπατο. 
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Τα αποτελέσματα των διαφόρων μεθόδων πρόβλεψης συμπεριλαμβανομένης και της 

χαοτικής θεωρίας στην τελευταία ενότητα ήταν ανάλογα. 

Όσον αφορά στην προβλεψιμότητα της μεταβλητότητας των αποδόσεων, τα 

αποτελέσματα είναι σύμφωνα με προηγούμενες έρευνες. Η εμπειρία μας από την 

εκτίμηση υποδειγμάτων μαζί ARMA-TARCH, ARMA-EGARCH, έδειξε ότι μπορεί 

να χειροτερέψουν ακόμα περισσότερο τις προβλέψεις για τις αποδόσεις. Υποθέτοντας 

ότι, οι αποδόσεις ακολουθούν τον τυχαίο περίπατο τα υποδείγματα της μορφής 

EGARCH αλλά και η θεωρία του Χάους, έδωσαν τις καλύτερες προβλέψεις για την 

μεταβλητότητα των αποδόσεων, βελτιώνοντας το ΜΤΣ κατά 25% σε σχέση με την 

απλοϊκή πρόβλεψη. Συγχρόνως, τόσο στην Ελληνική αγορά συναλλάγματος όσο και 

στην Ελληνική αγορά κεφαλαίου, τα αποτελέσματα των προβλέψεων με την θεωρία 

του Χάους έδωσαν ένα μέσο τετραγωνικό σφάλμα από 2% έως 19% καλύτερο από 

ότι η απλοϊκή μέθοδος, μελετώντας τις απόλυτες διαφορές των αποδόσεων από τον 

μέσο. Τέλος, τα αποτελέσματα σχετικά με την προβλεπτική ικανότητα των 

υποδειγμάτων στοχαστικής μεταβλητότητας είναι ανάλογα με αυτά των 

υποδειγμάτων GARCH. 
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5.7 Παράρτημα Κεφαλαίου 

ARCH // Dependent Variable is RESIDALEAS 
Date: 01/13/99 Time: 13:37 
Sample(adjusted): 2 1100 
Included observations: 1099 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 10 iterations 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

AR(1) 
MA(1) 

0.797764 0.066767 11.94843 0.0000 
-0.859064 0.078599 -10.92967 0.0000 

Variance Equation 

c 
ARCH(1) 
GARCH(1) 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 

Inverted AR Roots 
Inverted MA Roots 

1.84E-05 
0.225147 
0.731727 

-0.022647 
-0.026386 
0.016988 
0.315731 
3038.565 

.80 

.86 

2.71 E-06 6.780073 
0.024153 9.321734 
0.021652 33.79492 

Mean dependent va 
S.D.dependent var 
Akaike info criterion 
Schwarz criterion 
Durbin-Watson stat 

0.0000 
0.0000 
0.0000 

0.000278 
0.016769 

-8.145923 
-8.123165 
1.809307 

ARCH // Dependent Variable is RESIDALEAS 
Date: 01/13/99 Time: 13:47 
Sample(adjusted): 2 1100 
Included observations: 1099 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 44 iterations 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

Variance Equation 

C -1.118568 0.123301 
|RES|/SQR[GARCH](1) 0.356943 0.031109 
RES/SQR[GARCH](1) 0.023962 0.018827 
EGARCH(1) 0.896259 0.012841 

-9.071872 0.0000 
11.47397 0.0000 
1.272760 0.2034 
69.79510 0.0000 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat 

0.003807 
-0.000751 
0.016775 
0.307563 
3044.316 
1.983539 

Mean dependent va 0.000278 
S.D.dependentvar 0.016769 
Akaike info criterion -8.170311 
Schwarz criterion -8.143002 



ARCH // Dependent Variable is RESIDALEAS 
Date: 01/13/99 Time: 13:51 
Sample(adjusted): 2 1100 
Included observations: 1099 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 10 iterations 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

AR(1) 
MA(1) 

0.802839 0.070672 11.36015 0.0000 
-0.870088 0.080102 -10.86221 0.0000 

Variance Equation 

C 
ARCH(1) 
(RESID<0)*ARCH(1) 
GARCH(1) 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 

Inverted AR Roots 
Inverted MA Roots 

1.84E-05 
0.249152 

-0.058781 
0.734200 

-0.028882 
-0.033588 
0.017048 
0.317655 
3038.164 

.80 

.87 

2.73E-06 6.747125 
0.027938 8.917963 
0.033002 -1.781110 
0.022601 32.48459 

Mean dependent va 
S.D. dependent var 
Akaike info criterion 
Schwarz criterion 
Durbin-Watson stat 

0.0000 
0.0000 
0.0752 
0.0000 

0.000278 
0.016769 

-8.138025 
-8.110716 
1.787751 

ARCH // Dependent Variable is RESIDA_PISTEOS 
Date: 01/13/99 Time: 13:51 
Sample(adjusted): 2 1100 
Included observations: 1099 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 26 iterations 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

AR(1) 0.105674 0.034381 3.073609 0.0022 

Variance Equation 

c 
ARCH(1) 
GARCH(1) 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat 

5.57E-05 
0.306234 
0.505696 

0.011606 
0.008898 
0.016838 
0.310460 
3065.898 
1.978971 

6.48E-06 8.593362 
0.038055 8.047216 
0.048726 10.37827 

Mean dependent va 
S.D.dependentvar 
Akaike info criterion 
Schwarz criterion 
F-statistic 
Prob(F-statistic) 

0.0000 
0.0000 
0.0000 

0.000176 
0.016914 

-8.164576 
-8.146370 
4.285874 
0.005117 

Inverted AR Roots .11 



ARCH // Dependent Variable is RESIDA_PISTEOS 
Date: 01/13/99 Time: 13:53 
Sample(adjusted): 2 1100 
Included observations: 1099 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 81 iterations 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

Variance Equation 

C -2.506202 0.272427 
|RES|/SQR[GARCH](1) 0.480359 0.044822 
RES/SQR[GARCH](1) 0.036495 0.026810 
EGARCH(1) 0.741957 0.029662 

-9.199530 0.0000 
10.71709 0.0000 
1.361223 0.1737 
25.01407 0.0000 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat 

0.011389 
0.007775 
0.016848 
0.310528 
3060.805 
2.012218 

Mean dependent va 0.000176 
S.D.dependentvar 0.016914 
Akaike info criterion -8.162537 
Schwarz criterion -8.139779 

ARCH // Dependent Variable is RESIDA_PISTEOS 
Date: 01/13/99 Time: 13:54 
Sample(adjusted): 2 1100 
Included observations: 1099 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 20 iterations 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

AR(1) 0.097665 0.034838 2.803393 0.0051 

Variance Equation 

c 
ARCH(1) 
(RESID<0)*ARCH(1) 
GARCH(1) 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat 

5.67E-05 
0.361474 

-0.125607 
0.504378 

0.011498 
0.007884 
0.016847 
0.310494 
3067.360 
1.963917 

6.59E-06 8.603672 
0.054395 6.645379 
0.061543 -2.040953 
0.048615 10.37501 

Mean dependent va 
S.D.dependent var 
Akaike info criterion 
Schwarz criterion 
F-statistic 
Prob(F-statistic) 

0.0000 
0.0000 
0.0415 
0.0000 

0.000176 
0.016914 

-8.162647 
-8.139889 
3.181284 
0.013044 

Inverted AR Roots .10 



ARCH // Dependent Variable is RESIDETHNIKI 
Date: 01/13/99 Time: 14:05 
Sample(adjusted): 2 1100 
Included observations: 1099 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 13 iterations 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

AR(1) 0.123394 0.033586 3.674000 0.0003 

Variance Equation 

c 
ARCH(1) 
GARCH(1) 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat 

Inverted AR Roots 

4.29E-05 
0.157231 
0.736529 

0.010435 
0.007724 
0.020120 
0.443268 
2818.938 
2.031128 

.12 

7.90E-06 5.431989 
0.023731 6.625441 
0.036657 20.09248 

Mean dependent va 
S.D.dependentvar 
Akaike info criterion 
Schwarz criterion 
F-statistic 
Prob(F-statistic) 

0.0000 
0.0000 
0.0000 

0.000233 
0.020198 

-7.808457 
-7.790251 
3.849076 
0.009342 

ARCH // Dependent Variable is RESIDETHNIKI 
Date: 01/13/99 Time: 14:05 
Sample(adjusted): 2 1100 
Included observations: 1099 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 18 iterations 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

AR(1) 0.113420 0.033525 3.383127 0.0007 

Variance Equation 

c 
ARCH(1) 
(RESID<0)*ARCH(1) 
GARCH(1) 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat 

3.77E-05 
0.204397 

-0.122346 
0.762255 

0.010712 
0.007095 
0.020126 
0.443144 
2823.907 
2.011719 

7.33E-06 5.146076 
0.032377 6.313029 
0.032694 -3.742147 
0.033572 22.70481 

Mean dependent va 
S.D.dependentvar 
Akaike info criterion 
Schwarz criterion 
F-statistic 
Prob(F-statistic) 

0.0000 
0.0000 
0.0002 
0.0000 

0.000233 
0.020198 

-7.806916 
-7.784159 
2.961441 
0.018960 

Inverted AR Roots .11 



ARCH // Dependent Variable is RESIDETHNIKI 
Date: 01/13/99 Time: 14:06 
Sample(adjusted): 2 1100 
Included observations: 1099 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 24 iterations 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

Variance Equation 

C -0.909145 
|RES|/SQR[GARCH](1) 0.243414 
RES/SQR[GARCH](1) 0.072928 
EGARCH(1) 0.908470 

0.148867 -6.107112 0.0000 
0.025824 9.425957 0.0000 
0.016284 4.478543 0.0000 
0.017238 52.70126 0.0000 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat 

0.010789 
0.007172 
0.020126 
0.443110 
2826.072 
1.996971 

Mean dependent va 0.000233 
S.D. dependentvar 0.020198 
Akaike info criterion -7.806994 
Schwarz criterion -7.784237 

ARCH // Dependent Variable is EEEXT 
Date: 01/13/99 Time: 13:56 
Sample(adjusted): 3 1100 
Included observations: 1098 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 27 iterations 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

AR(1) 
AR(2) 
MA(1) 

0.558687 
-0.035780 
-0.682903 

0.127680 
0.042781 
0.120406 

4.375684 0.0000 
-0.836350 0.4031 
-5.671685 0.0000 

Variance Equation 

c 
ARCH(1) 
GARCH(1) 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat 

4.03E-05 
0.185408 
0.733870 

0.020316 
0.015830 
0.021715 
0.514932 
2766.961 
1.891603 

5.90E-06 6.839213 
0.023661 7.836068 
0.026890 27.29143 

Mean dependent va 
S.D.dependent var 
Akaike info criterion 
Schwarz criterion 
F-statistic 
Prob(F-statistic) 

0.0000 
0.0000 
0.0000 

0.000864 
0.021889 

-7.654037 
-7.626708 
4.528934 
0.000431 

Inverted AR Roots 
Inverted MA Roots 

.48 

.68 
.07 



ARCH // Dependent Variable is EEEXT 
Date: 01/13/99 Time: 13:58 
Sample(adjusted): 3 1100 
Included observations: 1098 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 32 iterations 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

Variance Equation 

C -1.084682 
|RES|/SQR[GARCH](1) 0.303182 
RES/SQR[GARCH](1) 0.072681 
EGARCH(1) 0.889672 

0.132492 -8.186778 0.0000 
0.031972 9.482779 0.0000 
0.020262 3.587066 0.0003 
0.015075 59.01537 0.0000 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat 

0.019718 
0.014327 
0.021732 
0.515246 
2768.479 
1.878292 

Mean dependent va 0.000864 
S.D.dependentvar 0.021889 
Akaike info criterion -7.651607 
Schwarz criterion -7.619722 

ARCH // Dependent Variable is EEEXT 
Date: 01/13/99 Time: 13:59 
Sample(adjusted): 3 1100 
Included observations: 1098 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 24 iterations 

Variable 

AR(1) 
AR(2) 
MA(1) 

Coefficient 

0.549205 
-0.039004 
-0.676994 

Std. Error 

0.125686 
0.042808 
0.118952 

t-Statistic 

4.369667 
-0.911142 
-5.691305 

Prob. 

0.0000 
0.3624 
0.0000 

Variance Equation 

c 
ARCH(1) 
(RESID<0)*ARCH(1) 
GARCH(1) 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat 

3.64E-05 
0.211211 

-0.101893 
0.760054 

0.020061 
0.014672 
0.021728 
0.515066 
2770.020 
1.884403 

5.56E-06 6.539807 
0.029116 7.254027 
0.033825 -3.012356 
0.026535 28.64388 

Mean dependent va 
S.D.dependent var 
Akaike info criterion 
Schwarz criterion 
F-statistic 
Prob(F-statistic) 

0.0000 
0.0000 
0.0027 
0.0000 

0.000864 
0.021889 

-7.651956 
-7.620072 
3.722409 
0.001138 

Inverted AR Roots 
Inverted MA Roots 

.47 

.68 
.08 



ARCH // Dependent Variable is RESIDETH_ASFAL 
Date: 01/13/99 Time: 14:07 
Sample(adjusted): 2 1100 
Included observations: 1099 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 19 iterations 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

AR(1) 
MA(1) 

0.673250 0.252465 2.666700 0.0078 
-0.730070 0.234533 -3.112865 0.0019 

Variance Equation 

c 
ARCH(1) 
GARCH(1) 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 

Inverted AR Roots 
Inverted MA Roots 

0.000181 
0.187694 
0.560823 

-0.001073 
-0.004733 
0.026992 
0.797069 
2462.260 

.67 

.73 

4.17E-05 4.333200 
0.037641 4.986424 
0.083629 6.706099 

Mean dependent va 
S.D.dependentvar 
Akaike info criterion 
Schwarz criterion 
Durbin-Watson stat 

0.0000 
0.0000 
0.0000 

-0.000102 
0.026929 

-7.219871 
-7.197113 
1.828625 

ARCH // Dependent Variable is RESIDETH_ASFAL 
Date: 01/13/99 Time: 14:09 
Sample(adjusted): 2 1100 
Included observations: 1099 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 9 iterations 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

AR(1) 
MA(1) 

0.638589 
-0.702784 

0.543910 
0.528568 

1.174072 
-1.329601 

0.2406 
0.1839 

Variance Equation 

C 0.000198 4.17E-05 4.744795 0.0000 
ARCH(1) 0.277234 0.059440 4.664131 0.0000 
(RESID<0)*ARCH(1) -0.155602 0.061846 -2.515971 0.0120 
GARCH(1) 0.524343 0.085081 6.162847 0.0000 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 

-0.002231 Mean dependent va -0.000102 
-0.006816 S.D. dependent var 0.026929 
0.027020 Akaike info criterion -7.216895 
0.797991 Schwarz criterion -7.189585 
2466.040 Durbin-Watson stat 1.813919 

Inverted AR Roots 
Inverted MA Roots 

.64 

.70 



ARCH // Dependent Variable is RESIDETH_ASFAL 
Date: 09/14/01 Time: 20:55 
Sample: 1 1100 
Included observations: 1100 
Convergence achieved after 21 iterations 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic 

Variance Equation 
Prob. 

C -2.151007 0.437306 
|RES|/SQR[GARCH](1) 0.315793 0.047701 
RES/SQR[GARCH](1) 0.086815 0.031457 
EGARCH(1) 0.738171 0.056523 

•4.918766 0.0000 
6.620203 0.0000 
2.759812 0.0059 
13.05964 0.0000 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 

-0.000019 Mean dependent va -0.000117 
-0.002756 S.D. dependentvar 0.026920 
0.026957 Akaike info criterion -7.223359 
0.796470 Schwarz criterion -7.205166 
2461.527 Durbin-Watson stat 1.935613 

ARCH // Dependent Variable is GINDEX2 
Date: 01/13/99 Time: 14:00 
Sample(adjusted): 10 1100 
Included observations: 1091 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 17 iterations 

Variable 

AR(1) 
AR(2) 
AR(3) 
AR(4) 
AR(5) 
AR(6) 
AR(7) 
AR(8) 
AR(9) 

Coefficient 

0.247808 
-0.105727 
0.039876 

-0.030404 
-0.001550 
0.048000 
0.038170 
0.058371 

-0.062153 

Std. Error 

0.033247 
0.032800 
0.033702 
0.031879 
0.030993 
0.031770 
0.031403 
0.033418 
0.027801 

t-Statistic 

7.453454 
-3.223377 
1.183165 

-0.953741 
-0.050025 
1.510871 
1.215477 
1.746692 

-2.235637 

Prob. 

0.0000 
0.0013 
0.2370 
0.3404 
0.9601 
0.1311 
0.2245 
0.0810 
0.0256 

Variance Equation 

c 
ARCH(1) 
GARCH(1) 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat 

Inverted AR Roots 

8.31 E-06 
0.196219 
0.753058 

0.081419 
0.072055 
0.012391 
0.165661 
3382.308 
1.983306 

.64-.11Ì 
-.09 -.76i 

-.73 

1.85E-06 4.497460 
0.031519 6.225377 
0.032754 22.99127 

Mean dependent va 
S.D.dependentvar 
Akaike info criterion 
Schwarz criterion 
F-statistic 
Prob(F-statistic) 

.64+.11Ì .47-.63Ì 
-.09+.76Ì -.53+.52Ì 

0.0000 
0.0000 
0.0000 

0.000828 
0.012863 

-8.770666 
-8.715728 
8.694367 
0.000000 

.47+.63Ì 
-.53 -.52i 



ARCH // Dependent Variable is GINDEX2 
Date: 01/13/99 Time: 14:04 
Sample(adjusted): 10 1100 
Included observations: 1091 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 15 iterations 

Variable 

AR(1) 
AR(2) 
AR(3) 
AR(4) 
AR(5) 
AR(6) 
AR(7) 
AR(8) 
AR(9) 

Coefficient 

0.246411 
-0.108175 
0.040900 

-0.030898 
-0.001017 
0.046456 
0.039423 
0.059735 

-0.063287 

Std. Error 

0.033116 
0.032875 
0.033642 
0.031870 
0.031074 
0.031865 
0.031524 
0.033299 
0.027939 

t-Statistic 

7.440774 
-3.290532 
1.215729 

-0.969499 
-0.032725 
1.457935 
1.250574 
1.793892 

-2.265174 

Prob. 

0.0000 
0.0010 
0.2244 
0.3325 
0.9739 
0.1451 
0.2114 
0.0731 
0.0237 

Variance Equation 

c 
ARCH(1) 
(RESID<0)*ARCH(1) 
GARCH(1) 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat 

Inverted AR Roots 

8.44E-06 
0.216745 

-0.047208 
0.752249 

0.081465 
0.071241 
0.012396 
0.165652 
3383.007 
1.980476 

.64-.11Ì 
-.09 -J6i 

-.73 

1.86E-06 4.549789 
0.036665 5.911532 
0.038714 -1.219394 
0.032834 22.91070 

Mean dependent va 
S.D.dependentvar 
Akaike info criterion 
Schwarz criterion 
F-statistic 
Prob(F-statistic) 

.64+.11Ì .47+.63Ì 
-.09+.76Ì -.53+.52Ì 

0.0000 
0.0000 
0.2230 
0.0000 

0.000828 
0.012863 

-8.768884 
-8.709367 
7.967380 
0.000000 

.47 -.63i 
-.53 -.52i 

ARCH // Dependent Variable is GINDEX2 
Date: 09/14/01 Time: 21:06 
Sample: 1 1100 
Included observations: 1100 
Convergence achieved after 14 iterations 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic 

Variance Equation 
Prob. 

C -1.110930 0.180942 
|RES|/SQR[GARCH](1) 0.387735 0.048831 
RES/SQR[GARCH](1) 0.033662 0.020907 
EGARCH(1) 0.909913 0.017661 

-6.139706 0.0000 
7.940353 0.0000 
1.610064 0.1077 
51.51982 0.0000 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 

-0.004396 Mean dependent va 0.000852 
-0.007146 S.D. dependentvar 0.012861 
0.012907 Akaike info criterion -8.696381 
0.182576 Schwarz criterion -8.678188 
3368.572 Durbin-Watson stat 1.540013 



ARCH // Dependent Variable is GRDDEM2 
Date: 05/25/97 Time: 00:19 
Sample: 1 1306 
Included observations: 1306 
Convergence achieved after 12 iterations 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

MA(1) -0.147188 0.029688 -4.957786 0.0000 

Variance Equation 

c 
ARCH(1) 
ARC H (2) 
ARCH(3) 
ARC H (4) 
ARC H (5) 
ARC H (6) 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat 

Inverted MA Roots 

2.42E-06 
0.338818 
0.093865 
0.099807 
0.025545 
0.104444 
0.069819 

0.029327 
0.024092 
0.002655 
0.009151 
6003.630 
2.074594 

.15 

1.85E-07 13.04716 
0.044365 7.637117 
0.024834 3.779717 
0.029983 3.328741 
0.021454 1.190687 
0.023850 4.379277 
0.019898 3.508801 

Mean dependent va 
S.D.dependentvar 
Akaike info criterion 
Schwarz criterion 
F-statistic 
Prob(F-statistic) 

0.0000 
0.0000 
0.0002 
0.0009 
0.2340 
0.0000 
0.0005 

0.000131 
0.002688 

-11.85638 
-11.82468 
5.602356 
0.000002 

ARCH // Dependent Variable is GRDUSD2 
Date: 05/12/97 Time: 01:32 
Sample: 1 1306 
Included observations: 1306 
Convergence achieved after 9 iterations 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

Variance Equation 

C 
ARCH(1) 
ARCH(2) 
ARC H (3) 
ARCH(4) 
ARC H (5) 
ARCH (6) 

2.09E-05 
0.108031 
0.023227 
0.026155 
0.060582 
0.072811 
0.037884 

1.76E-06 
0.033063 
0.028591 
0.026304 
0.033515 
0.030381 
0.031013 

11.86126 
3.267379 
0.812393 
0.994354 
1.807586 
2.396578 
1.221553 

0.0000 
0.0011 
0.4167 
0.3202 
0.0709 
0.0167 
0.2221 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 

-0.001529 Mean dependent va 0.000218 
-0.006155 S.D. dependentvar 0.005580 
0.005597 Akaike info criterion -10.36570 
0.040693 Schwarz criterion -10.33796 
4941.811 Durbin-Watson stat 2.055022 



ARCH // Dependent Variable is GRDBRP2 
Date: 05/12/97 Time: 00:48 
Sample: 1 1306 
Included observations: 1306 
Convergence achieved after 9 iterations 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

MA(1) -0.117966 0.028894 -4.082668 0.0000 

Variance Equation 

C 
ARCH(1) 
ARCH(2) 
ARCH(3) 
ARCH(4) 
ARCH(5) 
ARCH(6) 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat 

nverted MA Roots 

1.44E-05 
0.162678 
0.018966 
0.051693 
0.063168 
0.010715 
0.079564 

0.007190 
0.001836 
0.004871 
0.030798 
5134.054 
1.965222 

.12 

1.24E-06 11.57609 
0.042976 3.785355 
0.029938 0.633516 
0.034161 1.513212 
0.028562 2.211612 
0.030309 0.353514 
0.035447 2.244615 

Mean dependent va 
S.D. dependent var 
Akaike info criterion 
Schwarz criterion 
F-statistic 
Prob(F-statistic) 

0.0000 
0.0002 
0.5265 
0.1305 
0.0272 
0.7238 
0.0250 

0.000283 
0.004876 

-10.64279 
-10.61109 
1.342819 
0.226257 

Ενδεικτικά Γραφικά ΤΓΚ Κίνησης των Σφαλυάτων 

Γενικός Δείκτης AR(9)-GARCH(1,1) BP/DRS MA(1)-GARCH(6,0) 

DD4 

0.02 

0.00 

-0.02 

-0.04 

-0.06 

0 02 

0 01 

0 0 0 

-0 01 

-0.02 

0 02 

- Residual 
- Residual Fitted 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΞΕΝΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 

6.1 Εισαγωγή 

Οι προβλέψεις των συναλλαγματικών τιμών είναι μια νέα πρακτική για τους 

παραδοσιακούς επενδυτές χαρτοφυλακίων. Οι επενδυτές έχουν να διερευνήσουν 

κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές μεταβλητές για να προβλέψουν τις 

συναλλαγματικές τιμές. Ενώ είναι γενικά αποδεκτό ότι στη σημερινή εποχή οι 

θεμελιώδεις μακροοικονομικοί παράγοντες είναι ακόμα η κύρια δύναμη που 

κατευθύνει τιμές και αγορές, υπάρχουν όλο και περισσότεροι τραπεζίτες, αναλυτές, 

επαγγελματίες διαχειριστές κεφαλαίων αλλά και επενδυτές που χρησιμοποιούν 

συστήματα τεχνικής ανάλυσης για να κάνουν προβλέψεις των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών. Ο κύριος λόγος που συμβαίνει αυτό είναι διότι βρίσκουν πολύ πιο απλή 

και εύχρηστη την χρήση κανόνων τεχνικής ανάλυσης παρά την εύρεση πολύπλοκων 

οικονομικών παραγόντων που επιδρούν στην προσφορά και ζήτηση συναλλάγματος. 

Ωστόσο η Τεχνική Ανάλυση έχει δεχθεί επί σειρά ετών την επίθεση των 

ακαδημαϊκών ως προς την αποτελεσματικότητα της, η οποία έχει στενή σχέση με την 

αποτελεσματικότητα των αγορών (Market Efficiency). 

Η τεχνική ανάλυση ως γνωστόν, βασίζεται στην υπόθεση ότι όλες οι 

διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις τιμές εμπεριέχονται στις ίδιες τις τιμές και 

άρα απλά χρειάζεται να μελετήσει κανείς μόνο γραφικά των χρονολογικών σειρών 

των τιμών και των αποδόσεων του παρελθόντος. Η φιλοσοφία της τεχνικής ανάλυσης 

βασίζεται στην ίδια την ανθρώπινη ψυχολογία η οποία εμφανίζεται με μια 

επαναληπτικότητα στα σχεδιαγράμματα των τιμών κατά τους τεχνικούς αναλυτές. Η 

τεχνική ανάλυση στηρίζεται επίσης στη λογική των δύο παρακάτω υποθέσεων. Η 

φάση της συσσώρευσης τίτλων προηγείται συνήθως μιας ανοδικής πορείας των 

τιμών, ενώ η φάση της διανομής προεμφανίζεται μιας καθοδικής τάσης των τιμών. 

Ένα μεγάλο μέρος των τιμών ακολουθεί μια πλευρική κίνηση, η οποία εξαρτάται από 

την διάρκεια της τάσης (ανοδική ή καθοδική) που προηγήθηκε (Jobman, 1995). 

Η σύγχρονη θεμελιώδης ανάλυση χρησιμοποιεί τις αρχές της οικονομικής 

θεωρίας σε συνδυασμό με μαθηματικές και στατιστικές τεχνικές (οικονομετρικά 

υποδείγματα). Υπάρχουν πολλά εναλλακτικά υποδείγματα που βασίζονται σε 
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θεμελιώδη οικονομικά στοιχεία και που χρησιμοποιήθηκαν για να προβλέψουν τις 

τρέχουσες τιμές συναλλάγματος. 

Όλες οι θεωρίες των συναλλαγματικών ισοτιμιών που εμφανίστηκαν στην 

δεκαετία 1970-1980 βασίστηκαν στην παραδοχή ότι οι αγορές συναλλάγματος 

μπορούν να υποδειγματοποιηθούν όπως όλες οι αγορές αξιόγραφων (μετοχών, 

ομολογιών). Τα νομισματικά μοντέλα εξηγούν τις κινήσεις των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών σε όρους ροών ζήτησης και προσφοράς των ξένων νομισματικών αγορών. 

Η ισορροπία στην αγορά επιτυγχάνεται όταν η πλεονάζουσα ζήτηση του 

λογαριασμού τρεχουσών συναλλαγών για ξένο συνάλλαγμα είναι ίση με την 

πλεονάζουσα προσφορά του λογαριασμού κεφαλαίων. Με άλλα λόγια η ισορροπία 

επιτυγχάνεται όταν το έλλειμμα (πλεόνασμα) του ισοζυγίου πληρωμών ταιριάζεται με 

την εισροή (εκροή) κεφαλαίων (Παπασυριόπουλος, 2000). 

Γενικά, σύμφωνα με το νομισματικό υπόδειγμα, η συναλλαγματική ισοτιμία 

μεταξύ δύο χωρών η οποία προσδιορίζεται στις αγορές κεφαλαίων αντικατοπτρίζει τη 

σχετική ζήτηση για τα εθνικά νομίσματα, Cuthberston (1996). 

Πιο αναλυτικά, μπορούμε να διακρίνουμε τρεις εκδόσεις του νομισματικού 

υποδείγματος. Η πρώτη υποθέτει εύκαμπτες τιμές, και η εκκαθάριση των αγορών 

προϊόντος είναι σχεδόν στιγμιαία. Αυτή η προσέγγιση καλείται νομισματικό 

υπόδειγμα εύκαμπτων τιμών και αναπτύχθηκε από τους Bilson το 1978 και Frenkel 

το 1981 (De Grauwe et al 1993) και βασίζεται στις παρακάτω τρεις συνθήκες: 

Η συνθήκη ισορροπίας της αγοράς χρήματος 

mst= pt+axyt-a2i, (6.1) 

όπου mst η λογαριθμική προσφορά χρήματος, ρ, είναι ο λογάριθμος του επιπέδου 

των τιμών, ν, είναι ο λογάριθμος του πραγματικού εισοδήματος και it είναι ο 

λογάριθμος του ένα συν το ονομαστικό επιτόκιο. 

Η συνθήκη ανοιχτής ισοτιμίας επιτοκίων (Uncovered Interest Parity, UIP). 

Κ-if, =Ets!+l-s, (6.2) 

όπου st ο λογάριθμος της συναλλαγματικής ισοτιμίας την περίοδο ί (δηλ. η τιμή του 

ξένου νομίσματος σε όρους του τοπικού νομίσματος), Etst+X ο λογάριθμος της 

αναμενόμενης συναλαγματικής ισοτιμίας την περίοδο /+1, it είναι το εγχώριο 

ονομαστικό επιτόκιο και if , είναι το ονομαστικό επιτόκιο της ξένης χώρας. 
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Η συνθήκη ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης (Purchasing Power Parity, ΡΡΡ). 

s,=P,-Pf,t (6·3) 

όπου, pt,pft είναι οι λογάριθμοι του εγχώριου και ξένου επιπέδου τιμών. 

Αντικαθιστώντας το it από την εξίσωση (6.2) στην (6.1) και συνδιάζοντας την 

(6.2) και την (6.3) καταλήγουμε σε μια εξίσωση της μορφής: 

st = [ms, - α, ν, + a2Et {st+x) + a2i - ρ ] (6.4) 
\ + α2 

Κάτω από ένα σύστημα κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών, το 

υπόδειγμα των εύκαμπτων τιμών παρουσίασε μια συνέπεια σε καταστάσεις υψηλού 

πληθωρισμού και υπερπληθωρισμού στην Ιταλία, την Αγγλία, τη Γερμανία, την 

Ιαπωνία στα μισά του 1970 και ορισμένες χώρες τις Λατινικής Αμερικής στις 

δεκαετίες 1970 και 1980. Δυστυχώς όμως απέτυχε να εξηγήσει τις μεγάλες κινήσεις 

των συναλλαγματικών ισοτιμιών μετά τα μισά του 1970 και στις αρχές του 1980 για 

μια σειρά από χώρες, όπως, η Αγγλία, η Ολλανδία και η Ιταλία (Cuthbertson, 1996). 

Η δεύτερη έκδοση του νομισματικού υποδείγματος, καλείται νομισματικό 

υπόδειγμα των άκαμπτων τιμών, αναπτύχθηκε από τον Dornbusch το 1976 και οι 

τιμές της αγοράς προϊόντων προσαρμόζονται με αργό τρόπο στην κατάσταση μη-

ισορροπίας που έχει προέλθει από τις πλεονάζουσες αυξήσεις ή μειώσεις στην 

προσφορά χρήματος. Σύμφωνα με το υπόδειγμα αυτό, οι τροποποιήσεις της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας κυβερνώνται βραχυχρονίως από την ισοδυναμία 

επιτοκίων και μακροπροθέσμως από την ισοδυναμία αγοραστικής δύναμης. Οι 

προσδοκίες των συναλλαγματικών ισοτιμιών παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

Ο Frankel το 1979 (Cuthbertson, 1996) παρουσίασε το λεγόμενο υπόδειγμα 

διαφοράς πραγματικών επιτοκίων και το οποίο αναλύει ιδιαίτερα την επίδραση της 

διαφοράς των επιτοκίων στο προσδιορισμό της συναλλαγματικής ισοτιμίας. 

Χαρακτηριστικό στοιχείο του υποδείγματος αυτόυ είναι η διάκριση μεταξύ 

πραγματικού και ονομαστικού επιτοκίου. 

Τέλος, μια άλλη έκδοση του νομισματικού υποδείγματος αναπτύχθηκε από 

τους Branson το 1977, Isard το 1978 (De Grauwe et al, 1993), Dornbusch και Fischer 

(1980), και ονομάζεται υπόδειγμα χαρτοφυλακίου. Σύμφωνα με το υπόδειγμα αυτό η 

συναλλαγματική ισοτιμία αλλάζει αντιδρώντας στις σχετικές προσφορές χρήματος 

και ομολογιών, εγχωρίως και στο εξωτερικό. 
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Όσον αφορά την εμπειρική διερεύνηση των παραπάνω υποδειγμάτων, η πιο 

διαδεδομένη γενική οικονομετρική μορφή του νομισματικού υποδείγματος και με την 

οποία ασχολήθηκαν οι περισσότεροι ερευνητές είναι η ακόλουθη: 

s, = (ms, -msft) + a2(y, - y f t ) + a3(i, -ift) + a4(p, -pft) + a5(ß, -ß f t) (6.5) 

όπον(β, - ßfl)o λογάριθμος της σχετικής προσφοράς ομολογιών (εσωτερικού και 

εξωτερικού), ενώ οι άλλες μεταβλητές ορίζονται όπως προηγουμένως. 

Τα διαφορετικά είδη υποδειγμάτων μπορούν να διακριθούν με βάση την 

εκτίμηση των παραμέτρων τους και τα πρόσημα τους, όπως παρουσιάζονται στον 

ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 6.1 Σύγκριση Υποδειγμάτων Προσδιορισμού Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 

Υποδείγματα 
Χρεογράφων 
Εύκαμπτων 

Τιμών 
Άκαμπτων 

Τιμών 
Διαφοράς 

Πραγματικών 
Επιτοκίων 

Χαρτοφυλακίου 

s,=(ms,-msft) + a2(yt -yft) + a2(i, -ift) + a,(p, -pfi) + a5(ß, -ßft) 

+ 

+ 

+ 

-

-

+ 

-

-

+ 

+ 

+ 

+ 
Πηγή: Παπασυριόπουλος, 200Q 

Τα εμπειρικά αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών σχετικά με τα 

διαρθρωτικά νομισματικά υποδείγματα που παρουσιάσαμε, παρόλο που στις αρχές 

του 1970 και 1920 ήταν σημαντικά, στα τελευταία 20 χρόνια ήταν ιδιαίτερα 

αποθαρρυντικά (Baillie και Selover, 1987). Ο μοναδικός στατιστικά σημαντικός 

συντελεστής ήταν ο αυτοπαλίνδρομος συντελεστής (autoregressive coefficient). 

Όσον αφορά την προβλεψιμότητα εκτός δείγματος των κλασσικών 

υποδειγμάτων, τα εμπειρικά αποτελέσματα δεν ήταν ενθαρρυντικά. Ο Meese (1990) 

επαναλαμβάνοντας μια σειρά προηγούμενων ελέγχων [Meese και Rogoff (1983)], 

αξιολόγησε την προβλεπτική ικανότητα των κλασσικών υποδειγμάτων 

προσδιορισμού των συναλλαγματικών τιμών σε σχέση με την προβλεπτική ικανότητα 

μιας απλοϊκής στρατηγικής, που εκφράζονταν από το υπόδειγμα του τυχαίου 

περιπάτου. Μελετώντας τις συναλλαγματικές σχέσεις USS/DM και USS/JPY κατά τις 

περιόδους 1980-1984 και 1976-1981, με βάση το κριτήριο του Μέσου Τετραγωνικού 

Σφάλματος διαπίστωσε ότι, τα κλασσικά υποδείγματα δεν είχαν καλύτερα 

αποτελέσματα από το υπόδειγμα του τυχαίου περυτάτου. Ανάλογα αποτελέσματα 

οδήγησαν οι έρευνες των Frankel (1994) και Pilbeam (1992) σχετικά με τη σχέση 

USS/GBP. 
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Οι Flood και Rose (1993) συνέκριναν τη μταβλητότητα των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών και των θεμελιακών οικονομικών μεταβλητών σε περιόδους σταθερών και 

κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών. Μελετώντας εννέα συναλλαγματικές 

ισοτιμίες του δολλαρίου βρήκαν ότι, παρόλο που η υπο-συνθήκη μεταβλητότητα 

άλλαξε δραματικά σε αυτές τις περιόδους η μεταβλητότητα των θεμελιωδών 

οικονομικών μεταβλητών δεν άλλαξε. Έτσι, συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι, 

οι θεμελιώδεις οικονομικοί παράγοντες των νομισματικών υποδειγμάτων (δηλ. 

προσφορά χρήματος, επιτόκια, πληθωρισμός) δεν εξηγούν τη μεταβλητότητα των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών. 

Από την στιγμή που το 1985 το δολλάριο κατέρρευσε, το υπόδειγμα Mundell-

Fleming, που ερμήνευσε την ενδυνάμωση του δολλαρίου στο "budget-deficit" της 

Αμερικής για το διάστημα 1980-1985, αφέθηκε στην άκρη. Νέα μοντέλα έθεταν ότι 

για να σταματήσει η πτώση του δολλαρίου θα πρέπει να μειωθεί το "budget-deficit" 

τωνΗΠΑ. 

Η αποτυχία των υποδειγμάτων συναλλαγματικών τιμών, που βασίζονται σε 

θεμελιώδεις οικονομικές μεταβλητές να ερμηνεύσουν τη συμπεριφορά των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών δεν σημαίνει ότι είναι τελείως λάθος, απλά αντανακλούν 

τα σημαντικά οικονομετρικά προβλήματα που παρουσιάζουν. Τα προβλήματα που 

συνήθως έχουν αναφερθεί στην υπάρχουσα βιβλιογραφία είναι τα ακόλουθα (Meese, 

1990): 

1. Η νομισματική πολιτική δεν μπορεί να είναι ο μοναδικός παράγοντας που επιδρά 

στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες επηρεάζονται από 

ένα πολύ πιο πολύπλοκο δείγμα μακροοικονομικών μεταβλητών Xt μεταξύ των 

χωρών οι οποίες δεν είναι εύκολα προσδιορίσιμες. 

S,=X,Et(SM)b (6.6) 

2. Οι τρέχουσες ισοτιμίες εξαρτώνται όχι μόνο από τις τρέχουσες τιμές αλλά και από 

τις αναμενόμενες τιμές E, (St+Ì ) όπως παρουσιάζεται στο υπόδειγμα (6.6). Είναι 

πραγματικά πολύ δύσκολο να συμπεριλάβει ένα υπόδειγμα αναμενόμενες 

μεταβλητές. 

3. Σφάλματα μέτρησης των οικονομικών μεταβλητών και ακατάλληλες τεχνικές 

εκτίμησης των υποδειγμάτων, πολλές φορές αποτελούν αιτίες των 

απογοητευτικών αποτελεσμάτων. 
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4. Το λεγόμενο πρόβλημα αυτών που χαράσσουν την πολιτική μιας χώρας. Ένα 

απρόβλεπτο ραντεβού δύο πολιτικών μπορεί για παράδειγμα να επηρεάσει κάποια 

συναλλαγματική ισοτιμία. Είναι επίσης δύσκολο να συμπεριλάβει ο ερευνητής 

τέτοιου είδους πληροφορίες σε κάποιο στατιστικό υπόδειγμα. 

Τα αποθαρρυντικά αποτελέσματα των διαρθρωτικών νομισματικών 

υποδειγμάτων, που πιθανόν να οφείλονται σε αδυναμία των βασικών υποθέσεων στις 

οποίες στηρίζονται, οδήγησαν τους ερευνητές στο να επικεντρωθούν στις ιδιότητες 

των χρονολογικών σειρών των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Πολλοί αναλυτές 

προσπαθούν να εξάγουν προβλέψεις από το ιστορικό παρελθόν της ίδιας της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας. Τέτοιοι μηχανισμοί πρόβλεψης συναλλαγματικής τιμής 

είναι γνωστοί ως υποδείγματα μονομεταβλητής αυτοπαλινδρόμησης. Ένα από τα 

γνωστότερα μονομεταβλητά συστήματα είναι το υπόδειγμα του τυχαίου περιπάτου 

όπως είδαμε αναλυτικά και στο κεφάλαιο μεθοδολογία της παρούσας διατριβής. 

Εμπειρικοί έλεγχοι της υπόθεσης του τυχαίου περιπάτου έγιναν στην 

ακόλουθη εξίσωση: 

st-c + ast_^ + ut 

Οι Baillie και Bollerslev (1989), και πολλοί άλλοι, ανάμεσα τους και η 

παρούσα διατριβή, συμπέραναν την ύπαρξη πολλές φορές ετεροσκεδαστικότητας στις 

χρονικές σειρές των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Όπως είδαμε στο προηγούμενο 

κεφάλαιο, όσον αφορά στην προβλεψιμότητα αξιόγραφων στην Ελληνική αγορά 

συναλλάγματος, με τη χρήση σύγχρονων υποδειγμάτων χρονολογικών σειρών αλλά 

και την εφαρμογή μεθόδων που βασίζονται στη θεωρία του χάους, προκύπτει μικρή 

δυνατότητα πρόβλεψης των αποδόσεων. Αντίθετα, η προβλεψιμότητα του κινδύνου 

(τετράγωνα των σφαλμάτων) κυμαίνεται σε επίπεδο πρακτικά αξιοποιήσιμο. 

Στην προσπάθεια να βρεθούν νέες θεωρίες και νέες ερμηνείες σχετικά με την 

προσδιορισμό και την πρόβλεψη των συναλλαγματικών τιμών σε ένα νέο παγκόσμιο 

οικονομικό περιβάλλον, έκανε την εμφάνιση της η τεχνική ανάλυση. Η οποία θα 

αποτελέσει αντικείμενο έρευνας του παρόντος κεφαλαίου. 

Η εφαρμογή της τεχνικής ανάλυσης στη συναλλαγματική αγορά είναι ένα 

σύγχρονο φαινόμενο στο "trading" και αποτελεί ένα ευρύ πεδίο, με αναδυόμενο 

ακαδημαϊκό ενδιαφέρον, για περαιτέρω έρευνα. Βασικός σκοπός αυτού του 

κεφαλαίου είναι να εφαρμόσουμε την τεχνική ανάλυση στην αγορά συναλλάγματος 

και να ελέγξουμε την κερδοφορία της σε μια συγκεκριμένη περίοδο για δύο πολύ 
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βασικές ισοτιμίες του δολλαρίου, χρησιμοποιώντας μια μεγάλη ποικιλία τεχνικών 

δεικτών και ταλαντωτών και συγκρίνοντας τα αποτελέσματα με προηγούμενες 

έρευνες, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψιν τον κίνδυνο και χρησιμοποιώντας σύγχρονα 

μέσα μέτρησης του (Gaub-test, Probability of Ruin). Παρόλα αυτά ορισμένες 

θεμελιώδεις μακροοικονομικές μεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν μόνο έμμεσα στην 

ανάλυση μας. Μεταβλητές όπως η διαφορά των επιτοκίων, ο πληθωρισμός και ο 

ρυθμός ανάπτυξης αποτέλεσαν χρήσιμες ενδείξεις για να καταλάβουμε τα 

αποτελέσματα της έρευνας μας. 

Η δομή του παρόντος κεφαλαίου είναι η ακόλουθη. Στην ενότητα 6.2 

διερευνούμε την επίδραση της θεμελιώδους και της τεχνικής ανάλυσης στην αγορά 

ξένου συναλλάγματος. Η ενότητα 6.3 αποτελεί μια αναφορά στην αρχή της τεχνικής 

ανάλυσης και μια ανασκόπηση της βασικής σχετικής βιβλιογραφίας που θα 

αποτελέσει και τη βάση της δικής μας έρευνας. Η ενότητα 6.4 περιγράφει τα 

δεδομένα και τους κανόνες της τεχνικής ανάλυσης, των οποίων, την κερδοφορία 

πρόκειται να ελέγξουμε. Στην ενότητα 6.5 γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή 

που καταδεικνύει τη μεταβλητότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών και στη 

συνέχεια παρουσιάζουμε και συγκρίνουμε τα αποτελέσματα της έρευνας. Σε αυτήν 

την ενότητα επίσης, θα λάβουμε υπόψη μας τον κίνδυνο και θα εφαρμόσουμε μια 

απλοϊκή εναλλακτική στρατηγική την λεγόμενη "Buy and Hold". Τέλος στην 

τελευταία ενότητα γίνεται μια προσπάθεια αξιολόγησης όλων των ευρημάτων της 

έρευνας, σχολιάζοντας τις μελλοντικές ερευνητικές προοπτικές της χρήσης και της 

αποτελεσματικότητας της τεχνικής ανάλυσης στην αγορά ξένου συναλλάγματος. 

6.2 Η επίδραση της Θεμελιώδους και της Τεχνικής Ανάλυσης στην αγορά 

συναλλάγματος 

Η θεωρητική ανάλυση που παρουσιάζουμε σε αυτή την ενότητα της διατριβής 

είναι σημαντική για την εμπειρική μελέτη που πρόκειται να ακολουθήσει στο παρόν 

κεφάλαιο της διατριβής. 

Σε μια αγορά επεμβαίνουν διάφορες "πληροφορίες"*. Έστω ότι, αυτές είναι οι 

"fundamental info" και οι "chartist info". Σε κάθε στιγμή της αγοράς κάποια από τις 

δύο έχει μεγαλύτερη βαρύτητα έστω ότι αυτή εκφράζεται από τη στάθμιση mt για 

Εμπειρική μαρτυρία της σημαντικότητας του συνόλου των πληροφοριών βλέπουμε στους Frankel 
και Froot (1990) και Allen και Taylor (1990). 
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m, = —, ß>0 

όπου S* η θεμελιώδης ισοτιμία. Το (\-m,) = \ γίνεται, όταν η ισοτιμία βρίσκεται 

ακριβώς σε ισορροπία. Εκείνη τη στιγμή στη αγορά κυριαρχεί η θεμελιώδης ανάλυση 

σε σχέση με τη τεχνική ανάλυση. Όσο αποκλίνει από τη θεμελιώδη αξία η 

συναλλαγματική ισοτιμία τόσο περισσότερο επεμβαίνουν στην αγορά οι 

"fundamentalists". Αντίθετα όταν St Ξ S* τότε το mt = max . Άρα, η παράμετρος β 

εκφράζει την ταχύτητα με την οποία το mt πέφτει. Με άλλα λόγια, εκφράζει την 

απόκλιση μεταξύ θεμελιακής και τεχνικής ανάλυσης (Fundamental-Technical 

Analysis). 

Θα έχει, λοιπόν, ενδιαφέρον η εκτίμηση σε όρους των δύο αποκλινουσών 

απόψεων (FA-TA) στην αγορά για κάθε χρονική στιγμή t ταυτόχρονα. Στα παρακάτω 

διαγράμματα παρουσιάζουμε τη βαρύτητα της θεμελιακής και της τεχνικής ανάλυσης 

στις αγορές ξένου συναλλάγματος του δολλαρίου. Σύμφωνα με το υπόδειγμα της 

θεμελιώδους ανάλυσης που ακολουθήσαμε, η προθεσμιακή τιμή συναλλάγματος 

θεωρήται ο καλύτερος εκτιμητής της αναμενόμενης μελλοντικής τιμής 

συναλλάγματος. Δηλαδή 

Όπου Ft η προθεσμιακή τιμή συναλλάγματος και EtSt+1 η αναμενόμενη μελλοντική 

τιμή συναλλάγματος. 

Πιο συγκεκριμένα στο διάγραμμα 6.1 βλέπουμε πως επιδρούν οι πληροφορίες 

στην συναλλαγματική σχέση USS/DM. Στο διάστημα 1991-1993, όπως και στα 

πρώτα μισά του 1996 παρατηρούμε μια κυριαρχία της θεμελιώδους ανάλυσης σε 

σχέση με την τεχνική ανάλυση. Τα αποτελέσματα είναι αντίθετα για τις περιόδους 

1990-1991, 1994-1995 και 1996-1998. 
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Διάγραμμα 6.1 Πληροφορίες πον επιδρούν στην αγορά USS/DM 

Πληροφορίες που επιδρούν στην αγορά U$/DM 
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Στο διάγραμμα 6.2 βλέπουμε πως επιδρούν οι πληροφορίες στην 

συναλλαγματική σχέση US$/GBP. Στο διάστημα 1992-1994, παρατηρούμε ότι, οι 

πληροφορίες της θεμελιώδους ανάλυσης έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην αγορά. Τα 

αποτελέσματα είναι αντίθετα για τις υπόλοιπες περιόδους. Πολλές φορές η βαρύτητα 

της τεχνικής ανάλυσης στην αγορά ξένου συναλλάγματος αγγίζει το 98%. 

Διάγραμμα 6.2 Πληροφορίες που επιδρούν στην αγορά USS/GBP 

Πληροφορίες που επιδρούν στην αγορά U$/GBP 
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Το βασικό συμπέρασμα στο οποίο οδηγούμαστε μελετώντας τα παραπάνω 

διαγράμματα είναι ότι, η τεχνική ανάλυση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αγορά 

ξένου συναλλάγματος. Υπάρχουν βέβαια και εποχές, όπου, η τεχνική και η 

θεμελιώδης ανάλυση συνυπάρχουν στην αγορά επιδρώντας κατά το ίδιο περίπου 

ποσοστό. 
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6.3 Προηγούμενες Έρευνες 

Η θεωρία του Ch. Dow, για την οποία έχουμε την πρώτη ουσιαστική αναφορά 

στο βιβλίο του Rhea το 1932 (Συριόπουλος, 1999b) και της οποίας, θεμελιώδης θέση 

είναι το ότι "οι δείκτες προεξοφλούν την κίνηση της αγοράς", αποτελεί την αρχή της 

τεχνικής ανάλυσης. Στην σημερινή εποχή είναι γεγονός ότι οι κινήσεις των αγορών 

είναι πολύ πιο γρήγορες και πιο απότομες με την ανάπτυξη της νέας τεχνολογίας, από 

ότι στην εποχή του Dow. Η επενδυτική ψυχολογία παραμένει η ίδια και πολλές από 

τις αρχές της θεωρίας εφαρμόζονται ακόμα και σήμερα. Η έρευνα του Hamilton το 

1922 (Συριόπουλος, 1999b) αναγνωρίζει τρεις τάσεις στις κινήσεις των τιμών: 

• Την κύρια μακροχρόνια τάση (primary trend) διάρκειας τεσσάρων ετών 

και σήμερα διάρκειας πλέον του έτους. 

• Την δευτερεύουσα τάση (secondary trend) δύο έως τεσσάρων εβδομάδων. 

Σήμερα διαρκεί λίγες ημέρες ή μια εβδομάδα. 

• Την πολύ βραχυχρόνια τάση (minor trend) η οποία διαρκεί μια ημέρα ή 

κάποιες ώρες μέσα στην ημέρα. 

Η δεύτερη μεγάλη επιρροή της τεχνικής ανάλυσης προέρχεται από την θεωρία 

των κυμάτων του Elliot (Elliot Waves Theory) στα τέλη της δεκαετίας του 1930. Η 

θεωρία αυτή παρουσιάστηκε σε μια σειρά άρθρων από το περιοδικό "Financial World 

Magazine" και προβλήθηκε ως ενιαία θεωρία για πρώτη φορά από τον Prechter 

(1980). Σύμφωνα με την θεωρία αυτή τίθεται η αρχή μιας κίνησης της αγοράς 

(ανοδικής ή καθοδικής) και θα συνεχιστεί μέχρις ότου συμπληρωθεί ένας 

συγκεκριμένος αριθμός κυμάτων που αποτελεί αριθμό της σειράς Fibonacci. 

Οι συνεχιστές της θεωρίας του Dow και της θεωρίας του Elliot, με 

παραλλαγές υπαγορευμένες από την σημερινή ταχύτητα των αγορών και την 

μεταβολή επιχειρηματικών κύκλων και επενδυτικών συμπεριφορών, ανέπτυξαν και 

δόμησαν την μέθοδο της τεχνικής ανάλυσης η οποία δεν έτυχε μεγάλης αποδοχής από 

τους ακαδημαϊκούς κύκλους (Συριόπουλος, 1999b). Η νεότερη περίοδος της τεχνικής 

ανάλυσης χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη των λεγόμενων τεχνικών δεικτών 

(technical indices) και ταλαντωτών (oscillators) στην δεκαετία του 1970. 

Οι πρώτες μελέτες της δεκαετίας 1960 - 1970 είχαν ήδη εντοπίσει κάποια 

κερδοφορία της τεχνικής ανάλυσης στην αγορά συναλλάγματος (Cornell και Kimball, 

1978 και άλλοι). Τα περιορισμένα δεδομένα σε ορισμένες έρευνες έκαναν πιο 

αδύνατα τα αποτελέσματα των ερευνών ενώ ορισμένες εργασίες χρησιμοποιούσαν 
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δεδομένα από το σταθερό σύστημα συναλλαγματικών ισοτιμιών ενώ το σύστημα 

συναλλαγματικών ισοτιμιών είναι πλέον κυμαινόμενο. 

Στην δεκαετία του 1980 οι έρευνες χρησιμοποιούσαν μεγάλα δείγματα 

δεδομένων (Sweeney, 1986, Schulmeister, 1988). Οι μελέτες αυτές, διερευνούσαν μια 

ποικιλία συστημάτων τεχνικής ανάλυσης που εφαρμόστηκαν σε ημερήσιες τρέχουσες 

τιμές συναλλάγματος και για διάφορες υποπεριόδους. Οι περισσότεροι, όπως για 

παράδειγμα ο Sweeney βρήκαν ότι περίπου το 1/3 του συνόλου των κανόνων της 

τεχνικής ανάλυσης που διερεύνησαν οδήγησαν σε στατιστικά σημαντικά κέρδη. 

Επίσης στρατηγικές τεχνικής ανάλυσης οδήγησαν σε μεγαλύτερα κέρδη από ότι η 

στρατηγική "buy and hold". Το μειονέκτημα αυτών των εργασιών είναι ότι δεν 

λαμβάνουν υπόψιν τους τον παράγοντα κίνδυνο. 

Κατά την δεκαετία του 1990, οι οικονομολόγοι διερεύνησαν επίσης 

ποσοτικούς κανόνες τεχνικής ανάλυσης χρησιμοποιώντας όμως μηνιαία στοιχεία και 

τη μελλοντική αγορά συναλλάγματος και όχι την τρέχουσα (Taylor, 1992, Curcio και 

Goodhart, 1991). Αυτές οι έρευνες αποτελούν μαρτυρίες της κερδοφορίας της 

τεχνικής ανάλυσης στην αγορά συναλλάγματος. Οι Levich, και Thomas (1993), και 

Menkhoff, Schlumberger (1995), μελέτησαν τη σταθερότητα αυτής της κερδοφορίας. 

Οι Siriopoulos και Sofikitis (1990) εντόπισαν την κυριαρχία των κανόνων της 

τεχνικής ανάλυσης σε σχέση με -nrv'TBuy and Hold" απλοϊκή στρατηγική στην αγορά 

συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης. Εφάρμοσαν επίσης από τους πρώτους την 

έννοια της πιθανότητας καταστροφής κεφαλαίου (Probability of Ruin) σαν μέτρο 

μέτρησης του κινδύνου. Σε μια έρευνα στους βασικούς dealers στο Λονδίνο, των 

Taylor και Allen (1992), παρουσιάστηκε ότι το 97% των τραπεζών και το 87% των 

εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και χρηματιστών, χρησιμοποιούν κάποιο 

τεχνικό δείκτη όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες αποφάσεις τους (εβδομαδιαίες 

συνήθως). Οι Levich και Thomas (1993), εφάρμοσαν μια νέα διαδικασία ελέγχου της 

κερδοφορίας βασισμένη σε μια bootstrap μεθοδολογία. Τα αποτελέσματα τους 

έδειξαν ασυνήθιστη κερδοφορία των κανόνων της τεχνικής ανάλυσης η οποία 

μειώνεται κατά το διάστημα των 5 τελευταίων χρόνων της ερευνάς τους. Κάποιες 

πιθανές εξηγήσεις της σταθερής γενικά κερδοφορίας των τεχνικών κανόνων 

προσπαθούν να δώσουν οι παρεμβάσεις των κεντρικών τραπεζών, καθώς και οι 

κερδοσκοπικές ιδιωτικές πρωτοβουλίες, που δημιουργούν βραχυπρόθεσμες 

μετακινήσεις των συναλλαγματικών τιμών από την κατάσταση της θεμελιώδους 

ισορροπίας. Οι Frankel και Rose (1994) διερεύνησαν την προβλεπτική ικανότητα των 
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θεμελιακών συναλλαγματικών υποδειγμάτων. Τα αποτελέσματα ήταν ότι, 

υποδείγματα που βασίζονται σε παράγοντες όπως η προσφορά χρήματος, το 

πραγματικό εισόδημα, τα επιτόκια, ο πληθωρισμός και άλλες μακροοικονομικές 

μεταβλητές, δεν είχαν μεγάλη προβλεπτική ικανότητα των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών. Οι Nelly και Weller (1997) βρήκαν ότι, οι παρεμβάσεις των κεντρικών 

τραπεζών μπορούν να επηρεάσουν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και να κάνουν την 

τεχνική ανάλυση κερδοφόρα στρατηγική. Σε πιο πρόσφατες έρευνες στις αγορές της 

Ασίας, Τόκιο, Σιγκαπούρη και Χονκ Κόνγκ, οι οποίες κατέχουν 3η, 4η και 5η θέση 

στις παγκόσμιες αγορές συναλλάγματος από άποψη συναλλαγών (BIS 1996), οι 

Cheung και Wong (1996, 1997) κατέληξαν ότι οι χρηματιστές χρησιμοποιούσαν 

τεχνικά φίλτρα στις επενδυτικές τους στρατηγικές. Μερικές από τις προηγούμενες πιο 

σημαντικές έρευνες στο παρόν πεδίο μελέτης παρουσιάζονται στον πίνακα 6.2. 

Πίνακας 6.2: Περίληψη προηγούμενων ερευνών 

Ερευνητές 

Dooley & 
Shafer 
(1983) 
Sweeney 
(1986) 
Schulmeister 
(1988) 

Menkhoff& 
Schlumberger 
(1995) 

Περίοδος 
Έρευνας 
3/73-11/81 

4/73-12/80 

4/73-9/86 

1/89-12/91 

Δεδομένα 

Ημερήςια 

Ημερήςια 

Ημερήςια 

Ημερήςια 

Νομίσματα 

9 vs.USD 

10 vs.USD 

DM/USD 

DM/USD 
DM/Yen 
DM/BP 

Τεχνικοί 
Κανόνες 
7 Φίλτρα 

7 Φίλτρα 

9 Φίλτρα 
9 Ταλαντωτές 
5Momentum 
7Τ+Μ 
33 Ταλαντωτές 
lOMomentum 

L/S 

1/s 

1 

1/s 

1/s 

Έξοδα 
Συναλλαγών 
+ 

-

+ 

Κίνδυνος 

-

Ασφάλιστρο 
κινδύνου 
Τ-στατιστική 

Sharpe ratio 
Gaub-test 

L/S= Θέσεις της μετρητοίς ή προθεσμιακές (Long and Short positions) 

Συνοπτικά τα αποτελέσματα όλων των προηγούμενων ερευνών που 

παρουσιάσαμε δείχνουν ότι : 

• Η τεχνική ανάλυση ακολουθείται όλο και από μεγαλύτερη μερίδα 

επαγγελματιών και επενδυτών σε όλο τον κόσμο. 

• Οι προβλέψεις των τεχνικών αναλυτών είναι αποτελεσματικότερες από τις 

αποδόσεις των αγορών. 

• Τα αποτελέσματα των προβλέψεων της θεμελιώδους ανάλυσης δεν είναι 

πολλές φορές ικανοποιητικά. 

• Τα αποτελέσματα των προβλέψεων της τεχνικής ανάλυσης είναι τις 

περισσότερες φορές ικανοποιητικότερα άλλων στατιστικών και 

οικονομετρικών μεθόδων πρόβλεψης. 
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• Υπάρχει ένας σημαντικός βαθμός ετερογένειας μεταξύ των προβλέψεων 

των τεχνικών αναλυτών. 

• Η έννοια του κινδύνου βραχυπρόθεσμα πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερα 

υπόψη. 

6.4 Παρουσίαση των δεδομένων και των δεικτών Τεχνικής Ανάλυσης 

6.4.1 Παρουσίαση των δεδομένων 

Οι χρονικές σειρές των δεδομένων είναι οι ημερήσιες τρέχουσες 

συναλλαγματικές ισοτιμίες των USD/DEM και USD/BP και καλύπτουν την περίοδο 

01/03/89 - 12/31/96. Βραχυπρόθεσμα ενός μηνός επιτόκια ευρωδολαρίων, 

ευρωμάρκων και ευρωστερλίνας χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της 

κερδοφορίας της απλοϊκής στρατηγικής. Χρησιμοποιήσαμε το πρόγραμμα Τεχνικής* 

Ανάλυσης "Windows on Wallstreet", για την εφαρμογή των συστημάτων. Η ανάλυση 

των δεδομένων πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια. 

Στο πρώτο στάδιο ελέγχουμε την κερδοφορία συγκεκριμένων συστημάτων 

τεχνικής ανάλυσης για ολόκληρη την υπό εξέταση περίοδο αλλά και για τις δύο 

υποπεριόδους 01/03/89 - 12/31/92 και 01/01/93 - 12/31/96. Το δείγμα μας το 

χωρίζουμε στα δύο διότι, πρώτον, υπάρχουν μια σειρά απρόβλεπτων γεγονότων που 

επηρέασαν ιδιαίτερα τις μακροοικονομικές συνθήκες, όπως ο πόλεμος στον περσικό 

το 1991 και η υποτίμηση της Βρετανικής Λίρας στα τέλη του 1992, και δεύτερον 

διότι, θέλουμε να μελετήσουμε εάν επηρεάζεται η κερδοφορία των τεχνικών κανόνων 

από το μέγεθος του δείγματος και γενικότερα την χρονική περίοδο εξέτασης. Στην 

συνέχεια αυτά τα κέρδη συγκρίνονται με τα κέρδη από μια απλοϊκή στρατηγική "Buy 

and Hold". 

Η παρούσα ανάλυση προσπαθεί να συμβάλλει στην υπάρχουσα βιβλιογραφία 

με τους εξής τρόπους: 

Πρώτον, χρησιμοποιείται μια ποικυλία συστημάτων τεχνικής ανάλυσης. 

Δεύτερον, συγκρίνει στρατηγικές τεχνικής ανάλυσης με μια απλοϊκή στρατηγική 

"Buy & Hold" η οποία βασίζεται στη διαφορά των επιτοκίων δύο χωρών. 

Λαμβάνονται υπόψη ο κίνδυνος και τα συναλλακτικά κόστη καθώς και οι τρέχουσες 

και προθεσμιακές τοποθετήσεις στην αγορά. Ένα ακόμη μέτρο του κινδύνου που 

υπολογίζεται είναι η πιθανότητα καταστροφής μέρους του κεφαλαίου επένδυσης 

(Probability of Ruin). Αυτό το μέτρο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο διότι πολλές φορές 
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κάποιο σύστημα τεχνικής ανάλυσης αρχίζει να αποδίδει μετά από κάποιες ζημιογόνες 

πράξεις (Siriopoulos και Sofikitis, 1990). 

Τα συστήματα Τεχνικής ανάλυσης που μελετούμε είναι τα ακόλουθα: 

1. Moving Average Crossover System (Exponential long-term and short-term MA) 

2. Momentum 

3. Moving Average Convergence - Divergence (MACD) 

6.4.2 Δείκτες Τεγνικήο Ανάλυσης και Ταλαντωτές 

Οι αναλυτές χρησιμοποιούν τους τεχνικούς δείκτες και τους ταλαντωτές τα 

τελευταία χρόνια λόγω κυρίως της αποτελεσματικότητας τους, α) στον προσδιορισμό 

καταστάσεων υποτίμησης ή υπερτίμησης της αγοράς, β) στην ταυτοποίηση 

αποκλίσεων (divergence) όταν μια νέα υψηλή (χαμηλή τιμή) δεν επιβεβαιώνεται από 

νέα υψηλή (χαμηλή) τιμή του ταλαντωτή, γ) στην εκτίμηση σημάτων αγοράς ή 

πώλησης τίτλων (Συριόπουλος, 1999b). 

Πριν προχωρήσουμε στην περιγραφή των συστημάτων της μελέτης μας θα 

θέλαμε να αναφέρουμε τα βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των αυτόματων 

συστημάτων τεχνικής ανάλυσης. Από την μια μεριά το βασικό πλεονέκτημα αυτών 

των συστημάτων είναι ότι αυτόματα προσδιορίζουν εάν πρόκειται για σήμα αγοράς η 

πώλησης χωρίς καμία αμφιβολία ή επιμέρους κρίση. Το βασικό τους χαρακτηριστικό 

είναι η πειθαρχία κάτι που απουσιάζει από πολλούς χρηματιστές. Ένα καλά 

σχεδιασμένο σύστημα επιτρέπει στον αναλυτή να συμμετέχει πάντα σε κάθε 

κυριαρχούσα τάση. 

Από την άλλη μεριά, το βασικό μειονέκτημα τους, είναι ότι δεν υπάρχει 

κάποιο συγκεκριμένο σύστημα που να δίνει επιτυχημένα σήματα σε κάθε χρονική 

περίοδο. Μπορεί για μια μεγάλη περίοδο να δίνουν λανθασμένα σήματα. Τυχαία 

γεγονότα μπορεί να επηρρεάσουν την απόδοση τους πολλές φορές. Η χρήση βέβαια 

τέτοιων μεθόδων για την πρόβλεψη μελλοντικών τιμών εμπεριέχει πάντοτε το 

στοιχείο του κινδύνου. Γνωρίζοντας έτσι ορισμένα βασικά στοιχεία μπορούμε να 

προχωρήσουμε στην περιγραφή των συστημάτων που ερευνούμε. 

1 Short-term /long-term 2/10, 2/15, 2/20, 2/25, 2/30, 2/35, 2/40, 3/10, 3/15, 3/20, 3/25, 3/30, 3/35, 3/40, 
4/10, 4/15, 4/25, 4/35, 5/15, 5/25, 5/35, 7/15, 7/30, 10/30, 10/40 
2Momentum 5, 9, 10, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 35 
3MACD 8 - 20 
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Γενικά η βασική κριτική εναντίον της Τεχνικής Ανάλυσης αναφέρει ότι, η 

Τεχνική Ανάλυση έχει καλά αποτελέσματα στις τιμές Ρ, και όχι στις αποδόσεις 

vt = Pt-Pt_x των τιμών Pt. Και αυτό γιατί εάν Pt = Ρ,_,+w,, u, HD πρέπει να 

διερευνηθεί εάν ισχύει Pt-Pt_l=ul, utIID. Εάν δεν ισχύει τότε υπάρχουν 

στατιστικά προβλήματα και τα αποτελέσματα στατιστικών ελέγχων που εφαρμόζουμε 

θα είναι αδύναμα. 

6.4.2.1 Συστήματα Κινητών Μέσων Όρων (Moving Averages Crossover System) 

Είναι γνωστό ότι οι τάσεις των τιμών είναι αρκετά ευμετάβλητες. Ένας 

κινητός μέσος όρος προσπαθεί να μειώσει τη μεταβλητότητα των τιμών 

εξομαλύνοντας σε μια συγκεκριμένη τάση. Είναι ο πιο γνωστός τεχνικός κανόνας για 

την εύρεση της τάσης των τιμών. Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι κινητών μέσων 

όρων: ο αριθμητικός, ο σταθμισμένος και ο εκθετικός κινητός μέσος. Η κατασκευή 

του κάθε δείκτη είναι διαφορετική. 

Ο αριθμητικός κινητός μέσος όρος είναι μια στατιστική μέθοδος εξομάλυνσης 

της τιμής. Σύμφωνα με αυτή την μέθοδο εξομαλύνονται οι ακραίες τιμές της αρχικής 

σειράς. Ο τρόπος υπολογισμού ενός αριθμητικού κινητού μέσου όρου είναι απλός. Αν 

έχουμε μια σειρά ΡΧ,Ρ2,...,ΡΠ αριθμών, τότε ο κινητός μέσος κ όρων δίνεται από τον 

ακόλουθο τύπο (π.χ.κ=4): 

{Ρ]+Ρ2+Ρ3+Ρ4) (ρ2+ρ3+ρ4+ρ5) {pn3+pn_2+pnì+pn) 

4 ' 4 '"'•' 4 

Οι απλοί αριθμητικοί κινητοί μέσοι όροι σταθμίζουν κάθε τιμή της αρχικής 

σειράς με την ίδια βαρύτητα. Όμως είναι γεγονός ότι οι πιο πρόσφατες τιμές έχουν 

μεγαλύτερη βαρύτητα από τις πιο απομακρυσμένες. Γι' αυτό λοιπόν, σε πολλές 

περιπτώσεις γίνεται χρήση των σταθμισμένων ή εκθετικών κινητών μέσων όρων. 

Στην παρούσα εργασία κάναμε χρήση των εκθετικών κινητών μέσων. 

Ένας εκθετικός κινητός μέσος είναι στην πράξη και αυτός ένας σταθμισμένος 

κινητός μέσος. Περιέχει όλες τις προηγούμενες τιμές και έχει μια σταθερά που 

εξομαλύνει το μέσο όρο. Δίνει μεγαλύτερο βάρος στα πιο σύγχρονα δεδομένα και 

μειώνει το βάρος στα παλαιότερα. Η βασική φόρμουλα υπολογισμού του εκθετικού 

μέσου όρου που χρησιμοποιούμε δίνεται από τους ακόλουθους τύπους : 

ΕΜΑ, = ΕΜΑ,_λ + (Ν * (PI - ΕΜΛ,_λ)) 

4 Jobman Darrell R.,1995 , The handbook of Technical Analysis 
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Όπου, EMAj είναι η τιμή του εκθετικού κινητού μέσου όρου τρέχουσας περιόδου, 

£Μ4,_, είναι τιμή του εκθετικού κινητού μέσου όρου της προηγούμενης περιόδου, PI 

είναι η τιμή κλεισίματος της συναλλαγματικής ισοτιμίας και Ν είναι μια σταθερά 

εκθετικής εξομάλυνσης που υπολογίζεται από τον ακόλουθο τύπο: 

( ί + 1) 

όπου k είναι το μήκος του κινητού μέσου όρου. 

Όταν η αγορά κινείται γρήγορα προς μια κατεύθυνση χρειάζεσαι ένα 

βραχυπρόθεσμο κινητό μέσο για να προλαβαίνεις την αρχή μιας τάσης. Όταν 

αντίθετα δεν υπάρχει μια σαφής τάση τότε χρειάζεσαι κάποιον κινητό μέσο με πιο 

αργό βήμα ώστε να αποφύγεις τα πολλά σήματα που θα σημαίνουν και πολλά 

συναλλακτικά κόστη (Pring Martin, 1991). 

Εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι, μεταβάλλοντας το μήκος του κινητού μέσου 

όρου (δηλαδή το κ) επιτυγχάνουμε διαφορετικού βαθμού εξομάλυνση. Εάν το κ είναι 

μικρό (μεγάλο),τότε θα έχουμε: 

α. περισσότερα(λιγότερα) σήματα αγοροπωλησιών 

β. γρηγορότερα(αργότερα) σήματα αγοροπωλησιών. 

Ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο τεχνικός αναλυτής είναι 

το μήκος του κινητού μέσου που θα επύλέξει. Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μια 

διερεύνηση σε μια ποικιλία από μήκη κινητών μέσων, παρέχοντας μια λύση σε αυτό 

το πρόβλημα. Είναι όμως γενικά αποδεκτό ότι κάθε σειρά έχει ένα διαφορετικό μήκος 

κινητού μέσου όρου που εξομαλύνει καλύτερα τις τιμές. Γενικά, παρακάτω 

αναφέρουμε δύο βασικούς κανόνες που ακολουθούν οι τεχνικοί αναλυτές για τον 

εντοπισμό των σημάτων αγοροπωλησιών. 

Ο πρώτος είναι ότι, εάν το κλείσιμο είναι υψηλότερα από την καμπύλη του 

κινητού μέσου όρου τότε είναι σήμα αγοράς, ενώ στην αντίθετη περίπτωση είναι 

σήμα πώλησης. 

Ο δεύτερος είναι να χρησιμοποιήσει κανείς δύο διαφορετικούς κινητούς 

μέσους όρους, ένα βραχυχρόνιο (μήκους κ) και ένα μακροχρόνιο (μήκους λ). Αν ο 

βραχυχρόνιος κινείται πάνω από τον μακροχρόνιο και οι τιμές κινούνται πάνω από 

την τομή των δύο κινητών μέσων όρων τότε είναι ένα σήμα αγοράς. Στην αντίθετη 

περίπτωση, όταν δηλαδή ο βραχυχρόνιος βρίσκεται κάτω από τον μακροχρόνιο και οι 

τιμές βρίσκονται κάτω από την τομή τους, τότε είναι ένα σήμα πώλησης. 
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Στο Metastock, ο αλγόριθμος που δίνει τα σήματα αγοράς ή πώλησης στο 

σύστημα που ακολουθούμε στην συγκεκριμένη περίπτωση έχει τη ακόλουθη μορφή 

(γραφή Metastock): 

Εάν ισχυεί (mov(c,Periodl,e)>mov(c,Period2,e)) τότε έχουμε σήμα άνοιγμα 

θέσης αγοράς 'Enter Long". 

Εάν ισχυεί (mov(c,Periodl,e)<mov(c,Period2,e)) τότε έχουμε σήμα κλείσιμο 

θέσης αγοράς 'Exit Long". 

Εάν ισχυεί (mov(c,Periodl,e)<rnov(c,Period2,e)) τότε έχουμε σήμα άνοιγμα 

θέσης προθεσμιακής πώλησης "Enter Short". 

Εάν ισχυεί (mov(c,Periodl,e)>mov(c,Period2,e)) τότε έχουμε σήμα κλείσιμο 

θέσης προθεσμιακής πώλησης "Exit Short". 

Αλλάζοντας το μήκος του κινητού μέσου επηρεάζεται η ευαισθησία του 

εκάστοτε συστήματος. Η χρήση δύο κινητών μέσων έχει το πλεονέκτημα ότι 

εξομαλύνουμε δύο φορές τα δεδομένα μειώνοντας την πιθανότητα κάποιου 

λανθασμένου σήματος. 

Διάγραμμα 6.3 Εκθετικοί Κινητοί Μέσοι Όροι (Windows on Wallstreet) 
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Ένα παράδειγμα από την εφαρμογή ενός συστήματος δύο κινητών εκθετικών 

μέσων στα δεδομένα μας βλέπουμε στο διάγραμμα (6.3). Ο βραχυπρόθεσμος κινητός 

μέσος έχει μήκος 7 ημέρες ενώ ο μακροπρόθεσμος έχει 30 ημέρες. Τα σημεία τομής 

των κινητών μέσων δίνουν σήματα αγοράς και πώλησης. Όπου η κατεύθυνση του 
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Ένα παράδειγμα από την εφαρμογή ενός συστήματος δύο κινητών εκθετικών 

μέσων στα δεδομένα μας βλέπουμε στο διάγραμμα (6.3). Ο βραχυπρόθεσμος κινητός 

μέσος έχει μήκος 7 ημέρες ενώ ο μακροπρόθεσμος έχει 30 ημέρες. Τα σημεία τομής 

των κινητών μέσων δίνουν σήματα αγοράς και πώλησης. Όπου η κατεύθυνση του 

βέλους είναι προς τα επάνω και το χρώμα είναι πράσινο έχουμε ένα σήμα αγοράς. 

Στην αντίθετη κατεύθυνση του έχουμε ένα σήμα πώλησης. 

6.4.2.2 Δείκτης Momentum 

Ο ταλαντωτής της ορμής τάσης Momentum αποτελεί μια από τις βασικές 

εφρμογές της τεχνικής ανάλυσης. Ο ταλαντωτής αυτός προβλέπει την δύναμη 

κάποιου νομίσματος αξιολογώντας το εάν κινείται σε μια ανοδική τάση με συνεχώς 

αυξανόμενο ρυθμό ή ο ρυθμός βαίνει μειούμενος. Οι κινητοί μέσοι όροι είναι 

εξαιρετικά χρήσιμοι αλλά εντοπίζουν αλλαγές στην επικρατούσα τάση αφότου έχουν 

συμβεί ενώ ο δείκτης ορμής momentum προηγείται χρονικά. 

Όταν η τιμή της συναλλαγματικής ισοτιμίας ανεβαίνει (ή κατεβαίνει) όλο και 

πιο γρήγορα, η τιμή του momentum αυξάνεται και όταν η ταχύτητα της ανόδου ή της 

πτώσης της τιμής μειώνεται η τιμή του δείκτη πέφτει. Ο momentum επιπλέον 

αποτελεί έναν δείκτη επιβεβαίωσης ή όχι της τάσης των τιμών, ενώ η τάση του δείκτη 

αυτή καθ' αυτή αποτελεί ένδειξη για την τάση των τιμών. Ο δείκτης momentum 

υπολογίζεται από τον ακόλουθο τύπο : 

Momentum^) = [{St -St_k)/St_k]-\0<ò 

όπου St η συναλλαγματική ισοτιμία την περίοδο t, St_k η συναλλαγματική ισοτιμία 

την περίοδο t-k, k ο αριθμός περιόδων πριν την περίοδο t. 

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται ο εβδομαδιαίος δείκτης momentum. Ο 

δείκτης αυτός μας βοηθάει στην τελική μας απόφαση σε συνδυασμό και με όλους 

τους άλλους δείκτες. Οι τιμές του δείκτη εξαρτώνται από τον αριθμό των περιόδων 

στο παρελθόν που επιλέγουμε. Εάν οι τιμές του δείκτη είναι υψηλές τότε ο ρυθμός 

ανόδου των τιμών είναι μεγαλύτερος τώρα, σε σχέση με κάποια συγκεκριμένη 

περίοδο στο παρελθόν. Εάν είναι σταθερές, τότε η άνοδος ή η πτώση έχει ένα 

σταθερό ρυθμό στη διάρκεια του χρόνου. Εάν τέλος είναι χαμηλές, τότε μειώνεται ο 

ρυθμός ανόδου ή πτώσης των τιμών. 

5 Jobman Darrell R.,1995 , The handbook of Technical Analysis 
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μικρότερο ρυθμό. Παρόμοια αποτελέσματα ισχύουν όταν ο δείκτης βρίσκεται κάτω 

από την γραμμή των 100 μονάδων. Εάν η συναλλαγματική ισοτιμία κινείται ανοδικά, 

τότε ισχύει ότι, S^USS,DM) > S^$/DM) και ο δείκτης ορμής momentum είναι 

μεγαλύτερος των 100 μονάδων. 

Όσον αφορά τη χρήση του δείκτη momentum, χρησιμοποιήθηκε η πιο γνωστή 

μέθοδος. Σύμφωνα με αυτήν, πρέπει ο αναλυτής να προσδιορίσει τα επίπεδα 

υπεραγορών και υπερπώλησης που θα αποτελέσουν τα όρια για σημάδια αγορών και 

πωλήσεων μαζί με την γραμμή των 100 μονάδων. Αυτά τα επίπεδα εξαρτώνται από 

την μεταβλητότητα της εξεταζόμενης χρονικής σειράς και της υπό εξέταση περιόδου. 

Ένα παράδειγμα της εφαρμογής του δείκτη momentum (μήκος 9 ημερών) στα 

δεδομένα της έρευνας μας παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραμμα. 
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Διάγραμμα 6.4 Σύστημα Momentum (Windows on Wallstreet) 
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6.4.2.3 Σύστημα Σύγκλισης Απόκλισης Κινητών Μέσων (Moving Average 

Convergence-Divergence, MACD) 

Ένα σύστημα σύγκλισης απόκλισης κινητών μέσων (Moving Average 

Convergence Divergence - MACD), είναι ένας δείκτης που μετράει την ορμή των 

τιμών που αναπτύχθηκε από τον Gerald Appel. Πρόκειται για ένα δείκτη που δείχνει 

τη συνέχιση της επικρατούσας τάσης ή την αλλαγή της. Ο ταλαντωτής αυτός 

βασίζεται στο εύρος της διαφοράς μεταξύ δύο εκθετικών κινητών μέσων όρων των 
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ημών κλεισίματος των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Οι δύο κινητοί μέσοι που 

υπολογίζουμε είναι: 

• Ένας 12 περιόδων εκθετικός κινητός μέσος όρος. 

• Ένας 26 περιόδων εκθετικός κινητός μέσος όρος. 

Η διαφορά αυτών των δύο εξομαλύνεται από έναν άλλο εκθετικό κινητό μέσο 

9 περιόδων, ο οποίος ονομάζεται και γραμμή σήματος (signal line). Το μήκος αυτού 

του τρίτου κινητού μέσου είναι μεταβλητό και ερευνούμε μια σειρά παραλλαγών.6 

Όταν ο δείκτης MACD είναι αρνητικός και κάτω από την γραμμή σήματος 

έχουμε ένα σήμα αγοράς όταν ο δείκτης αρχίζει την άνοδο πάνω από την γραμμή 

σήματος. Παρόμοια όταν ο MACD είναι θετικός και πάνω από την γραμμή σήματος 

τότε το σήμα πώλησης δίνεται με την πτώση κάτω από την γραμμή σήματος. 

Στο Metastock, ο αλγόριθμος που δίνει τα σήματα αγοράς ή πώλησης στο 

σύστημα που ακολουθούμε στην συγκεκριμένη περίπτωση έχει τη ακόλουθη μορφή 

(γραφή Metastock): 

Εάν ισχυεί (macd()>mov(macd(),Periods,e)) τότε έχουμε σήμα άνοιγμα θέσης 

αγοράς "Enter Long". 

Εάν ισχυεί (macd()<mov(macd(),Periods,e)) τότε έχουμε σήμα κλείσιμο θέσης 

αγοράς 'Exit Long". 

Εάν ισχυεί (macdO<mov(macd(),Periods,e)) τότε έχουμε σήμα άνοιγμα θέσης 

προθεσμιακής πώλησης 'Enter Short". 

Εάν ισχυεί (macd()>mov(macd(),Periods,e)) τότε έχουμε σήμα κλείσιμο θέσης 

προθεσμιακής πώλησης "Exit Short". 

Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει αναλυτικά μια εφαρμογή του 

αλγόριθμου που μόλις αναλύσαμε. 

5 Pring Martin J., 1991 , Technical Analysis Explained, third edition 
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Διάγραμμα 6.5 Σύστημα MACD (Windows on Wallstreet) 
9-15-1994 (STROOOlj US$/£ Close 171 Up 0.02 3-1-1936 
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Στην προσπάθεια μας va αποφύγουμε πιθανόν τυχαία αποτελέσματα 25 

διαφορετικά ζευγάρια κινητών μέσων όρων, momentum 12 διαφορετικών περιόδων 

και 13 διαφορετικά MACD συστήματα εξετάζονται. Η επιλογή των συστημάτων 

είναι τέτοια ώστε να καλύπτουν όλα τα είδη συστημάτων από τα πιο ευαίσθητα στις 

αλλαγές μέχρι τα πιο αργά. Τυπικά συστήματα εκθετικών κινητών μέσων όρων 

επιλέχθηκαν γιατί είναι περισσότερο ευαίσθητα στην παρούσα τάση σταθμίζοντας με 

ειδικό βάρος τις πιο πρόσφατες παρατηρήσεις. Αυτά τα συστήματα έχουν τα 

πλεονεκτήματα ότι πετυχαίνουν διπλή εξομάλυνση των δεδομένων ελαχιστοποιώντας 

την πιθανότητα των λεγόμενων "whipsaw" και εντοπίζουν γρήγορα πιθανή αλλαγή 

της κυριαρχούσας τάσης. Οι ταλαντωτές MACD στηρίζονται στη διαφορά μεταξύ 

δύο εκθετικών κινητών μέσων. Γενικά ενώ χρησιμοποιούμε τυπικές διαδικασίες 

ελέγχου των μέσων, εφαρμόζουμε διάφορα βήματα περιόδων. 

6.5 Εμπειρικά Αποτελέσματα 

6.5.1 Σύντομη ιστορική αναδρομή του διεθνούς χρηματοοικονομικού συστήματος 

Η αναθεώρηση του διεθνούς χρηματοοικονομικού συστήματος μετά το 

Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο, ξεκινά με τη συμφωνία «σταθερών συναλλαγματικών 

ισοτιμιών» 44 εθνών στο Bretton Woods το 1944, θέτοντας τις κυριότερες 

παραμέτρους του συστήματος, με σημαντικότερες τις παρουσίες των ΗΠΑ και της 

Αγγλίας. Καθώς η ροή κεφαλαίων ήταν μικρή και πολλές φορές υπήρχαν 
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ισοτιμιών» 44 εθνών στο Bretton Woods το 1944, θέτοντας τις κυριότερες 

παραμέτρους του συστήματος, με σημαντικότερες τις παρουσίες των ΗΠΑ και της 

Αγγλίας. Καθώς η ροή κεφαλαίων ήταν μικρή και πολλές φορές υπήρχαν 

κυβερνητικοί περιορισμοί, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανταγωνιστικότητα των 

τιμών. Χώρες με υψηλό ρυθμό πληθωρισμού σε σχέση με τους εμπορικούς 

συνεργάτες τους μπορούσαν να δανείζονται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 

(International Monetary Fund, IMF) για να χρηματοδοτήσουν το έλλειμα (deficit) 

τους. Στη περίπτωση που το ισοζύγιο πληρωμών της χώρας μέλους ήταν σε 

ανισσοροπία και μόνο εάν το Ταμείο συμφωνούσε, τότε, η χώρα με το έλλειμα 

μπορούσε να αλλάξει την αξία par value του νομίσματος της. Βέβαια ο δανεισμός 

αυτός θα πρέπει να ακολουθείται και από την οικονομική πολιτική που θα 

προδιαγράφεται από το ίδιο το IMF (Συριόπουλος, 1999a). 

Η περίοδος του Bretton Woods χαρακτηρίστηκε σαν μία από τις καλύτερες 

χρονικές περιόδους της διεθνούς οικονομίας. Η υψηλοί ρυθμοί οικονομικής 

ανάπτυξης συνοδεύτηκαν από χαμηλό πληθωρισμό κάτω από μια ενεργό πολιτική 

ζήτησης, που κατεύθυνε ομαλά τις εθνικές οικονομίες, επιτρέποντας την παραγωγή 

να απορροφάται από τη ζήτηση. 

Το δολλάριο (και de facto η Βρετανική λίρα) ορίζονται σαν νομίσματα 

αποθέματα και κάθε μέλος οφείλει να κρατάει τα συναλλαγματικά του αποθέματα σε 

δολλάρια ή λίρες.Το δολλάριο συνδέθηκε με το χρυσό στη σταθερή τιμή $35 η 

ουγκιά. 

Στα μέσα της δεκαετίας του 1960 η πιθανότητα μεγάλων υποτιμήσεων 

επέτρεψε κερδοσκοπικές επιθέσεις εναντίον χωρών με έλλειψη ισορροπίας στο 

ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών. Η Ευρώπη βρέθηκε με μεγάλα αποθέματα 

δολλαρίων, τόσο για την διενέργεια εμπορικών συναλλαγών όσο και για να 

υποστηρίξει την αξία των νομισμάτων της. Έτσι, το συνάλλαγμα μπορούσε να 

αγοράζεται καινά πωλείται ελεύθερα στο διεθνές εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών. Το 

1960 η διεθνής απαίτηση σε δολλάρια ΗΠΑ ήταν πολύ μεγαλύτερη από τη συνολική 

αξία των αποθεμάτων σε χρυσό των ΗΠΑ προς 35 δολλάρια η ουγκιά. Οι αυξημένες 

αυτές απαιτήσεις - που έπρεπε να αντικατοπτρίζονται σε χρυσό - μεταφράζονται σε 

έλλειμμα ισοζυγίου πληρωμών των ΗΠΑ και, αντίθετα, πλεόνασμα του ευρωπαϊκού. 

Με την πτώση της τιμής του χρυσού το 1960 η ΗΠΑ ζήτησαν τη συνεργασία 

των κεντρικών τραπεζών των χωρών-μελών της ΕΟΚ για να στηρίξουν την τιμή του. 

Το 1968 εγκαταλείφθηκε η προσπάθεια ελέγχου της τιμής του χρυσού και 
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εφαρμόστηκε ένα άλλο σύστημα σε δύο επίπεδα, το οποίο διαχώριζε τις συναλλαγές 

των κεντρικών τραπεζών από αυτές της ελεύθερης αγοράς. Το σύστημα αυτό 

διατηρήθηκε μέχρι το 1973 οπότε και εγκαταλείφθηκε με το σύστημα κυμαινόμενων 

συναλλαγματικών ισοτιμιών. 

Σύμφωνα με τους οικονομολόγους των νομισματικών, η εγχώρια προσφορά 

χρήματος είναι εκείνη που θα οδηγήσει σε επιθυμητό επίπεδο τον πληθωρισμό και τη 

συναλλαγματική ισοτιμία. Αντίθετα από ότι αναμενόταν, σημειώθηκε σημαντική 

συναλλαγματική αστάθεια σε νομίσματα-κλειδιά και οι παρεμβάσεις στις διεθνής 

αγορές συναλλάγματος ήταν συχνές και υψηλόποσες. Η περίοδος αυτής της 

αστάθειας συνοδεύτηκε από σημαντική μείωση της οικονομικής δραστηριότητας στις 

χώρες του ΟΟΣΑ, όπου εκδηλώθηκαν υψηλοί ρυθμοί ανεργίας και υψηλός 

πληθωρισμός. 

Μετά τη λήξη του ηγεμονικού ρόλου του δολλαρίου, η νομισματική αστάθεια 

που χαρακτήρισε τη δεκαετία του 1970 οδήγησε γρήγορα σε πληθωριστικές πιέσεις. 

Η συναλλαγματική αστάθεια δημιουργεί κόστος που αναφέρεται στην 

αποτελεσματική κατανομή πόρων, που με την σειρά του επιδρά στη διάρθρωση της 

παραγωγής, των επενδύσεων και της ανεργίας, και στην αβεβαιότητα στις 

μακροπρόθεσμες συναλλαγματικές μεταβολές, με αντίκτυπο τη δυσκολία των 

νομισματικών αρχών να επιτύχουν σταθερές οικονομικές συνθήκες. Μεγάλες 

διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες δείχνουν τη μακροοικονομική 

αλληλεξάρτηση ανάμεσα στις χώρες την περίοδο αυτή. Τον Δεκέμβριο του 1971 

διευρύνονται τα όρια της ζώνης των συναλλαγματικών ισοτιμιών από 1% σε 

± 2,25% (Smithsonian agreement). Ωστόσο τα μέλη της ΕΟΚ κινήθηκαν σε 

μικρότερα όρια στις μεταξύ τους συναλλαγματικές ισοτιμίες ±1,125% (Warner Plan). 

Ήδη από το 1970 ο στόχος της οικονομικής και νομισματικής ένωσης είχε ήδη 

δρομολογηθεί (Χάγη 1969). Το 1979 σχηματίστηκε το Ευρωπαϊκό Νομισματικό 

Σύστημα (European monetary system, EMS). Οι πληθωριστικές πιέσεις που 

οδήγησαν στο τέλος του Bretton Woods συνεχίστηκαν και στην δεκαετία του 1970. 

Έτσι το 1982 ξεσπά μια συνολική κρίση οφειλόμενη στον υπερδανεισμό της 

προηγούμενης δεκαετίας. 

Η δεκαετία του 1980 χαρακτηρίστηκε από την πτωτική τάση του 

πληθωρισμού, την αποδυνάμωση των περιορισμών των προηγούμενων δεκαετιών, 

την ολοκλήρωση των κεφαλαιαγορών, και, γενικά, την απελευθέρωση του 
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χρηματοοικονομικού συστήματος. Το "boom" στις κεφαλαιαγορές ξεκινά το 1982 και 

διατηρείται μέχρι το 1990 (κρίση του χρηματιστηρίου του Τόκιου) με ενδιάμεσο 

σταθμό την κρίση του Οκτωμβρίου του 1987. Έτσι μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 

1990 έκλεισε ένας πλήρης χρηματιστικός κύκλος. 

6.5.2 Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες στο σύγχρονο μακροοικονομικό περιβάλλον 

Οι οικονομίες της Αμερικής, Μ. Βρετανίας και Γερμανίας και ο δυναμικός 

ρόλος τους στις παγκόσμιες αγορές χρήματος και κεφαλαίου προσδιορίζουν το 

μακροοικονομικό περιβάλλον της ανάλυσης μας. Κατά την δεκαετία του 1990 η 

Αμερική και η Ευρώπη σε μεγαλύτερο βαθμό, βασισμένοι στο κεύνσιανό υπόδειγμα 

των ελλειμμάτων προσπάθησαν να βγουν από την φάση της ύφεσης (1989 - 1993) 

ενός κλασσικού οικονομικού κύκλου. 

Από το 1991 και μετά η αμερικανική οικονομία παρουσίασε υψηλό ρυθμό 

ανάπτυξης ενώ επιτόκια και πληθωρισμός ήταν σε πτωτική πορεία. Το αμερικανικό 

δολάριο ιδίως την περίοδο του περσικού πολέμου 1991 αποτέλεσε μια ασφαλής 

επένδυση σε σχέση με τα ευρωπαϊκά νομίσματα. 

Η περίοδος '89 - '93, χαρακτηρίζεται από μεγάλη διαφορά επιτοκίων, προς 

όφελος της αμερικανικής οικονομίας ενδυναμώνοντας το δολλάριο και αυξάνοντας 

την μεταβλητότητα των ευρωπαϊκών ισοτιμιών σε σχέση με το δολλάριο. 

Η βρετανική λίρα παρουσίασε μεγαλύτερη αστάθεια από ότι το γερμανικό 

μάρκο λόγω των υψηλών επιτοκίων που διατηρούσε. Η αδυναμία αυτή της λίρας την 

έκανε πιο ευαίσθητη σε κερδοσκοπικά παιχνίδια όπως στην περίπτωση του George 

Soros, που το Σεπτέμβριο του 1992 με μαζικές πωλήσεις βρετανικών λιρών οδήγησε 

στην υποτίμησης της και στην έξοδο της από τον Μηχανισμό Συναλλαγματικών 

ισοτιμιών. Η σχέση USD/BP είχε φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα, έξω από τα όρια 

του μηχανισμού ERM. Είναι αυτά τα υψηλά επίπεδα μεταβλητότητας που 

δημιουργούν κερδοσκοπία στις αγορές συναλλάγματος και αποτελούν τη βάση για 

την επιτυχή εφαρμογή της Τεχνικής Ανάλυσης. 

Μετά το 1993 η ευρωπαϊκή οικονομία άρχισε να ανακάμπτει με επικεφαλής 

τη Γερμανία. Η διαφορά των επιτοκίων μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης μειώθηκε 

αισθητά και η οικονομική ανάπτυξη μείωσε τα επίπεδα της ανεργίας. Το 1994 η 

διαφορά επιτοκίων μεταξύ Γερμανίας και Αμερικής πλησίασε το 0, ενώ η Μ. 

Βρετανία με μια μικρή θετική διαφορά επιτοκίων προσπαθούσε να βγει από την φάση 

της ύφεσης 1989- 1993. 
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Αποτέλεσμα του νέου μακροοικονομικού περιβάλλοντος ήταν η μείωση της 

μεταβλητότητας των συναλλαγματικών ισοτιμιών σε επίπεδα χαμηλότερα από την 

περίοδο 1989 - 1993. Συνήθως αυτή η κατάσταση μειώνει την κερδοσκοπία στις 

αγορές συναλλάγματος και την κερδοφορία της Τεχνικής Ανάλυσης. 

Η συνολική εικόνα όλων των παραπάνω παρουσιάζεται αναλυτικά στα 

παρακάτω διαγράμματα: 

Διάγραμμα 6.6.-Ανάπτυξη ΑΕΠ και Πληθωρισμός (GDP Growth and Rate of Inflation) 

Real GDP rate of change (%) 
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Πηγή: OECD, Global Financial Data (www.globalfindata.com') 

Διάγραμμα 6.7.-Διαφορά Επιτοκίων μεταξύ 1 θετών ομολόγων 

(USD-BF) Interest Rale Dfferenbals (%) 
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(Interest Rate Differentials, 10-year bond yields). Πηγή: Data Stream 

Διάγραμμα 6.8.-Συναλλαγματικές ισοτιμίες (Exchange Rates) 

USD/GBP Exchange Rate 
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Πηγή: Pacific Exchange-Rate Service (Pacific.commerce.ubc.ca/xr) 

6.5.3 Έλεγχος αποδοτικότητας των κανόνων της τεχνικής ανάλυσης 

Οι δύο διαφορετικές περίοδοι από μακροοικονομική άποψη που διακρίνουμε 

μας αναγκάζουν να χωρίσουμε το δείγμα μας σε δύο υποπεριόδους και να 

διερευνήσουμε την κερδοφορία της τεχνικής ανάλυσης σε κάθε μια ξεχωριστά. 

177 

http://www.globalfindata.com'


Μελετώντας την σειρά της συναλλαγματικής ισοτιμίας USD/DEM για όλη 

την υπό εξέταση περίοδο διακρίνουμε την κερδοφορία των τεχνικών κανόνων. Πιο 

συγκεκριμένα όλες οι μορφές των MACD συστημάτων και σχεδόν όλες των 

momentum είναι κερδοφόρες. Παρατηρώντας όμως τον πίνακα (6.3), διακρίνουμε μια 

πτώση της κερδοφορίας κατά την δεύτερη υποπερίοδο κάτι που θα μπορούσε να 

εξηγηθεί απ' τα χαμηλά επίπεδα πληθωρισμού και την μείωση της διαφοράς των 

επιτοκίων. 

Πίνακας 6.3: Αριθμός Κερδοφόρων Κανόνων Τεχνικής Ανάλυσης 

Συναλλαγματκή Περίοδος Ελέγχου Κερδοφόροι Κανόνες % 
Ισοτιμία 

USD/DM 03/01/89 - 31/12/96 

03/01/89-31/12/92 

01/01/93-31/12/96 

USD/BP 03/01/89-31/12/96 

03/01/89-31/12/92 

01/01/93-31/12/96 

Για τη χρονική σειρά USD/BP οι 43 από τους 50 υπό εξέταση κανόνες ήταν 

κερδοφόροι και μόνο 7 ήταν ζημιογόνοι για ολόκληρη την περίοδο. Οι μεγάλες 

ζημίες της δεύτερης κυρίως υποπεριόδου, μας οδήγησαν σε μια πιο προσεκτική 

μελέτη της σταθερότητας της κερδοφορίας της τεχνικής ανάλυσης. Η κερδοφορία της 

πρώτης υποπεριόδου μπορεί κυρίως να εξηγηθεί από τις αργές και μεγάλες κινήσεις 

των συναλλαγματικών ισοτιμιών που οφείλονται κυρίως στη σταθερά μεγάλη 

διαφορά επιτοκίων μεταξύ των δύο χωρών (διαγράμματα 6.7 και 6.8). Σαν 

αποτέλεσμα ο αριθμός των συναλλαγών είναι μικρός και οι προμήθειες 

περιορισμένες. 

Γενικά κατά την δεύτερη περίοδο η χαμηλή μεταβλητότητα των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών δεν δίνει την δυνατότητα επίτευξης υψηλών κερδών. Οι 

προμήθειες, τα πολλά σήματα συναλλαγών και τα « w h i p s a w s » είναι οι κυριότερες 

αιτίες των ζημιών σε αυτήν την περίοδο. Πιο αναλυτική παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων γίνεται στον πίνακα (6.4) όπου και ταξινομούνται τα βασικά 

συστήματα τεχνικής ανάλυσης με βάση κριτήρια όπως μέσο κέρδος ανά συναλλαγή, 

καθαρό κέρδος, αριθμός συναλλαγών και άλλα. 

50 

50 

37 

43 

50 

100 

100 

74 

86 

100 
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Πίνακας 6.4:Ταξινόμηση συστημάτων με βάση την απόδοση τους 

Ισοτιμία 

USD/DM 

USD/BP 

Περίοδος 

1/3/89-12/31/96 

1/3/89-12/31/92 

1/1/93-12/31/96 

1/3/89-12/31/96 

1/3/89-12/31/92 

1/1/93-31/12/96 

Όνομα Συστή ματος 

1. expo-crossoverlO/30 

2. expo-crossover2/35 

3. expo-crossover2/40 

1. expo-crossover 10/30 

2. expo-crossover2/35 

3. Variable MACD19 

1. expo-crossoverlO/30 

2. expo-crossover3/35 

3. expo-crossover 10/40 

1. Variable MACD 14 

2. Variable MACD13 

3. Variable MACD 16 

1. expo-crossover7/15 

2. expo-crossover5/15 

3. expo-crossover3/20 

1. momenrum-stef-21 

2. momentum-stef-5 

3. expo-crossover2/10 

Αριθμός 
Πράξεων 

50 

95 

93 

26 

45 

47 

24 

40 

26 

128 

130 

125 

42 

48 

52 

121 

234 

152 

Καθαρό 
Κέρδος 

($) 
38761.20 

62540.65 

50512.70 

21609.91 

41392.21 

34940.03 

12300.70 

13135.59 

8117.25 

31399.11 

31243.66 

25844.66 

42521.53 

40634.53 

44149.27 

-14096.60 

-25031.99 

-19603.54 

Μέσο κέρδος 
ανά πράξη 

(%) 
.72 

.51 

.45 

.90 

.78 

.72 

.51 

.34 

.32 

.25 

.24 

.22 

.96 

.81 

.79 

-.11 

-.12 

-.14 

Αναλύοντας τη σειρά USD/DM, θα μπορούσε κάποιος να διακρίνει ότι, τα 

συστήματα δύο κινητών μέσων και τα MACD συστήματα παρουσιάζουν τις 

μεγαλύτερες αποδόσεις. Αυτά τα συστήματα επίσης έχουν χαμηλά συναλλακτικά 

κόστη λόγω των μη συχνών σημάτων που δίνουν. Δεν συμπεριλαμβάνονται πολλές 

συναλλαγές με τεράστια κέρδη και τεράστιες ζημίες. Τέλος βλέποντας κάποιος τους 

δείκτες κερδοφορίας συμπεραίνει ότι ακόμα και όταν υπάρχουν μεγάλα 

συναλλακτικά κόστη είναι κερδοφόρα και η δύναμη του εκάστοτε συστήματος 

φαίνεται από τον συντελεστή κερδοφορίας (profit factor). Τα συστήματα MACD 

είναι τα πιο κερδοφόρα, ενώ, υπερισχύουν τα συστήματα momentum σε σχέση με 

αυτά των δύο κινητών εκθετικών μέσων όρων. Τα συστήματα κινητών μέσων με 

περιόδους 10/40 ή 10/30, δίνουν λίγα σήματα, και άρα λιγότερα κόστη. Όταν 

λαμβάνουμε υπόψη τις συναλλαγές με τη μεγαλύτερη ζημία ή κέρδος τα συστήματα 

momentum κυριαρχούν. 

Τα συμπεράσματα είναι διαφορετικά όταν χωρίζουμε το δείγμα στα δύο. 

Πρέπει να τονισθεί ότι τα διάφορα συστήματα κλείνοντας τη θέση τους όταν 

τελειώνει η πρώτη υποπερίοδος οδηγούν σε ζημιές πολλές φορές. Επίσης κάποια 

τεχνικά σήματα στην αρχή της δεύτερης υποπεριόδου (π.χ. ένα σύστημα δύο κινητών 

περιόδων 2/10 ημερών δεν δίνει σήμα τις πρώτες 10 ημέρες της δεύτερης 

υποπεριόδου). Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψιν για τη σειρά USD/DM ο καλύτερος 
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κανόνας είναι αυτός δύο κινητών εκθετικών μέσων όρων 10/30 περιόδων αντίστοιχα 

για όλες τις περιόδους. Το δεύτερο καλύτερο σύστημα είναι επίσης, κινητών μέσων 

2/35 ημερών και έχει πολλά σήματα συναλλαγών. Για την σειρά USD/BP, παρόλο 

πού διακρίνουμε μια κυριαρχία σε ολόκληρη την περίοδο, αλλά και στην πρώτη 

υποπερίοδο των MACD συστημάτων, δεν ισχύει το ίδιο και για τη δεύτερη. Η 

χαμηλή μεταβλητότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας USD/BP, ακολουθεί την 

υποτίμηση της λίρας το 1992 και τη διαδικασία στην συνέχεια σύγκλισης των δύο 

οικονομιών. 

6.5.4 Συγκρίνοντας με την στρατηγική "buy and hold" 

Όταν τα αποτελέσματα της τεχνικής ανάλυσης συγκρίνονται με αυτά της 

απλοϊκής στρατηγικής "Buy and Hold" το ποσοστό κερδοφορίας των τεχνικών 

κανόνων μειώνεται. Αυτό ισχύει και για τις δύο συναλλαγματικές ισοτιμίες για όλη 

την περίοδο. Τα αποτελέσματα παραμένουν παρόμοια στις δύο υποπεριόδους, με 

εξαίρεση την σειρά USD/DM για τη δεύτερη υποπερίοδο. 

Πίνακας 6.5: Αριθμός Κερδοφόρων Κανόνων Τεχνικής Ανάλυσης σε σχέση με την απλοϊκή 
στρατηγική "buy and hold" (Β&Η) 

Ισοτιμία 

USD/DM 

USD/BP 

Περίοδος 

01/03/89-12/31/96 

01/03/89-12/31/92 

01/01/93-12/31/96 

01/03/89-12/31/96 

01/03/89-12/31/92 

01/01/93-12/31/96 

Ποσοστό κερδοφόρων 
τεχνικών κανόνων 

(πιν.6.3) 
100% 

100% 
74% 

86% 

100% 

-

Ποσοστό κερδοφόρων 
τεχνικών κανόνων 

(καλύτερων από Β&Η) 
76% 

98% 

38% 

82% 
100% 

-

6.5.5 Ιδιαίτερη Μελέτη του Κινδύνου 

Ένας στατιστικά σημαντικός t-έλεγχος σημαίνει κυριαρχία της τεχνικής 

ανάλυσης σε σχέση με την απλοϊκή στρατηγική. Το σήμα του στατιστικού ελέγχου 

μας δείχνει εάν η τεχνική ανάλυση δίνει περισσότερα κέρδη ή όχι. Η σημαντικότητα 

του Gaub-t ελέγχου διερευνήθηκε ελέγχοντας την υπόθεση μηδέν ότι η διαφορά 

κερδοφορίας μεταξύ των δύο μεθόδων είναι μηδέν σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. 

Σύμφωνα με τον πίνακα (6.6) και για ολόκληρη την εξεταζόμενη περίοδο οι 

κανόνες τεχνικής ανάλυσης δεν οδηγούν σε στατιστικά σημαντικά κέρδη. 

Πίνακας 6.6 : Αριθμός στατιστικά σημαντικών τεχνικών κανόνων 

Συν. Ισοτιμία 1/3/89-12/31/96 1/3/89-12/31/92 1/1/93-12/31/96 
USD/DM 0 13 0 
USD/BP 0 17 0 

Σημείωση: 5% επίπεδο σημαντικότητας 
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Στον πίνακα (6.7) παρατηρούμε πολύ μικρές τιμές της t στατιστικής δίνοντας 

προβάδισμα στην απλοϊκή στρατηγική. Κάτι όμως που δεν ισχύει κατά την πρώτη 

υποπερίοδο. 

Πίνακας 6.7: Ανάλυση κινδύνου (t-statistics) 

Ισοτιμία 

USD/DM 

USD/BP 

Όνομα συστήματος 

ma2/35 

ma3/35 

ma 10/30 

macdl9 

ma3/20 

ma7/15 
mom21 

macdl4 

1/3/89-12/31/96 

0,55 

0,03 
0,73 

1,27 

1,22 

1,59 
1,95* 

0,77 

1/3/89-12/31/92 

1,56 

0,33 

1,83 

2,49* 
2,51* 

2,59* 
2,78* 

1,76 

1/1/93-12/31/96 

-0,26 

-0,33 
-0,06 

0,87 

-2,12* 

-1,53 

-1,08 
-1,68 

Σημείωση: * σημαίνει στατιστική σημαντικότητα σε 95% διάστημα εμπιστοσύνης 

Τα αποτελέσματα του πίνακα (6.7) δείχνουν ότι η σταθερότητα της 

κερδοφορίας της τεχνικής ανάλυσης μειώνεται όταν λαμβάνουμε υπόψη το κίνδυνο. 

Αυτός ο παράγοντας περιορίζει κάπως τη βραχυπρόθεσμη κυριαρχία της τεχνικής 

ανάλυσης σε σχέση με την απλοϊκή στρατηγική. Παρόλα αυτά η τεχνική ανάλυση 

μπορεί να πει κάποιος ότι δίνει κερδοφόρα σήματα αγοράς ή πώλησης και εντοπίζει 

την τάση της αγοράς. Σύμφωνα με τους πίνακες (6.4) και (6.7), διαπιστώνουμε ότι, η 

συνολική κερδοφορία της τεχνικής ανάλυσης οφείλεται κυρίως στα σωστά σήματα 

της πρώτης υποπεριόδου. Η χαμηλή αποδοτικότητα και η μη στατιστικά σημαντική 

κερδοφορία της δεύτερης περιόδου οφείλεται κυρίως στις επιδράσεις των 

μακροοικονομικών αλλαγών μετά το 1993. 

Στην συνέχεια, διερευνήσαμε ακόμα περισσότερο τον κίνδυνο υπολογίζοντας 

την πιθανότητα καταστροφής για 30%, 40% και 50% του αρχικού κεφαλαίου 

ακολουθώντας τα καλύτερα συστήματα ολόκληρης της περιόδου σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα του πίνακα (6.4). Πρώτα, επιλέξαμε το βέλτιστο αριθμό συμβολαίων 

για κάθε υπό εξέταση σύστημα και, στη συνέχεια, υπολογίσαμε την πιθανότητα 

καταστροφής του κεφαλαίου. Επιλέξαμε τον αριθμό 5 συμβολαίων με αρχικό 

κεφάλαιο επένδυσης 100000 δολλάρια, μια και είχαμε ορίσει ως τη μεγαλύτερη 

αποδεκτή ζημία το 50% του κεφαλαίου. Παρατηρήσαμε σε ορισμένες περιπτώσεις ότι 

όσο πιο μεγάλος είναι ο αριθμός των συμβολαίων τόσο πιο μεγάλα είναι τα κέρδη, 

αλλά πιο μεγάλος και ο κίνδυνος καταστροφής. Γενικά τα αποτελέσματα μας, αλλά 

κυρίως, τα συμπεράσματα που εξάγονται έρχονται σε συμφωνία με προηγούμενες 

έρευνες των Siriopoulos και Sofikitis (1990). Στα παρακάτω σχεδιαγράμματα 

παρουσιάζουμε την πιθανότητα καταστροφής για τα καλύτερα συστήματα τεχνικής 
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ανάλυσης (σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα 6.4) στις συναλλαγματικές 

σχέσεις GBP/USS και DEM/USS. 

Παρατηρώντας τα παρακάτω σχεδιαγράμματα για τη συναλλαγματική σχέση 

GBP/USS γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι, για όλα τα συστήματα Variable MACD η 

πιθανότητα καταστροφής του κεφαλαίου στην αρχή αυξάνεται και φτάνει μέχρι και 

30%-40% στο ένατο εξάμηνο (ή εναλλακτικά μέχρι τα πρώτα 50 "trades"), μετά, 

όμως, από το σημείο αυτό (ή εναλλακτικά μετά τα 55 "trades") πέφτει και, στη 

συνέχεια, σταθεροποιείται στο 15%-20%. Φυσικά η πιθανότητα καταστροφής είναι 

ανάλογη με τον ορισμό της καταστροφής από κάθε επενδυτή (δηλ. 30%, 40%, 50%). 

Διάγραμμα 6.9 Πιθανότητες Καταστροφής μέρους του κεφαλαίου ακολουθώντας τα συστήματα 
Τεχνικής ανάλυσης στη συναλλαγματική σχέση US$ /GBP την περίοδο 01/1989-12/1996. 

US$/GBP-MACD(13) 

- 3 0 % Καταστροφή 

- 4 0 % Καταστροφή 

50% Καταστροφή 

0 2 3 4 5 6 7 β 9 10 11 12 13 14 15 16 

Αριθμός Εξαμήνων 

0,400 -, 

Ι 0,350 

£ 0,300 -

•g 0,250 -
ο e 
ς g 0,200 -
e 'S 
J 0,150 -
Ι 0,100 -

Ό 
n 0,050 -
m 
= 0.0001 

USS/GBP - MACD(H) 

— # — 3 0 % Καταστροφή 

— • — 4 0 % Καταστροφή 

50% Καταστροφή 

mr: 

JK 
) 2 3 4 5 5 7 Β 9 10 11 12 13 14 15 16 

Αριθμός Εξαμήνων 

US$/GBP - MACD(16) 

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Αριθμός Εξαμήνων 

Ανάλογα συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε για τα συστήματα τεχνικής 

ανάλυσης που εφαρμόζουμε στη συναλλαγματική σχέση DEM/USS, όπως 

παρατηρούμε στα ακόλουθα διαγράμματα. 

Η πιθανότητα καταστροφής 40% κυμαίνεται από 0-25% για το σύστημα Expo 

10/40 και μετά το έκτο εξάμηνο (ή εναλλακτικά μετά τα 10 "trades") πέφτει και 

σταθεροποιείται γύρω στο 15%-20%. Για τα υπόλοιπα δύο συστήματα πέφτει και 

σταθεροποιείται μετά τα 45-50 "trades". Γενικά λοιπόν, μπορούμε να συμπεράνουμε 

ότι πρέπει τα συγκεκριμένα συστήματα να αρχίσουν να δουλεύουν καλά μετά τα 50 
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"trades" αλλά και οι περισσότερες συναλλαγές ίσως είναι περιττές μια και η 

πιθανότητα καταστροφής κεφαλαίου σταθεροποιείται ενώ τα συναλλακτικά κόστη 

συνεχίζουν να αυξάνονται. 

Διάγραμμα 6.10 Πιθανότητες Καταστροφής μέρους του κεφαλαίου ακολουθώντας τα συστήματα 
Τεχνικής ανάλυσης στη συναλλαγματική σχέση USS/DM την περίοδο 01/1989-12/1996. 

USÎ/DNI - Expo 2/35 

-30% Καταστροφή 

- 40% Καταστροφή 

50% Καταστροφή 

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1S 

Αριθμός Εξαμήνων 

USS/DM - Expo 2/40 

- 30% Καταστροφή 

-40% Καταστροφή 

50% Καταστροφή 

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Αριθμός Εξαμήνων 

USJ/DM - Expo 10/40 

•5 £ -30% Καταστροφή 

-40% Καταστροφή 

50% Καταστροφή 

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Αριθμός Εξαμήνων 

6.6 Συμπεράσματα 

Τα εμπειρικά αποτελέσματα του παρόντος κεφαλαίου μπορούν να θεωρηθούν 

αρκετά σημαντικά σχετικά με την επιτυχή εφαρμογή της τεχνικής ανάλυσης στην 

αγορά συναλλάγματος. Πρώτον οι κανόνες τεχνικής ανάλυσης που εξετάσαμε ήταν 

κερδοφόροι για ολόκληρη την υπό εξέταση περίοδο. Δεύτερον, συγκρίνοντας την 

κερδοφορία της τεχνικής ανάλυσης σε σχέση με μια απλοϊκή στρατηγική "Buy and 

Hold", η πρώτη συνεχίζει να κυριαρχεί αλλά όταν χωρίζουμε στα δύο το δείγμα, 

διαπιστώνουμε μια μείωση της κερδοφορίας κατά την δεύτερη περίοδο για την 

συναλλαγματική σχέση USD/DM και μηδενική κερδοφορία για την USD/GBP. Άρα 

η κερδοφορία της τεχνικής ανάλυσης προέρχεται κυρίως από τις επιτυχημένες 

συναλλαγές της πρώτης περιόδου, που οφείλονται κυρίως στη μεγάλη μεταβλητότητα 

των συναλλαγματικών ισοτιμιών και στη μεγάλη διαφορά επιτοκίων μεταξύ των 

εξεταζόμενων χωρών. 
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Οι μεγάλες ζημίες της δεύτερης περιόδου, μπορούν να εξηγηθούν από το 

γεγονός ότι, όταν δεν υπάρχει ξεκάθαρη τάση οι επενδυτές ακολουθώντας πιστά τα 

συστήματα τεχνικής ανάλυσης εμπλέκονται σε πολλές συναλλαγές με μεγάλα 

συναλλακτικά κόστη. Η μεταβλητότητα των ισοτιμιών και η ευαισθησία του 

εκάστοτε συστήματος επηρεάζουν τον αριθμό των συναλλαγών. Είναι σημαντικό σε 

αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι επενδυτές που ακολουθούν πιστά συστήματα 

τεχνικής ανάλυσης θα πρέπει να έχουν και αρκετά κεφάλαια για να αναγνωρίσουν 

ζημίες όταν δίνονται λάθος σήματα από αυτά. Τελικά όταν συμπεριλαμβάνουμε την 

εξέταση του κινδύνου υπάρχουν μαρτυρίες ενάντια στην μηδενική υπόθεση των 

στατιστικά σημαντικών κερδών της τεχνικής ανάλυσης για ολόκληρη την υποεξέταση 

περίοδο. 

Αυτά τα αποτελέσματα είναι σημαντικά για την αποτελεσματικότερη χρήση 

της τεχνικής ανάλυσης στην αγορά ξένου συναλλάγματος. Συνήθως οι εμπλεκόμενοι 

στην αγορά την χρησιμοποιούν λόγω της επιτυχημένης εφαρμογής της σε άλλες 

αγορές όπως π.χ. στην αγορά μετοχών ή στην αγορά προϊόντων. Προσωπικοί και 

θεσμικοί περιορισμοί, όμως, περιορίζουν και τη δυνατότητα των επενδυτών να 

καρπωθούν τα μεγάλα θεωρητικά κέρδη της τεχνικής ανάλυσης (βλέπε, Gaub 

έλεγχο). 

Είναι κυρίως όμως, η αδυναμία της θεμελιώδους ανάλυσης να παρέχει 

αποτελεσματικά υποδείγματα πρόβλεψης των συναλλαγματικών ισοτιμιών, που 

οδηγεί τους επενδυτές στη χρήση της τεχνικής ανάλυσης. Εμπειρικά αποτελέσματα 

στο παρελθόν έδωσαν αποδόσεις πάνω από το μέσο όρο με τη χρήση τεχνικών 

κανόνων. Τα πλεονεκτήματα αυτής της ανάλυσης είναι ακόμα μεγαλύτερα όταν οι 

κινήσεις (Swings) των τιμών είναι μεγάλες και μεγάλης διαρκείας. Τα υποδείγματα 

της τεχνικής ανάλυσης κρατάνε τον επενδυτή με την κυριαρχούσα τάση στην αγορά 

και όχι εναντίον της. 

Σύμφωνα λοιπόν με όλα αυτά είναι εύλογο το ερώτημα γιατί τότε δεν κάνουν 

όλοι χρήση αυτής της ανάλυσης κάνοντας τη μετά από κάποιο σημείο μη κερδοφόρα. 

Μια απάντηση βρίσκεται στον φόβο του κινδύνου που θα αναλάβουν πολλοί 

βραχυπρόθεσμοι κερδοσκόποι. Η τεχνική ανάλυση όπως είδαμε μπορεί πολλές φορές 

να οδηγήσει σε λάθος σήματα αγοραπωλησιών αξιών αυξάνοντας την πιθανότητα 

καταστροφής του κεφαλαίου, κυρίως κατά τις πρώτες συναλλαγές. 

Πρέπει, λοιπόν, να υπάρξει ένα αντιστάθμισμα μεταξύ μακροπρόθεσμων 

ευκαιριών κερδοφορίας και βραχυπρόθεσμων περιορισμών κινδύνου για τους 
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εμπλεκόμενους στην αγορά συναλλάγματος, κάτω από τις εκάστοτε οικονομικές 

συγκυρίες. Σε περιόδους εύκολου προσδιορισμού της τάσης τα κέρδη από την 

εφαρμογή της τεχνικής ανάλυσης είναι μεγάλα. Η επιτυχής εφαρμογή της για κάποιο 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στην αγορά συναλλάγματος, οδηγεί και άλλους 

επενδυτές στην χρήση της αλλά δεν πρέπει οι τελευταίοι να ξεχνούν την ανάληψη 

συγκεκριμένου κινδύνου. Η τεχνική ανάλυση ήταν ιδιαίτερα κερδοφόρος τα 

πρόσφατα χρόνια όπως απέδειξαν οι έρευνες από τους, MenkhofF & Schlumberger 

(1995), Levich & Thomas (1993), Schulmeister (1988), Sweeney (1986) και Dooley 

& Shafer (1983), γιατί οι βασικές δυνάμεις προσφοράς και ζήτησης επηρεάζουν 

απότομα τις κινήσεις των τιμών. Παρόλα αυτά η σύγκλιση των οικονομικών 

πολιτικών και των κρατικών φιλοσοφιών οδήγησε σε ένα σταθερότερο περιβάλλον, 

μειώνοντας τη μεταβλητότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Ο συνεχώς 

αναπτυσσόμενος ανταγωνισμός μεταξύ των επαγγελματιών της αγοράς έκανε πιο 

δύσκολη την επίτευξη σημαντικών κερδών για την εφαρμογή εργαλείων της τεχνικής 

ανάλυσης. Μόνο κάποια οικονομικά σοκ της αγοράς μπορούν να συνεισφέρουν στις 

απότομες αλλαγές των συναλλαγματικών ισοτιμιών. 

Βασικό συμπέρασμα της ανάλυσης του παρόντος κεφαλαίου είναι ότι, όταν η 

αγορά συναλλάγματος παρουσιάζει σαφή τάση και η συναλλαγματική ισοτιμία 

πλησιάζει την πραγματική της θεμελιώδη τιμή (Fundamental Fair Value), θα πρέπει 

να δίνεται μεγάλη βαρύτητα στην Τεχνική Ανάλυση. Αντίθετα σε χρονικές περιόδους 

που η αγορά συναλλάγματος δεν εμφανίζει σαφή τάση, παρουσιάζει χαμηλή 

μεταβλητότητα και και η συναλλαγματική ισοτιμία απέχει πολύ από την πραγματική 

της θεμελιώδη τιμή (Fundamental Fair Value), πρέπει να δίνεται μεγαλύτερη 

βαρύτητα στη Θεμελιώδη Ανάλυση. 

Σημειώνεται ότι, ακολουθώντας τα υπό εξέταση συστήματα τεχνικής 

ανάλυσης η πιθανότητα καταστροφής κεφαλαίου στις πρώτες συναλλαγές αυξάνεται 

αντικατροπτίζοντας τον αυξημένο κίνδυνο, μετά όμως, από ένα συγκεκριμένο αριθμό 

συναλλαγών σταθεροποιήται. 

Συνοψίζοντας, η τεχνική ανάλυση στην αγορά συναλλάγματος μπορεί να 

εφαρμοστεί με επιτυχία ως εργαλείο εύρεσης της βασικής τάσης και όπου αυτή είναι 

ιδιαίτερα εμφανής τα κέρδη είναι μεγάλα. Παρόλα αυτά όμως πρέπει πάντα να 

λαμβάνουμε υπόψιν τον παράγοντα κίνδυνο. Στο παρόν κεφάλαιο είδαμε πολλές 

φορές σε ορισμένες περιόδους ότι τα κέρδη από την τεχνική ανάλυση δεν ήταν 

στατιστικά σημαντικά σε σχέση με μια απλοϊκή στρατηγική επένδυσης. Τέλος, οι 
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αναλυτές μελετώντας ιδιαίτερα προσεχτικά τις πιθανότητες καταστροφής μέρους του 

κεφαλαίου, μπορούν να αξιολογήσουν καλύτερα την σχέση απόδοσης-κινδύνου και 

να λάβουν πιο έξυπνες αποφάσεις σχετικά με το πόσο κίνδυνο μπορούν να 

αναλάβουν. Όλες οι παραπάνω παρατηρήσεις συμβάλλουν σημαντικά στην 

αποτελεσματικότεερη διαχείριση χαρτοφυλακίων συναλλάγματος. 

Ενδιαφέροντα ζητήματα για μελλοντική έρευνα από την ακαδημαϊκή 

κοινότητα που προκύπτουν από την παρούσα έρευνα, μπορούν να θεωρηθούν, η 

εφαρμογή της τεχνικής ανάλυσης και η συμπεριφορά της μεταβλητότητας της, σε 

διάφορες φάσεις (ανοδικές, καθοδικές, πλευρική κίνηση τιμών) διαφόρων αγορών 

(μετοχών, ομολογιών, διεθνών μικτών αμοιβαίων κεφαλαίων - Fund of Funds 

Market) και χρησιμοποιώντας διαφόρων συχνοτήτων δεδομένα (μέσα στην ημέρα, 

ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία). Καθώς, επίσης και, η διερεύνηση της χρησιμότητας 

ως εργαλείο μείωσης των κινδύνων σε ένα παγκόσμιο ασταθές οικονομικό 

περιβάλλον διεθνών κρίσεων. 
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6.7 Παράρτημα Κεφαλαίου 
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SYSTEM TEST PERFORMANCE REPORT FOR: 
Variable MACD13 on US$/£ 
From 1/3/1989 to 12/31/1996 beginning with $100000.00. 

Current position Is LONG ® 1.69, entered on 12/27/1996, gain/loss $1694.03. 

S U M M A R Y -

Total Net Profit: 
Total percentage gain/loss: 
Annualized rate of return: 

$41630.63 Average trade gain/loss ($): $320.24, 
41.63% Average trade gain/loss (%): 0.30% 
5.21% 

S U M M A R Y W I T H O U T B E S T A N D W O R S T T R A D E S 

Total Net Profit: 
Total percentage gain/loss: 
Annualized rata of return: 

$31243.66 • Average trade gain/loss ($): $244.09 
31.24% Average trade gain/loss (%): 0.24% 
3.91% 

T R A D E S T A T I S T I C S 

Total no. of trades: 
No. Profitable Trades: 
Amount of profitable trades: 
Largest profitable trade: 
Average profitable trade: 
No. of stop hits: 

130 Percentage profitable trades: 37.69% 
49 ._ · No. Losing Trades: 81 
$182331.73 . Amount of losing trades: $-140751.11 
$18041.64· Largest losing trade: $-7654.67 
$3722.08 Average losing trade: $-1737.67 
0 Average gain/loss per stop: $0.00 

L O N G / S H O R T B R E A K D O W N 

Number of Long trades: 65 
No. profitable Long trades: . 28 
Average Long gain/loss: $346.53 

T R A D E D U R A T I O N S ' 

Total no. periods in test: 2086 
Most consecutive wins: 4 
Amt: of consecutive wins: ' $7316.22 

R I S K & E X P E N S E 

Number of Short trades: 65 
No. profitable Short trades: 21 
Average Short gain/loss: $293.94 

Number of days In test' ' 2919 
Most consecutive losses: 14 
Ami of consecutive losses: $-20574.32 

Max equity drop (open): 
Max. trade drawdown: 
Commissions expenses: 

$ -3999.49 Max. equity drop (closed): 
$ -7610.33 Average trade drawdown: 
$ 10542.99 Margin Interest expenses: 

P R O F I T A B I L I T Y / R A T I O S 

Amount of Interest earned: $0.00 
Ratio Avg. Profit/Avg. Loss: 2.14 

Profit Factor. 
Ratio Profit/Commissions: 

$-3684.04 
$-1267.96 
$0.00 

1.30 
3.95 



SYSTEM TEST PERFORMANCE REPORT FOR: 
Variable MACD14 on US$/£. 
From 1/3/1888 to 12/31/1885 beginning with $10000000. 

Current position Is LONG Q 1.69,' entered on 12/27/1996, gain/loss $1709.03. 

SUMMARY • ' 

Total Nat Profit 
Total percentage gain/loss: 
annualized rate of return: 

$42885.33 Average trade gain/loss ($): 
42.89% Average trade gain/loss (%): 
5.36% 

S U M M A R Y W I T H O U T B E S T A N D W O R S T T R A D E S 

Total Net Profit 
Total percentage gain/loss: 
annualized rate of return: 

TRADE S T A T I S T I C S 

"otal no. of trades: 
•Jo. Profitable Trades: 
ijnountòf profitable trades: 
aigest profitable trade: 
average profitable trade: 
Jo. of stop hits: 

$31399.11 Average trade gain/loss .($): 
31.40% Average trade gain/loss (%): 
•3.93% 

128 Percentage profitable trades: 
48 No. Losing Trades: . 
$179630.61 Amount of Joslng trades: 
$18761.00 Largest losing trade: 
$3742.30 Average'loslng trade: » 
0 Average gain/loss per stop: 

O N G / S H O R T B R E A K D O W N 

lumber of Long trades: 64 
lo. profitable Long trades: 28 
verage Long gain/loss: $358.94 

R A D E D U R A T I O N S 

otal no. periods In test 2086 
lost consecutive wins: 4 
mt. of.consecutive wins: $7263.54 

ISK & E X P E N S E 

Number of Short trades: 
No. profitable Short trades: t 

Average Short gain/loss: 

Number of days In test 
Most consecutive losses: "* 
Amt of consecutive losses: 

ax. equity, drop (open): 
ax. trade drawdown: 
smmlsslons expenses: 

$ -3999.49 Max. equity drop (closed): 
$ -7229.43 Average trade drawdown: 
$ 10461.96 Margin interest expenses: 

RO Fl ΤΑ Β I LI Τ Y / R A T I O S ' 

nount of Interest earned: $0.00 
itlo Avg. Profit/Avg. Loss: 2.19 

Profit Faeton 
Ratio Profit/Commissions: 

$335.04 
0.31% 

$249.20 
0.25% 

37.50% 
80 .. 
$-136745.28 
$-7274.78 
$-1709.32 
$0.00 

64 
20 
$311.14 

2919 
12 
$-18146.66 

$-3684.04 
$-1272.46 
$0.00 

1.31 
4.10 



SYSTEM TEST PERFORMANCE REPORT FOR: 
Variable MACD16 on US$/2 
From 1/3/1989 to 12/31/1996 beginning with $100000.00. 

Current position Is LONG Q 1.69, entered on 12/27/1996, gain/loss $1655.70. 

S U M M A R Y 

Total Net Profit: 
Total percentage gain/loss: 
Annualized rate of return: 

$38426.92 Average trade gain/loss ($): 
38.43% Average trade gain/loss (%): 
4.81% 

S U M M A R Y W I T H O U T B E S T A N D W O R S T T R A D E S 

Total Net Profit: 
Total percentage gain/loss: 
Annualized rate of return: 

T R A D E S T A T I S T I C S 

Total no. of trades: 
No. Profitable Trades: 
Amount of profitable trades: 

ι Largest profitable trade: 
Average profitable trade: 
No. of stop hits: 

$25844.66 Average trade gain/loss ($): 
25.84% Average trade gain/loss (%): 

.3.23% 

125 Percentage profitable trades: 
47 No. Losing Trades: 
$167121.68 Amount of losing trades: 
$17965.45 Largest losing trade: 
$3555.78 Average losing trade: 
0 Average gain/loss per stop: 

L O N G / S H O R T B R E A K D O W N 

•·' Number of Long trades: 
: No. profitable Long trades: 

Average Long gain/loss: 

• T R A D E D U R A T I O N S 

. Total no. periods In test: 
Î Most consecutive wins: 
£ Amt. of consecutive wins: 

R ISK & . E X P E N S E 

Max. equity drop (open): 
Max. trade drawdown: 
Commissions expenses: 

63 
27 
$334.67 

2086 
4 
$6957.50 

Number of Short trades: ' 
No. profitable Short trades: 
Average Short gain/loss: 

Number of days In test 
Most consecutive losses: 
Amt. of consecutive losses:: 

$ -4640.00 Max. equity drop (closed): 
$-6686.18 Average trade drawdown: 
$ 9940.00 Margin Interest expenses: 

P R O F I T A B I L I T Y / R A T I O S 

^Amount of Interest earned: $0.00 
IRaiîû Avg. Profit/Avg. Loss: 2.16 

Profit Factor 
Ratio Profit/Commissions: 

$307.42 
0.30% 

$210.12 
0.22% . 

37.60% 
78 
$-128694.76 
$-5383.19 
$-1649.93 
$0.00 

62 
20 
$279.72 

2919 
12 
$-16572.05 

$ -4326.66 
$-1235.20 
$0.00 

1.30 
3.87 
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ÎYSTEM TEST PERFORMANCE REPORT FOR: 
)xpo-cro88over2/35 on US$/DM 
:rom 1/3/1989 to 12/31/1996 beginning with $100000.00. 

:urrent position is SHORT @ 0.66, entered on 11/25/1996, gain/loss $1850.30. 

S U M M A R Y 

Total Net Profit: 
Total percentage gâin/loss: 
annualized rate of return: 

$70207.63 Average trade gain/loss ($): 
70.21% Average trade gain/loss (%): 
8.78% 

S U M M A R Y W I T H O U T B E S T A N D W O R S T T R A D E S 

Total Net Profit: 
Total percentage gain/loss: 
Annualized rate of return: 

T R A D E S T A T I S T I C S 

Total no. of trades: 
No. Profitable Trades: 
Amount of profitable trades: 
Largest profitable trade: 
Average profitable trade: 
No. of stop hits: 

$62540.65 Average trade gain/loss ($):. 
62.54% Average trade gain/loss (%): 
7.82% 

95 Percentage profitable trades: 
40 No. Losing Trades: 
$157726.80 Amount of losing trades: -
$15010.15 Largest losing trade: 
$3943.17 Average losing trade: . 
0 Average gain/loss per stop: 

L O N G / S H O R T B R E A K D O W N 

Number of Long trades: 47 
No. profitable Long trades: 21 
Average.Long gain/loss: $1054.68 

T R A D E D U R A T I O N S 

Total no. periods in test: 2086 
Most consecutive wins: 4 
Amt. of consecutive wins: $20130.91 

R I S K & E X P E N S E 

Number of Short trades: 
No. profitable Short trades: 
Average Short gain/loss: . 

Number of days in test: 
Most consecutive losses: 
Amt. of consecutive losses: 

Max. equity drop (open): 
Max. trade drawdown: 
Commissions expenses: 

$ -704.18 Max. equity drop (closed): 
$ -7293.06 Average trade drawdown: 
$ 8010.78 Margin interest expenses: 

P R O F I T A B I L I T Y / R A T I O S 

Amount of interest earned: $0.00 
Ratio Avg. Profit/Avg. Loss: 2.48 

$739.03 
0.60% 

$672.48 
0.51% 

Profit Factor 
Ratio Profit/Commissions: 

42.11% 
55 
$-87519.18 
$-7343.17 
$-1591.26 
$0.00 

48 
19 
$429.95 

2919 
10 
$-20457.92 

$ -562.28 
$-1050.72 
$0.00 

1.80 
8.76 



SYSTEM TEST PERFORMANCE REPORT FOR: 
expo-cro8sover2/40 on USS/DM 
From 1/3/1989 to 12/31/1996 beginning with $100000.00. 

Current position Is SHORT ©0.66, entered on 11/25/1996, gain/loss $1750.00. 

S U M M A R Y 

Total Net Profit: 
Total percentage gain/loss: 
Annualized rate of return: 

$60980.88 Average trade gain/loss ($): $655.71 
60.98% Average trade gain/loss (%): 0.56% 
7.63% 

S U M M A R Y W I T H O U T B E S T AND W O R S T T R A D E S 

Total Net Profit: 
Total percentage gain/loss: 
Annualized rate of return: 

T R A D E S T A T I S T I C S 

Total no. of trades: 
No. Profitable Trades: 
Amount'of profitable trades: 
Largest profitable trade: 
Average profitable trade: 
No. of stop hits: 

$50512.70 
50.51% 
6.32% 

93 
36 
$149600.93 
$17854.39 
$4155.58 
0 

L O N G / S H O R T B R E A K D O W N 

Number of Long trades: 
No. profitable Long trades: 
Average Long gain/loss: 

T R A D E D U R A T I O N S 

Total no. periods in test: 
Most consecutive wins: 
Amt. of consecutive wins: 

R I S K & E X P E N S E 

Max. equity drop (open): 
Max. trade drawdown: 
Commissions expenses: 

46 
19 
$990.83 

2086 
4 
$17927.09 

$-704.19 
$ -7335.81 
$ 7660.31 

P R O F I T A B I L I T Y / R A T I O S 

Amount of interest earned: 
Ratio Avg. Profit/Avg. Loss: 

$0.00 
2.67 

Average trade gain/loss ($): 
Average trade gain/loss (%): 

Percentage profitable trades: 
No. Losing Trades: 
Amount of losing trades: 
Largest losing trade: " 
Average losing trade: 
Average gain/loss per stop: 

Number of Short trades: 
No. profitable Short trades: ' 
Average Short gain/loss: 

Number of days In test: 
Most consecutive losses: 
AmL of consecutive losses: 

-

Max. equity drop (closed): 
Average trade drawdown: 
Margin interest expenses: 

Profit Factor: 
Ratio Profit/Commissions: · 

$555.08 
0.45% , • 

38.71% 
57 
$-88620.05 
$-7386.22 
$-1554.74 
$0.00 

47 
17 
$327.71 

2919 
12 
$-23014.23 

$ -562.28 
$-1040.40 
$0.00 

1.69 
7.96 



SYSTEM TEST PERFORMANCE REPORT FOR: 
expo-crossoverlO/30 on US$/DM 
From 1/3/1989 to 12/31/1996 beginning with $100000.00, 

Current position Is SHORT Ö 0.65, entered on 11/27/1996, gain/Toss $992.31. 

S U M M A R Y 

Total Net Profit 
Total percentage gain/loss: 
Annualized rate of return: 

$46804.19 Average trade gain/loss (5): 
46.80% Average trade gain/loss (%"): 
5.85% 

S U M M A R Y W I T H O U T B E S T AND W O R S T T R A D E S 

Total Net Profit: 
Total percentage gain/loss: 
Annualized rate of return: 

T R A D E S T A T I S T I C S 

Total no. of trades: 
No. Profitable Trades: 
Amount of profitable trades: 
Largest profitable trade: 
Average profitable trade: 
No. of stop hits: 

. $38761.20 Average trade gain/loss ($):· 
38.76% . Average.trade gain/loss (%): 
4.85% ' . 

50 Percentage profitable trades: 
24 No. Losing Trades: _ 
$109137.61 Amount of losing trades: 

' $16559.98 Largest losing trade: 
$4547.40 Average losing trade: 
0 Average gain/loss per stop: 

L O N G / S H O R T B R E A K D O W N 

Number of Long trades: 
No. profitable Long trades: 
Average Long gain/loss: 

T R A D E D U R A T I O N S 

Total no. periods In test:, 
Most consecutive wins: 
Amt. of consecutive wins: 

R I S K & E X P E N S E 

Max. equity drop (open): · 
Max. trade drawdown: 
Commissions expenses: 

25 
13 
$1442.76 

2086 
4 
$9614.14 

Number of Short trades: 
No. profitable Short trades: 
Average Short gain/loss: 

Number of days In test 
Most consecutive losses: . 
Amt of consecutive losses: 

$ 3712.20 

P R O F I T A B I L I T Y / R A T I O S 

Amount of Interest earned: $0.00 
Ratio Avg. Profit/Avg. Loss: 1.90 

$ -2294.11 Max. equity drop (closed): 
$.-9520.39 Average trade drawdown: 

Margin Interest expenses: 

Profit Factor. 
Ratio Profit/Commissions: 

$936.08 
0.85% 

$807.53 
0.72%. 

48.00% 
26 
$-62333.42 
$-8516.99 
$-2397.44 
$0.00 

25 
11 
$429.41 

2919 
3 
$-5467.04 

$ -2264.80 
$-1737.17 
$0.00 

1.75 
12.61 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΟΦΕΛΗ 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

7.1 Εισαγωγή 

Οι διεθνείς επενδύσεις χαρτοφυλακίου αποτελούσαν παράδοση για πολλά 

χρόνια σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες και τα τελευταία χρόνια αποτελούν ισχυρή 

τάση παγκοσμίως. Ο λόγος είναι ότι, με την κατάλληλη διαφοροποίηση του 

χαρτοφυλακίου στις διεθνείς αγορές, επιτυγχάνεται η μείωση του συνολικού κινδύνου 

του χαρτοφυλακίου έναντι εκείνου από ένα εθνικό χαρτοφυλάκιο. Το ίδιο το μέγεθος 

των διεθνών αγορών δικαιολογεί τη διεθνή διαφοροποίηση ακόμα και για τον 

Αμερικανό επενδυτή. Στα τέλη του 1994 η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά ήταν 

μόλις το 35% του μεγέθους της παγκόσμιας αγοράς. Και η αμερικανική αγορά 

ομολόγων το 45%. 

Οι αποδόσεις των εγχώριων αξιόγραφων τείνουν να κινούνται κατά την ίδια 

κατεύθυνση γιατί επηρεάζονται με παρόμοιο τρόπο από τις εγχώριες συνθήκες της 

αγοράς, όπως αναγγελίες σχετικά με την προσφορά χρήματος της χώρας, τις κινήσεις 

των επιτοκίων, το έλλειμα του προϋπολογισμού, την οικονομική ανάπτυξη της 

εθνικής οικονομίας. Αυτό δημιουργεί ισχυρά θετικές συσχετίσεις μεταξύ των 

αποδόσεων των αξιόγραφων που διαπραγματεύονται στην ίδια αγορά. Οι επενδυτές 

ψάχνουν να μειώσουν τους κινδύνους τους και να διαφοροποιήσουν τον κίνδυνο των 

εθνικών τους αγορών. Οι ξένες χρηματοπιστωτικές αγορές με την μεγάλη ποικιλία 

τους, δίνουν τη δυνατότητα για μια καλή διαφοροποίηση πάνω από τα στενά εθνικά 

όρια. Άλλωστε πάντα υπάρχουν διαφοροποιήσεις ακόμα και μεταξύ δύο 

ολοκληρωμένων αγορών. Ακόμα περισσότερο, μεταξύ ώριμων και αναδυόμενων 

αγορών στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Σχετικά αποτελέσματα που 

υποστηρίζουν την υπόθεση αυτή έχουν καταγραφεί στη διεθνή βιβλιογραφία για 

διάφορες χώρες σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και με διαφορετικές μεθόδους 

(Siriopoulos, 1996b, Συριόπουλος 1999a). 

Το επιχείρημα, που συχνά ακούμε για τις διεθνείς επενδύσεις είναι ότι 

μειώνουν τον κίνδυνο χωρίς να θυσιάζουν την αναμενόμενη απόδοση για να το 

επιτύχουν αυτό. Η βάση του επιχειρήματος αυτού είναι ότι, οι διάφορες αγορές 
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κεφαλαίου του κόσμου παρουσιάζουν κατά κάποιο τρόπο ανεξάρτητη συμπεριφορά 

των τιμών. Εάν για παράδειγμα η αγορά της Γερμανίας κινείται παράλληλα με την 

Νέα Υόρκη, τότε δεν υπάρχουν οφέλη από οποιαδήποτε διαφοροποίηση αξιόγραφων 

μεταξύ των δύο χωρών. 

Ένα επιχείρημα ενάντια στις ξένες επενδύσεις είναι ότι οι ξένες αγορές είναι 

περισσότερο ευμετάβλητες σε σχέση με τις τοπικές. Ο βασικός σκοπός όμως της 

διαφοροποίησης του κινδύνου είναι η μείωση του συνολικού κινδύνου του 

χαρτοφυλακίου αλλά και η επίτευξη όσο το δυνατόν υψηλότερης απόδοσης. Ένα 

ακόμα επιχείρημα ενάντια στην διεθνή διαφοροποίηση των επενδύσεων είναι ότι, οι 

συναλλαγματικοί κίνδυνοι αντισταθμίζουν τα οφέλη από την διαφοροποίηση των 

αξιόγραφων. Είναι αλήθεια ότι οι συναλλαγματικές μεταβολές είναι ιδιαίτερα 

σημαντικές στα διεθνή χαρτοφυλάκια αλλά σε ένα σωστά διαφοροποιημένο 

χαρτοφυλάκιο και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα δεν αποτελούν τον βασικό 

συντελεστή της απόδοσης. 

Οι προβλέψεις των συναλλαγματικών τιμών είναι ένα ιδιαίτερα δύσκολο 

αντικείμενο όπως είδαμε και στα δύο προηγούμενα κεφάλαια. Στο παρόν λοιπόν 

κεφάλαιο ενδιαφερόμαστε κυρίως στην μελέτη της συνεισφοράς του 

συναλλαγματικού κινδύνου στον συνολικό κίνδυνο ενός διεθνούς χαρτοφυλακίου. 

Μιας και τα αποτελέσματα της έρευνας από σύγχρονες μεθόδους πρόβλεψης των 

συναλλαγματικών τιμών, που διερευνήθηκαν σε προηγούμενα κεφάλαια, δεν 

οδήγησαν σε ιδιαίτερα εντυπωσιακά αποτελέσματα όσον αφορά τις αποδόσεις, ενώ 

για τις διακυμάνσεις κινήθηκαν σε επίπεδο πρακτικά αξιοποιήσιμο. Στη συνέχεια της 

έρευνας διερευνούμε τα οφέλη από τη διεθνή διαφοροποίηση χρησιμοποιώντας τις 

εμπειρικές μας μαρτυρίες από την αγορά των διεθνών χαρτοφυλακίων αμοιβαίων 

κεφαλαίων (Fund of Funds). Τα τελευταία χρόνια η έννοια αυτή αποτελεί ιδιαίτερο 

αντικείμενο μελέτης των μεγάλων θεσμικών οργανισμών διαχείρισης κεφαλαίων. 

Ιδιαίτερη θέση στην έρευνα μας κατέχει η ανάλυση και η διαχείριση των κινδύνων 

ενός διεθνούς χαρτοφυλακίου αμοιβαίων κεφαλαίων. 

7.2 Προηγούμενες Έρευνες 

Προηγούμενες έρευνες στα διεθνή χαρτοφυλάκια επικεντρώθηκαν στην 

εξεύρεση μεθόδων μείωσης του συναλλαγματικού κινδύνου που είναι σημαντικός. 

Οι πρώτες μελέτες σχετικές με τα οφέλη από την διεθνή διαφοροποίηση έγιναν από 

τον Grubel το 1968 και τους Levy και Sarnat το 1970 (Hauser και Levy, 1991a). 
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Βρήκαν σημαντικά οφέλη για τους επενδυτές που είχαν ακολουθήσει την στρατηγική 

της διεθνούς διαφοροποίησης των χαρτοφυλακίων τους. Οι Grauer και Hakansson 

(1987) βασισμένοι σε κάποιους στατιστικούς ελέγχους (t-tests) βρήκαν υπέρ-

αποδόσεις των διεθνών χαρτοφυλακίων σε σχέση με τα αποκλειστικά αμερικανικών 

μετοχικών τίτλων χαρτοφυλάκια. Οι Desantis και Gerrard αργότερα (1997), βρήκαν 

επίσης ότι παρά την παγκοσμιοποίηση και τη συνολοκλήρωση των αγορών ότι η 

διαφοροποίηση είναι ακόμα πολύ σημαντική. Οι Flavin και Wickens (1998) 

χρησιμοποίησαν ένα πολυμεταβλητό GARCH υπόδειγμα για την εκτίμηση του υπό 

συνθήκη πίνακα συνδιακυμάνσεων των αποδόσεων. Ανάφεραν ότι παρόλο που η 

.διεθνής διαφοροποίηση είχε σημαντικά οφέλη κυρίως για τους αμερικανούς και 

λιγότερο για τους βρετανούς, αυτοί παραμένουν πιστοί στις τοπικές αγορές χρήματος 

και κεφαλαίου (το λεγόμενο home bias puzzle). Μόνο ένα ποσοστό 20%-27% της 

περιουσίας των επενδυτών τοποθετούνται σε ξένους τίτλους. 

Ο Siriopoulos (1996b) εξέτασε εάν υπάρχουν μακροχρόνιες σχέσεις 

ισορροπίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων για την περίοδο 1974-1994 με 

τη βοήθεια σύγχρονων οικονομετρικών τεχνικών (τεχνικές ολοκλήρωσης-

συνολοκλήρωσης και υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος). Ένα από τα σημαντικότερα 

ευρήματα της έρευνας ήταν ότι, δεν προέκυψε συνολοκλήρωση μεταξύ των μεγάλων 

διεθνών αγορών (Λονδίνου, ΗΠΑ, Τόκυο και Φραγκφούρτης) με τις άλλες 

Ευρωπαϊκές αγορές στην εξεταζόμενη περίοδο. Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει ότι 

υφίστανται ακόμα κέρδη από τη διεθνή διαφοροποίηση. 

Οι Markellos και Siriopoulos (1997) εξέτασαν την ύπαρξη οφέλους από τη 

διεθνή διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου των επενδυτών των ΗΠΑ και Ιαπωνίας σε 

επτά μικρότερες αγορές (Αυστρία Βέλγιο, Ελλάδα, Ολλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία) για 

την χρονική περίοδο 1974-1994. Παρουσιάζοντας διάφορες στατιστικές και 

οικονομετρικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις για τα οφέλη της διεθνούς 

διαφοροποίησης (ανάλυση συσχέτισης, ανάλυση κυριοτέρων συνιστωσών-PCA 

παραγοντική ανάλυση-FA, τεχνική συνολοκλήρωσης) βρήκαν ότι, α) οι μέθοδοι 

συσχέτισης και PCA βρίσκουν αυξανόμενο βαθμό ολοκλήρωσης μεταξύ των 

Ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών με αυτή των ΗΠΑ, β) οι μικρότερες Ευρωπαϊκές αγορές 

δεν βρέθηκε να έχουν ισχυρή σχέση με την αγορά της Ιαπωνίας, γ) ένδειξη 

συνολοκλήρωσης μεταξύ Ελληνικής αγοράς και αγοράς των ΗΠΑ βρέθηκε μόνο 

κατά την περίοδο 1974-1987. Συνολικά, τα αποτελέσματα τους επιβεβαιώνουν την 
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ύπαρξη οφέλους από τη διεθνή διαφοροποίηση των επενδυτών των ΗΠΑ και της 

Ιαπωνίας σε μικρότερα Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. 

Μια ιδιαίτερα πρόσφατη έρευνα των Asimakopoulos, Goddard και 

Siriopoulos (2000) εξέτασε την αυτοσυσχέτιση και τις σχέσεις υστέρησης/προήγησης 

των ημερησίων αποδόσεων του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης με αυτές των 

χρηματιστηρίων του Λονδίνου, Φραγκφούρτης και Παρισίων για το διάστημα 1/1990 

έως 10/1996, με την χρήση της φασματικής ανάλυσης. Τα βασικά συμπεράσματα της 

έρευνας τους συνοψίζονται: α) υπάρχει υψηλός βαθμός ολοκλήρωσης μεταξύ των 

τριών Ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων με αυτό της Νέας Υόρκης, β) το χρηματιστήριο 

της Φραγκφούρτης υστερεί έναντι των άλλων, και γ) βραχυχρόνια, οι δεσμοί μεταξύ 

των τριών Ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων με αυτό της Νέας Υόρκης είναι 

ασθενέστεροι από ότι είναι η σχέση μεταξύ των τριών Ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων. 

Ένας άλλος σχετικός τομέας έρευνας στο πεδίο των επενδύσεων ενός διεθνούς 

χαρτοφυλακίου, είναι αυτός που περιλαμβάνει ελέγχους μείωσης συναλλαγματικού 

κινδύνου με την χρήση προθεσμιακών συμβολαίων. Ο Jorion (1985) και οι Eun & 

Reusnick (1988) απέδειξαν ότι η συναλλαγματική κάλυψη με προθεσμιακά 

συμβόλαια στην αγορά συναλλάγματος μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά κέρδη. Πιο 

συγκεκριμένα, οι Eun και Reusnick (1988) διερεύνησαν εβδομαδιαία στοιχεία για μια 

σειρά χρηματιστηριακών αγορών (Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιαπωνία, Ελβετία, Μ. 

Βρετανία, Αμερική) μεταξύ 1/1980 και 12/1985, από την πλευρά του αμερικανού 

επενδυτή. Εφαρμόζοντας οικονομετρικές μεθόδους όπως η ανάλυση συσχέτισης των 

αποδόσεων και η ανάλυση του κινδύνου του χαρτοφυλακίου έδειξαν ότι, οι 

στρατηγικές επενδύσεων που ελέγχουν τον κίνδυνο εκτίμησης (estimation risk) και το 

συναλλαγματικό κίνδυνο (currency risk) ενός διεθνώς διαφοροποιημένου 

χαρτοφυλακίου, συστηματικά υπερτερούσαν της στρατηγικής του χαρτοφυλακίου 

που επενδύει μόνο σε αμερικανικούς τίτλους. Όμως όλες οι παραπάνω έρευνες 

επικεντρώθηκαν κυρίως σε μετοχικές επενδύσεις. 

Βεβαίως υπήρξε και μια ομάδα ερευνητών που διερεύνησε ανάλογα θέματα 

στην αγορά των ομολογιών. Ο Thomas (1989) μελέτησε δεκαετείς κρατικούς 

ομολογιακούς τίτλους σε μια σειρά από χώρες (ΗΠΑ, Ιαπωνία, Γερμανία, Αγγλία, 

Γαλλία, Καναδά, Ολλανδία) κατά την περίοδο 1975-1988 από την πλευρά του 

αμερικανού επενδυτή. Το βασικό συμπέρασμα της ερευνάς του, συνοψίζεται στο ότι 

η κάλυψη έναντι συναλλαγματικού κινδύνου μπορεί α) να μειώσει την 

μεταβλητότητα των ξένων ομολογιών ή ομολογιακών χαρτοφυλακίων και β) να 
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βελτιώσει τους δείκτες απόδοση ς/κινδύνου. Οι Hauser & Levy (1991 a, b) 

μελετώντας κρατικούς ομολογιακούς τίτλους μηδενικού τοκομεριδίου (Αμερική, 

Γερμανία, Ιαπωνία) διάρκειας 0.5, 2, 5 χρόνων την περίοδο 1983-1985, και ο Annaent 

(1995) εξετάζοντας διεθνείς ομολογιακούς δείκτες διάρκειας 2 και 5 χρόνων, για μια 

σειρά από χώρες για το διάστημα 1/1985-10/1991, βρήκαν ότι ένας αμερικανός 

διεθνής επενδυτής μπορούσε να επιτύχει μεγαλύτερη απόδοση από κάποιον που 

επένδυε μόνο στην εθνική αγορά ομολογιών. Επίσης, μελέτησαν ιδιαίτερα την 

επίδραση του κινδύνου των επιτοκίων μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 

ομολογιών. Οι μακροπρόθεσμης λήξης ομολογίες μπορούν πιο αποτελεσματικά να 

συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου του χαρτοφυλακίου. Οι Glen και Jorion 

(1993), ανέλυσαν τη σχέση απόδοσης κινδύνου για μια σειρά αποτελεσματικά 

μετοχικά αλλά και ομολογιακά χαρτοφυλάκια, όταν καλύπτονται έναντι του 

συναλλαγματικού κινδύνου κάνοντας χρήση της αγοράς προθεσμιακών συμβολαίων. 

Τέλος το ενδιαφέρον των ερευνητών εστιάζεται και στη σχέση τιμών μετοχών 

και συναλλαγματικών ισοτιμιών. Οι Asimakopoulos και Siriopoulos (1997) 

μελέτησαν τη βραχυχρόνια και μακροχρόνια σχέση μεταξύ των χρηματιστηριακών 

τιμών (γενικός δείκτης και κλαδικοί δείκτες των αγορών) και των μεταβολών των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών (trade-weighted exchange rates) για τις τρεις 

περισσότερο αναπτυγμένες Ευρωπαϊκές αγορές (Αγγλία, Γερμανία, Ελβετία), το 

χρονικό διάστημα 1980-1995 με την οικονομετρική τεχνική της ολοκλήρωσης-

συνολοκλήρωσης και τα υποδείγματα διόρθωσης σφάλματος (Error Correction 

Models). Τα αποτελέσματα που πήρανε διαφοροποιούνται: α) για την Αγγλία 

βρέθηκε ισχυρή σχέση μεταξύ χρηματιστηριακών τιμών και ισοτιμιών, β) για τη 

Γερμανία βρέθηκε ισχυρή μακροχρόνια σχέση μόνο μεταξύ του κλάδου χημικών 

βιομηχανιών και των ισοτιμιών, καθώς και του Γενικού δείκτη με τη συναλλαγματική 

ισοτιμία, ενώ γ) για την Ελβετία όλα τα αποτελέσματα υποστηρίζουν την ύπαρξη 

θετικής σχέσης μεταξύ των τιμών των μετοχών και των συναλλαγματικών ισοτιμιών, 

αλλά δεν είναι ισχυρή. 

Η εργασία αυτή έχει σκοπό να συμβάλλει στη δημιουργία βέλτιστων 

συνδυασμών διεθνών επενδύσεων (Optimal International Asset Allocation), μέσω της 

διεθνούς διαφοροποίησης σε μια ποικιλία χαρτοφυλακίων αμοιβαίων κεφαλαίων 

(Fund of Funds) διαφόρων κατηγοριών. Ακόμα σκοπό έχει να συγκρίνει την απόδοση 

των χαρτοφυλακίων με κάλυψη και χωρίς κάλυψη απέναντι στο συναλλαγματικό 
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κίνδυνο, από την σκοπιά διαφορετικών χωρών επενδυτών. Πιο συγκεκριμένα από 

την πλευρά του Αμερικανού, του Βρετανού και του Ιάπωνα επενδυτή. 

Αυτή η εργασία συμβάλλει στη βιβλιογραφία για τις διεθνείς αγορές χρήματος 

και κεφαλαίου με μια σειρά από τρόπους. Πρώτον, ελέγχει τα οφέλη της 

διαφοροποίησης σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μαρτυρίες σχετικές με τα οφέλη της 

διεθνούς διαφοροποίησης έχουν βρεθεί σε πολλές εργασίες, Elton και Gruber (1995), 

Bekaert και Urias (1996). Η πλειοψηφία όμως αυτών ασχολείται με την διερεύνηση 

του θέματος από την πλευρά του αμερικανού επενδυτή και συνήθως για μια 

συγκεκριμένη κατηγορία επενδύσεων (π.χ. αγορά μετοχών) με εξαίρεση τους 

Siriopoulos (1996b) και Markellos και Siriopoulos (1997). Στην παρούσα μελέτη, 

επεκτείνουμε κι άλλο την έρευνα από την πλευρά διαφορετικών επενδυτών και 

διαφόρων κατηγοριών επενδύσεων. Τα δεδομένα προέρχονται από την αγορά 

Αμοιβαίων Κεφαλαίων από όπου προηγούμενες έρευνες είναι πολύ λίγες, με 

εξαίρεση τους Cumby και Glen (1990). Οι οποίοι εξέτασαν 15 διεθνώς 

διαφοροποιημένα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια σε δολλάρια κατά το διάστημα 1982-

1988, χρησιμοποιώντας ως μέτρα της αποδοτικότητας το μέτρο του Jensen και το 

μέτρο σταθμισμένης θετικής περιόδου των Grinblatt και Titman. Η αποδοτικότητα 

αυτών των αμοιβαίων κεφαλαίων δεν ήταν καλύτερη από ένα διεθνή δείκτη μετοχών 

κατά την περίοδο του δείγματος. 

Δεύτερον, λαμβάνει υπόψη της τη διαφορετική αντίληψη του κινδύνου από 

κάθε επενδυτή, δημιουργώντας τα κατάλληλα χαρτοφυλάκια ανάλογα με το επίπεδο 

κινδύνου. Τέλος προσδιορίζει την ύπαρξη παραγόντων που επιδρούν στην απόδοση 

διεθνών χαρτοφυλακίων, που δεν είχαν ιδιαίτερα αναφερθεί στο παρελθόν. Τέτοιοι 

παράγοντες είναι οι ακόλουθοι: 

• Η περίοδος έρευνας. 

• Οι διαφορετικές αγορές χρεογράφων. 

• Τα διαφορετικά χαρτοφυλάκια ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου. 

• Η οικονομική κατάσταση της χώρας. 

• Η διαφορετική χώρα του επενδυτή ή το νόμισμα αναφοράς. 

• Το κόστος των συναλλαγών. 

Η δομή του κεφαλαίου έχει την ακόλουθη μορφή. Στην ενότητα (7.3) θα 

παρουσιάσουμε τα δεδομένα, που αποτελούν το αντικείμενο της μελέτης μας και 

ορισμένα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία, που οδήγησαν στην εκτίμηση της δομής 

199 



των χαρτοφυλακίων στην ενότητα (7.4). Σε αυτήν την ενότητα, επίσης, γίνεται η 

σύγκριση των αποδόσεων και της μεταβλητότητας των χαρτοφυλακίων με ή χωρίς 

συναλλαγματική κάλυψη. Μια από τις πιο σύγχρονες έννοιες μέτρησης του κινδύνου 

της αγοράς (δηλ. κινδύνου που οφείλεται σε αλλαγές στην συμπεριφορά της αγοράς) 

θα μας απασχολήσει στην ενότητα (7.5). Σε αυτήν την ενότητα υπολογίζουμε την 

αξία σε κίνδυνο (Value at Risk) διαφόρων χαρτοφυλακίων συγκρίνοντας τον κίνδυνο 

που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές. Τα συμπεράσματα και, κάποιες γενικές 

παρατηρήσεις, παρατίθενται στην ενότητα (7.6). Ιδιαίτερα χρήσιμες πληροφορίες 

σχετικά με τα χαρτοφυλάκια της έρευνας παρέχει το παράρτημα. 

7.3 Παρουσίαση των Δεδομένων 

Στην παρούσα φάση της έρευνας συλλέξαμε εβδομαδιαία δεδομένα από τρεις 

διαφορετικές κατηγορίες αμοιβαίων κεφαλαίων της τράπεζας UBS. Πιο 

συγκεκριμένα εξετάσαμε ένα αμοιβαίο διαθεσίμων (Money Market Fund, MM), ένα 

ομολογιακό (Bond Fund, BF) και ένα μετοχικό (Equity Fund, EF), που επενδύουν 

αποκλειστικά στην Αμερική ή στην Ιαπωνία ή στη Μεγάλη Βρετανία. Στον πίνακα 

7.1 όπως και στο υπόλοιπο του κεφαλαίου, για συντομία, οι σειρές που αναλύουμε θα 

αναφέρονται με τα ακόλουθα σύμβολα: (1) MMUSD (2) BFUSD, (3) EFUSD, (4) 

MMGBP (5) BFGBP, (6) EFGBP, (7) ΜΜΥΕΝ (8) BFYEN, (9) EFYEN, (MM: 

money market fund, BF: bond fund, EF: equity fund). Η βασική πηγή των δεδομένων 

μας ήταν η UBS AG. Η κάθε χρονική σειρά αποτελείται από εβδομαδιαίες 

παρατηρήσεις. Σαν εβδομαδιαίο κλείσιμο παίρνεται το κλείσιμο της Παρασκευής, 

εκτός των αργιών. Στην περίπτωση των αργιών οι σειρές διορθώθηκαν 

αντικαθιστώντας την τιμή της αργίας με την τιμή της αμέσως προηγούμενης 

διαθέσιμης ημέρας. Όλες οι σειρές καλύπτουν την περίοδο από 13/1/95 έως 29/5/98 

που μας κάνουν ένα δείγμα 178 παρατηρήσεων. Η περίοδος επύλέχθηκε με βάση τη 

διαθεσιμότητα των δεδομένων. Για ευκολία θα συνεχίσουμε να συμβολίζουμε η τις 

αποδόσεις των αμοιβαίων και να τις αποκαλούμε σειρές γενικά. 

Στο παράρτημα αυτού του κεφαλαίου θα παρουσιάσουμε ορισμένα βασικά 

χαρακτηριστικά των υπό εξέταση αμοιβαίων κεφαλαίων, όπως η βασική τους 

διάρθρωση και οι βασικές τους τοποθετήσεις. 

Η ανάλυση συσχέτισης μεταξύ των διαφόρων αγορών μετοχών και 

ομολογιών αποτελεί βασική μεθοδολογία από μεγάλους διεθνείς διαχειριστές 

κεφαλαίων (money managers), καταλήγοντας συνήθως στο ίδιο συμπέρασμα, 
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ανεξάρτητα από τη εξεταζόμενη κάθε φορά περίοδο. Παρόλο δηλαδή που οι 

συντελεστές συσχέτισης ποικίλουν χρόνο με το χρόνο είναι πάντα αρκετά μικρότεροι 

της μονάδας. Γεγονός που επιτρέπει στους διαχειριστές χαρτοφυλακίου (portfolio 

managers) να επιτύχουν τα οφέλη από τη διαφοροποίηση του κινδύνου. 

Ο πίνακας 7.1 παρουσιάζει τους συντελεστές συσχέτισης μεταξύ των 

αμοιβαίων κεφαλαίων κάθε κατηγορίας και κάθε χώρας με αποδόσεις μετρημένες στο 

νόμισμα κάθε χώρας. Το τετράγωνο αυτού του συντελεστή συσχέτισης συνήθως 

καλείται R και δείχνει το ποσοστό της κοινής διακύμανσης μεταξύ δύο αγορών. 

Πίνακας 7.1 Συντελεστές συσχέτισης των αποδόσεων των ΑΜΚ 
ΑΜΚ ΑνΛπόδοση Ι^ταβΛητότητα MVUSD BFUSD EQFUSO MMGBP BFGBP EQFGBP MWEN BFYEN EQFYEN USO/JFY USPBP JPY/BP 
MUSD 
FUSO 
5FUSD 
VGBP 
FGBP 
ÌFGBP 
WEN 
FYEN 
ÌFYEN 
3Q/JPY 
SO/BP 
Ύ̂/ΒΡ 

4,95% 
9,04% 

24,60% 
5,66% 
11,45% 
18,41% 
0,24% 
6,69% 
-4,27% 
-9,13% 
1,51% 

10,65% 

0,79% 
26,09% 
90,29% 
0,74% 

29,05% 
84,40% 
0,49% 

22,35%. 
126,29% 
80,34% 
52,96% 
85,86% 

1 
0,05 
0,09 
0,49 
-0,02 
-0,03 
0,19 

0,1 
0,05 
0,1 

0,11 
-0,03 

0,05 
1 

-0,05 
0,02 
0,59 
-0,01 
0,14 
0,13 
0,14 
-0,01 
-0,09 
-0,04 

0,09 
-0,05 

1 
0,03 
-0,01 
0,46 
0,05 
-0,05 
0,16 
0,12 
-0,01 
-0,12 

0,49 
0,02 
0,03 

1 
0,06 
0,04 

-0,03 
0,04 
0,02 
-0,02 
-0,02 
0,01 

-0,02 
0,59 
-0,01 
0,06 

1 
0,09 
0,02 
0,16 
0,09 
-0,21 
-0,14 
0,11 

-0,03 
-0,01 
0,45 
0,04 
0,09 

1 
-0,02 
-0,04 
D,11 
0,07 
-0,18 
-0,17 

0,19 
0,14 
0,05 
-0,03 
0,02 
-0,02 

1 
0,3 

-0,13 
0,19 
0,01 
-0,17 

0,1 
0,13 
-0,05 
0,04 
0,16 
-0,04 
0,3 
1 

-0,23 
0,14 

Ο,ΟΘ 

-0,07 

0,05 
0,14 
0,16 
0,02 
0,09 

0,11 
-0,13 
-0,23 

1 
-0,06 
-0,04 
0,03 

0,1 
-0,01 
0,12 
-0,02 
-0,21 
0,07 
0,19 
0,14 
-0,06 

1 
0,22 
-0,8 

0,11 
-0,09 
-0,01 
•0,02 
-0,14 
-0,18 
0,01 
0,09 
-0,04 
0,22 

1 
0,41 

-0,03 
-0,04 
-0,12 
0,01 

0,11 
-0,17 
-0,17 
-0,07 
0,03 
-0,8 
0,41 

1 

Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα βλέπουμε ότι, ένα καλά 

διαφοροποιημένο διεθνές χαρτοφυλάκιο παρέχει πιο ελκυστικούς όρους απόδοσης 

κινδύνου από ότι ένα καθαρά εγχώριο. Παρόλο που τα τελευταία χρόνια 

παρατηρείται μια αυξημένη συσχέτιση μεταξύ των διεθνών αγορών. Είναι γενικά 

αποδεκτό ότι οι μετοχές μιας αγοράς κινούνται κατά την ίδια κατεύθυνση, ενώ 

μετοχές διαφορετικών εθνικών αγορών όχι πάντα. Παρέχοντας έτσι την δυνατότητα 

στους ειδικούς ξένους θεσμικούς επενδυτές να σφυγμομετρήσουν τις αγορές 

αγοράζοντας σε αυτές που αναμένεται να ανέβουν και μειώνοντας τις τοποθετήσεις 

τους σε αυτές που χαρακτηρίζονται από μια πτωτική τάση. Επιτρέποντας επίσης 

στους απλούς επενδυτές να διασπείρουν το κίνδυνο μια και ορισμένες αγορές 

κινούνται αντίθετα από άλλες. 

Ο βαθμός ανεξαρτησίας κάποιας χρηματιστηριακής αγοράς εξαρτάται από την 

ανεξαρτησία της ίδιας της οικονομίας σε σχέση με την παγκόσμια αλλά και τις 

εκάστοτε κυβερνητικές πολιτικές. Κάποιοι, κοινοί παγκόσμιοι παράγοντες 

επηρεάζουν ως ένα δεδομένο βαθμό τις αναμενόμενες χρηματικές ροές των εταιρειών 

και, επομένως και, τις τιμές των μετοχών τους. Παρόλα αυτά κάποιοι εθνικοί ή 

τοπικοί παράγοντες φαίνεται να είναι αυτοί που παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο 

στις τιμές των μετοχών και στην ανεξαρτησία των χρηματιστηρίων (αυτό που 
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ονομάζεται ιδιοσυγκρασία της αγοράς, market idiosyncrasy). Είναι φανερό ότι, οι 

περιορισμοί και οι κανονισμοί που τίθενται από τις εθνικές κυβερνήσεις, η 

τεχνολογική εξειδίκευση, η ανεξάρτητη δημοσιονομική και ως κάποιο βαθμό 

νομισματική πολιτική, καθώς, και οι πολιτισμικές και οι κοινωνικές διαφορές 

συνεισφέρουν στη διαφοροποίηση και ανεξαρτησία των χρηματιστηριακών αγορών. 

Από την άλλη μεριά όταν υπάρχουν κοντινές ή ακόμα και κοινές πολλές φορές 

οικονομικές και κυβερνητικές πολιτικές δεν αφήνουν περιθώρια για διασπορά του 

επενδυτικού κινδύνου. 

Οι Odier και Solnik (1993) διερευνώντας τα οφέλη από τη διεθνή 

διαφοροποίηση από την πλευρά επενδυτών διαφόρων εθνικοτήτων, βρήκαν μικρές 

θετικές συσχετίσεις μεταξύ των βασικών χρηματιστηριακών αγορών. 

Όσον αφορά τις συσχετίσεις των αποδόσεων ομολογιακών αμοιβαίων τα 

αποτελέσματα είναι παρόμοια με αυτά των μετοχικών, μόνο που εδώ έχουμε ακόμα 

πιο μικρούς συντελεστές συσχετίσεις. Αυτό πιθανά να ερμηνεύεται από τους 

παρακάτω λόγους μεταξύ άλλων. Πρώτον, αντίθετα με τα σχόλια των πολιτικών, η 

μεταβλητότητα των μακροπρόθεσμων επιτοκίων δεν είναι ισχυρά συσχετισμένη 

μεταξύ των διαφόρων χωρών. Δεύτερον, οι αποδόσεις σε επενδύσεις σε ομολογίες σε 

μια ξένη χώρα επηρεάζονται κυρίως από την απόδοση του νομίσματος αυτής της 

χώρας και υπάρχει μικρή συσχέτιση μεταξύ των κινήσεων του νομίσματος με τις 

κινήσεις των μακροπρόθεσμων επιτοκίων. 

Η σχετική ανεξαρτησία των εθνικών νομισματικών πολιτικών και του 

προϋπολογισμού επηρεάζει τόσο το νόμισμα της χώρας όσο και τις κινήσεις των 

επιτοκίων και οδηγεί σε εξαιρετικά μικρή συσχέτιση των αποδόσεων των ομολόγων 

σε δολλάρια και των αποδόσεων των ξένων ομολογιακών αγορών σε δολλάρια. 

Ωστόσο δεν συμβαίνει το ίδιο με μετοχές και χρηματιστήρια (Asimakopoulos και 

Siriopoulos, 1997). 

Παρόλα αυτά από την πλευρά του αμερικανού επενδυτή οι αποδόσεις των 

ξένων ομολογιών σε δολλάρια δείχνουν να είναι περισσότερο συσχετισμένες μεταξύ 

τους όταν δεν υπάρχει κάλυψη του συναλλαγματικού κινδύνου παρά όταν υπάρχει. 

Και αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο 

βασικότερος συντελεστής του συνολικού κινδύνου μιας διεθνούς ομολογιακής 

επένδυσης. Η συσχέτιση των αποδόσεων της ομολογιακής και της μετοχικής αγοράς 

μέσα στην ίδια χώρα, εκφράζει την γνωστή αντίδραση των τιμών των μετοχών στις 

αλλαγές των επιτοκίων. Συμπερασματικά λοιπόν οι ξένες ομολογίες προφέρουν 
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εξαιρετικά οφέλη διαφοροποίησης του κινδύνου για τους αμερικανούς διαχειριστές 

χαρτοφυλακίων. 

Μελετώντας παραπέρα την περίπτωση επενδυτών διαφορετικών χωρών, πάλι 

οι συσχετίσεις μεταξύ των ομολογιακών αγορών παρουσιάζονται ιδιαίτερα χαμηλές. 

Σε περιόδους αδυναμίας του τοπικού νομίσματος, οι νομισματικές αρχές τις χώρας 

προχωρούν σε μια πολιτική αύξησης των εγχώριων επιτοκίων, η οποία επηρεάζει τις 

τιμές των ομολογιών. Αυτή η πολιτική οδηγεί ταυτόχρονα σε μια πτώση των τιμών 

των εγχώριων ομολόγων και σε μια άνοδο της αξίας των ξένων χρεογράφων σε όρους 

τοπικού νομίσματος λόγω της ανατίμησης των ξένων νομισμάτων. 

Ένα επίσης σημαντικό ζήτημα το οποίο είναι ενδιαφέρον για ιδιαίτερη μελέτη 

στο μέλλον είναι κατά πόσο είναι σταθερές στον χρόνο οι συσχετίσεις των 

αποδόσεων μεταξύ των διαφόρων χωρών. Οι Longin και Solnik (1995) μελέτησαν 

μια περίοδο 30 χρόνων (1930-1960) εφαρμόζοντας την μεθοδολογία GARCH και 

διαπίστωσαν μια αυξημένη συσχέτιση των αγορών τα τελευταία χρόνια. Παρόλα 

αυτά ο σχετικά υψηλός βαθμός ανεξαρτησίας των αγορών αφήνει αρκετά περιθώρια 

διαφοροποίησης των χαρτοφυλακίων και επομένως μείωσης του κινδύνου. 

Ο πίνακας 7.1 περιέχει επίσης ορισμένα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις 

σειρές των αποδόσεων. Παρουσιάζει τη μέση ετήσια απόδοση, τη διακύμανση της και 

τις συσχετίσεις μεταξύ των αποδόσεων των διαφόρων αμοιβαίων. Οι χαμηλές 

συσχετίσεις μπορούν να αιτιολογήσουν την ιδέα της διεθνούς διαφοροποίησης. Σε 

ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις, υπάρχουν και αρνητικές συσχετίσεις τονίζοντας 

ιδιαίτερα τα οφέλη από την διεθνή διαφοροποίηση όπως μεταξύ των μετοχικών 

κεφαλαίων σε Αμερική, Αγγλία και των ομολογιακών ξένων αμοιβαίων κεφαλαίων. 

Ένα ακόμα παράδειγμα αποτελούν οι συσχετίσεις των αποδόσεων μεταξύ 

βρετανικών μετοχικών, ομολογιακών αμοιβαίων και της συναλλαγματικής σχέσης 

USD/BP. Παρόλο που γενικά οι συντελεστές συσχετίσεις είναι μικροί όταν 

αναφερόμαστε στην ίδια κατηγορία αξιόγραφων μεταξύ Αγγλίας και Αμερικής είναι 

συγκριτικά οι μεγαλύτεροι της τάξης του 0.49, 0.59, κάτι που πιθανόν να δείχνει ότι 

οι αγορές τους ολοκληρώνονται (ή αλλιώς κινούνται συγκριτικά πιο κοντά). 

Όπως περιμέναμε οι συντελεστές συσχετίσεις μεταξύ αμοιβαίων διαθεσίμων 

και συναλλαγματικών αποδόσεων είναι συγκριτικά οι μεγαλύτεροι. Αυτό σημαίνει 

ότι, η ομολογιακή και η μετοχική αγορά μπορούν να βοηθήσουν καλύτερα στην 

μείωση του συναλλαγματικού κινδύνου. Κάτι, επίσης, σημαντικό είναι ότι, οι 

συσχετίσεις μεταξύ των συναλλαγματικών μεταβολών είναι συγκριτικά υψηλότερες, 
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κάτι που δείχνει, ότι ένα ποσό του συναλλαγματικού κινδύνου είναι μη-

διαφοροποιήσιμο. Μια θετική σχέση μεταξύ του αμερικανικού δολαρίου και του 

αμερικανικού χρηματιστηρίου εντοπίστηκε μόνο στην περίπτωση μιας γενικής 

ανοδικής τάσης του χρηματιστηρίου. Όταν το αμερικάνικο χρηματιστήριο ανεβαίνει 

και το δολλάριο ακολουθεί. Όταν, όμως, το δολάριο πέφτει πολλές φορές αυτό δεν 

έχει σημαντική επίδραση στην αμερικάνικη χρηματιστηριακή αγορά. Οι 

Asimakopoulos και Siriopoulos (1997) εξετάζοντας την βραχυχρόνια και 

μακροχρόνια σχέση μεταξύ χρηματιστηριακών τιμών και συναλλαγματικών 

ισοτιμιών, βρήκαν και αυτοί ότι μια bull αγορά (κυρίως σε Γερμανία και Αγγλία) έχει 

αρνητικές επιπτώσεις μακροχρόνια στη συναλλαγματική ισοτιμία (αιτία για 

ανατίμηση του νομίσματος) αλλά και μία αύξηση της ισοτιμίας (δηλ. αναμενόμενη 

υποτίμηση του εθνικού νομίσματος) θα έχει, επίσης, αρνητική επίδραση στις τιμές 

των μετοχών. 

7.4 Εμπειρικά Αποτελέσματα 

7.4.1 Η επίδραση της κατηγορίας του αξιόγραφου και του συναλλαγματικού 

κινδύνου στον καθορισμό της βέλτιστης διάρθρωσης ενός διεθνούς χαρτοφυλακίου 

αμοιβαίων κεφαλαίων 

Στην παρούσα ενότητα θα διερευνήσουμε τα οφέλη της διεθνούς 

διαφοροποίησης για διαφορετικού κινδύνου χαρτοφυλάκια και για διαφορετικά 

νομίσματα αναφοράς. Το πραγματικό μάθημα που πήραμε από την απόδοση των 

τελευταίων χρόνων των ξένων αξιόγραφων είναι σχετικό με την διάρθρωση 

χαρτοφυλακίων συγκεκριμένου κινδύνου (behavioral portfolios). 

Θα εξετάσουμε επίσης το πρόβλημα της εξάρτησης μεταξύ βέλτιστης 

διάρθρωσης νομισμάτων και της κατηγορίας των αμοιβαίων που θα περιέλθουν στο 

χαρτοφυλάκιο. 

Οι πίνακες 7.2α, 7.2β, 7.2γ, παρουσιάζουν την αναμενόμενη απόδοση και την 

τυπική απόκλιση από την πλευρά κάθε χώρας, αλλά και την ανάλυση του κινδύνου 

του χαρτοφυλακίου σε κάθε περίπτωση. Όπως γνωρίζουμε και, περιμέναμε, τα 

αμοιβαία κεφάλαια των διαθεσίμων και ομολόγων είναι πιο ασφαλής επένδυση σε 

σχέση με κάποιο μετοχικό αμοιβαίο κεφάλαιο. 
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Πίνακας 7.2" Αναμενόμενη Απόδοση και Ανάλυση Κινδύνου 

Αμερικανός Επενδυτής 
(σε δολάρια) 

Fund Type 

MMUSDR 

BFUSDR 

EFUSDR 

MMGBPR 

BFGBPR 

EFGBPR 

MMJPYR 

BFJPYR 

EFJPYR 

E(R$) 

4,95% 

9,04% 

24,60% 

7,17% 

12,93% 

19,77% 

-8,89% 
-2,41% 

-13,50% 

SD(R$) 

0,79% 

26,09% 

90,29% 

53,01% 

56,85% 

91,54% 

80,44% 

86,43% 

145,59% 

Ποσοστό 

Var(Ri) 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

0,01% 

10,94% 

47,09% 

0,01% 

13,08% 

79,90% 

της Διακύμανσης εξαιτίας 

Var(Si) 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

99,92% 

83,65% 
42,67% 

99,43% 

73,42% 

14,05% 

2*Cov(Ri, Si) 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,08% 

5,41% 

10,24% 

0,56% 

13,50% 
6,05% 

Πίνακας 7.2P Αναμενόμενη Απόδοση και Ανάλυση Κινδύνου 
Ιάπωνας Επενδυτής 
(σε γιεν) 

Fund Type 

MMUSDR 

BFUSDR 

EFUSDR 

MMGBPR 

BFGBPR 
EFGBPR 

MMJPYR 

BFJPYR 

EFJPYR 

E(Rjp) 

14,09% 

18,20% 
33,61% 

16,32% 

22,18% 
28,85% 

0,24% 

6,69% 

-4,27% 

SD(Rjp) 

80,34% 

84,96% 

113,91% 

85,97% 

93,94% 

109,98% 

0,49% 

22,35% 

126,29% 

Ποσοστό της Διακύμανσης εξαιτίας 

Var(Ri) 

0,01% 

9,43% 

50,21% 

0,01% 

9,57% 

41,75% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

Var(Si) 

99,98% 

89,42% 

39,75% 

99,12% 

84,48% 

43,70% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

2*Cov(Ri, Si) 

0,01% 

1,15% 

10,04% 

0,88% 

5,96% 

14,55% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

Πίνακας 7.2Y Αναμενόμενη Απόδοση καν Ανάλυση Κινδύνου 

Βρετανός Επενδυτής 
(σε Λίρες Αγγλίας) 

Fund Type 

MMUSDR 

BFUSDR 

EFUSDR 

MMGBPR 

BFGBPR 

EFGBPR 

MMJPYR 

BFJPYR 

EFJPYR 

E(Rbp) 

3,43% 

7,55% 

23,09% 

5,66% 

11,45% 

18,41% 

-10,41% 

-3,94% 

-14,97% 

SD(Rbp) 

52,93% 
61,24% 

105,29% 
0,74% 

29,05% 

84,40% 

85,95% 

90,35% 

150,13% 

Ποσοστό 

Var (Ri) 

0,0% 

18,1% 

73,5% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

0,00% 

6,12% 

65,72% 

της Διακύμανσης εξαιτίας 

Var(Si) 

99,8% 

74,8% 

25,3% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

99,09% 

91,32% 

30,72% 

2*Cov(Ri, Si) 

0,1% 

7,1% 

1,2% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,90% 

2,56% 

3,56% 

Πρώτον, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα από διαφορετικά νομίσματα 

αναφοράς, μπορούμε να πούμε ότι ο Ιάπωνας επενδυτής έχει τεράστια οφέλη από την 

διεθνή διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου του για τη συγκεκριμένη εξεταζόμενη 

περίοδο. Αυτός ο επενδυτής μπορεί να χαρακτηριστεί σαν ένας επενδυτής με τοπικό 

πρόβλημα εναλλακτικών επενδύσεων, της συγκεκριμένης οικονομικής κατάστασης 
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στη χώρα του. Τα επιτόκια πέφτουν διαρκώς, το νόμισμα είναι αδύνατο, το 

χρηματιστήριο έχει καθοδική τάση στην εξεταζόμενη περίοδο. Τα αποτελέσματα 

αυτά επιβεβαιώνουν την ύπαρξη πιθανού οφέλους από τη διαφοροποίηση των 

επενδυτών της Ιαπωνίας στο χρηματιστήριο του Λονδίνου και στο χρηματιστήριο της 

Νέας Υόρκης. Ανάλογα αποτελέσματα βρήκαν και οι Markellos και Siriopoulos 

(1997) μελετώντας τα οφέλη του αμερικανού και του ιάπωνα επενδυτή από τη 

διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων τους σε μικρότερες Ευρωπαϊκές αγορές. 

Παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτά της Ιαπωνίας, μπορεί κανείς να εντοπίσει 

και σε άλλες χώρες, όπως η Ελλάδα κατά την περίοδο λίγο πριν την ένταξη της στην 

Ευρωπαϊκή νομισματική ένωση (έτος 2000). Για την περίπτωση του αμερικανού 

επενδυτή υπάρχουν κάποια οφέλη από τις επενδύσεις στην Μ. Βρετανία αλλά δεν 

μπορούμε να πούμε ότι ισχύει το αντίθετο και για τον Βρετανό επενδυτή. Μόνο το 

αμερικανικό χρηματιστήριο αποτελεί πόλο έλξης για τους βρετανούς την 

συγκεκριμένη περίοδο. Αποτελέσματα που είναι ανάλογα με αυτά των Flavin και 

Wickens(1998). 

Δεύτερον, ερευνώντας τον κίνδυνο ενός διεθνούς χαρτοφυλακίου βλέπουμε 

ότι, πάνω από το 75% του συνολικού κινδύνου στην περίπτωση των αμοιβαίων 

διαθεσίμων και των ομολογιακών αμοιβαίων οφείλεται στην μεταβλητότητα του 

συναλλάγματος ανεξάρτητα από το νόμισμα αναφοράς. Μάλιστα στην πρώτη 

περίπτωση το 99% του κινδύνου οφείλεται στις συναλλαγματικές μεταβολές. 

Αντίθετα στην περίπτωση του Ιάπωνα και του Αμερικανού επενδυτή η 

μεταβλητότητα της απόδοσης των μετοχικών χαρτοφυλακίων οφείλεται σε δύο 

κυρίως παράγοντες κατά τον ίδιο περίπου βαθμό. Τη μεταβλητότητα των αποδόσεων 

του ίδιου του αμοιβαίου (περίπου 45% και 65% αντίστοιχα, ως ποσοστό της 

συνολικής μεταβλητότητας) και τη μεταβλητότητα των συναλλαγματικών μεταβολών 

(περίπου 45% και 15%-35% αντίστοιχα). Ο παράγοντας της συνδιακύμανσης των 

αποδόσεων του μετοχικού αμοιβαίου κεφαλαίου και του συναλλάγματος εξηγεί κατά 

μέσο όρο περίπου το 6%-14% της συνολικής μεταβλητότητας. Το εύρημα αυτό είναι 

ιδιαίτερα ενδιαφέρον διότι, οι Asimakopoulos και Siriopoulos (1997) 

χρησιμοποιώντας τις πραγματικές και προσαρμοσμένες τιμές του ECM βρήκαν ότι, 

πλέον του 70%, οι προσαρμοσμένες τιμές προβλέπουν τις αρνητικές ή θετικές 

μεταβολές των πραγματικών τιμών (turning points) με σημαντικές επιπτώσεις στη 

διαχείριση χαρτοφυλακίου και την πρόβλεψη των τιμών. Αυτό σημαίνει ότι, τα 

αμοιβαία κεφάλαια που συζητάμε εδώ είναι καλώς διαφοροποιημένα ή τουλάχιστον 
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καλλίτερα διαρθρωμένα από ότι οι γενικοί δείκτες των χρηματιστηριακών αγορών αν 

ειδωθούν μεμονωμένα. 

Σύμφωνα με τους πίνακες 7.1 και 7.2α^'γ τα αμοιβαία κεφάλαια διαθεσίμων 

έχουν τη μικρότερη διακύμανση, αλλά οι αποδόσεις τους είναι συγκριτικά 

περισσότερο συσχετισμένες με τις συναλλαγματικές μεταβολές. Για να ερευνήσουμε 

ποιο από τα δύο έχει πιο σημαντική επίδραση σε ένα διεθνές χαρτοφυλάκιο 

δημιουργήσαμε χαρτοφυλάκια διαφόρων επιπέδων κινδύνου. Ξεκινήσαμε από το 

χαρτοφυλάκιο που χαρακτηρίζει κάποιον συντηρητικό επενδυτή (Conservative or 

Minimum Variance Portfolio). Στην συνέχεια κινούμαστε σε μια κλίμακα από 

χαρτοφυλάκια μέσου συντηρητισμού (Moderately Conservative), μέσου κινδύνου 

(Moderate), ελαφρώς επιθετικά (Moderately Aggressive) και επιθετικά (Aggressive). 

Οι πίνακες 7.3α'Ρ'Υ παρουσιάζουν τα κατά "Marko witz" αποτελεσματικά 

χαρτοφυλάκια, τα οποία περιέχουν αμοιβαία κάθε κατηγορίας της κάθε υπό εξέταση 

χώρας και κάτω από την πλευρά κάθε επενδυτή Ιάπωνα, Αμερικανού ή Βρετανού, 

λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές συσχετίσεις των αποδόσεων. Παρόλο που ένας 

τυπικός επενδυτής στην χρηματιστηριακή ευφορία της δεκαετίας του 1990 αγόραζε 

ξένα αξιόγραφα χωρίς ιδιαίτερη μελέτη για να γίνει πλούσιος, η έννοια και η 

πρακτική της διεθνούς διαφοροποίησης αποδεικνύεται από τη παρούσα έρευνα ότι, 

δεν πρέπει να αλλοιώνεται, ούτε να εμφανίζεται εξασθενημένη. 

Πίνακας 7.3° Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου για διάφορα επίπεδα κινδύνου 

Αμερικανός 
Επενδυτής 

Expected Return 

Volatility 

Sliarpe Ratio 

Asset 

MMUSD 

BFUSD 

EQFUSD 

MMGBPS 

BFGBPS 

EQFGBPS 

MMYENS 

BFYENS 

EQFYENS 

Maximum 

Sharpe Ratio 

13,71% 

29,31% 

0,2990 

0,00% 

56,40% 

22,31% 

0,00% 

15,83% 

5,47% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

Find Portfolio Matching Expected Return 

Conservative 

(MVP) 

4,95% 

0,79% 

-
Portfolio 

100,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

Moderately 

Conservative 

10,00% 

16,89% 

0,2990 

Composition 

42,38% 

32,50% 

12,85% 

0,00% 

9,12% 

3,15% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

Moderate 

15,00% 

34,15% 

0,2943 

0,00% 

45,09% 

29,17% 

0,00% 

19,61% 

6,13% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

Moderately 

Aggressive 

20,00% 

58,35% 

0,2579 

0,00% 

1,13% 

55,86% 

0,00% 

34,31% 

8,71% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

Aggressive 

24,60% 

90,29% 

0,2176 

0,00% 

0,00% 

100,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 
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Πίνακας 7.3' Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου για διάφορα επίπεδα κινδύνου 

Ιάπωνας 

Επενδυτής 

Expected Return 

Volatility 

Sharpe Ratio 

Asset 

MMUSDjp 

BFUSDjp 

EQFUSDjp 

MMGBPjp 

BFGBPjp 

EQFGBPjp 

MMYEN 

BFYEN 

EQFYEN 

Maximum 

Sharpe Ratio 

11,49% 

24,70% 

0,4553 

0,00% 

0,00% 

12,01% 

0,00% 

3,16% 

4,84% 

0,00% 

80,00% 

0,00% 

Find Portfolio Matching Expected Return 

Conservative 

(MVP) 

0,24% 

0,49% 

-
Portfolio 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

100,00% 

0,00% 

0,00% 

Moderately 

Conservative 

10,00% 

21,44% 

0,4552 

Composition 

0,00% 

0,00% 

10,42% 

0,00% 

2,75% 

4,21% 

13,27% 

69,36% 

0,00% 

Moderate 

17,50% 

4 3 , 8 1 % 

0,3940 

0.00% 

0,00% 

27,37% 

0,00% 

6,13% 

11,23% 

0,00% 

55,27% 

0,00% 

Moderately 

Aggressive 

24,60% 

71,70% 

0,3398 

0,00% 

0,00% 

45,52% 

0,00% 

9,64% 

18,78% 

0,00% 

26,07% 

0,00% 

Aggressive 

33,61% 

113,91% 

0,2930 

0,00% 

0,00% 

100,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

Πίνακας 7.37 Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου για διάφορα επίπεδα κινδύνου 

Βρετανός Επενδυτής 

Expected Return : 

Volatility : 

Sharpe Ratio : 

Asset 

MMUSDbp 

BFUSDbp 

EQFUSDbp 

MMGBP 

BFGBP 

EQFGBP 

MMYENbp 

BFYENbp 

EQFYENbp 

Maximum 

Sharpe Ratio 

13,76% 

30,96% 

0,2618 

0,00% 

0,00% 

13,22% 

0,00% 

75,80% 

10,98% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

Find Portfolio 

Conservative 

(MVP) 

5,67% 

0,74% 

0,0135 

Portfolio 

0,00% 

0,00% 

0,02% 

99,90% 

0,08% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

Matching Expected Return 

Moderately 

Conservative 

10,00% 

16,63% 

0,2616 

Composition 

0,00% 

0,00% 

7,09% 

46,37% 

40,66% 

5,88% 

0,00% 

0.00% 

0,00% 

Moderate 

15,00% 

37,10% 

0,2520 

0,00% 

0,00% 

21,57% 

0,00% 

63,54% 

14,89% 

0,00% 

0,00% 

" 0,00% 

Moderately 

Aggressive 

20,00% 

74,42% 

0,1928 

0,00% 

0,00% 

55,15% 

0,00% 

14,26% 

30,59% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

Aggressive 

23,09% 

105,29% 

0,1657 

0,00% 

0,00% 

100,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

Στους πίνακες 7.3α'ρ'γ λαμβάνουμε υπόψη τις προτιμήσεις των επενδυτών σε 

σχέση με τον κίνδυνο. Τους κατατάσσουμε σε μια κατηγορία από τον πιο 

συντηρητικό (MVP) μέχρι το πιο επιθετικό (μεγαλύτερη αναμενόμενη απόδοση -

μεγαλύτερη ανάληψη κινδύνου). Όπως ήταν αναμενόμενο, από τους πίνακες 7.2α, 

7.2β, 7.2γτο πολύ συντηρητικό χαρτοφυλάκιο αποτελείται από 99% - 100% αμοιβαία 

κεφάλαια διαθεσίμων στο νόμισμα αναφοράς ή τοπικό νόμισμα. Όσο όμως 

μετακινούμαστε στην κλίμακα του κινδύνου αναλαμβάνοντας περισσότερο κίνδυνο, η 

δομή του χαρτοφυλακίου αλλάζει με έναν παρόμοιο τρόπο μεταξύ των διαφόρων 

επενδυτών ανεξάρτητα από το νόμισμα αναφοράς. Πρώτον, οι μέσου συντηρητισμού 

επενδυτές (moderately concervative) επενδύουν το 70% των χρημάτων τους σε 
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αμοιβαία κεφάλαια τοπικού νομίσματος. Δεύτερον, οι επενδυτές που ανήκουν στις 

κατηγορίες μέσου κινδύνου και μεγάλου κινδύνου φαίνεται να έχουν τα μεγαλύτερα 

οφέλη από την διεθνή διαφοροποίηση. 

Τέλος, οι επενδυτές πολύ μεγάλου κινδύνου σε οποιαδήποτε χώρα προτιμούν 

να επενδύσουν όλα τα χρήματα τους στο Αμερικάνικο χρηματιστήριο, που 

χαρακτηρίζεται ως Bull market την περίοδο που μελετάμε. Σύμφωνα με το κριτήριο 

του μέγιστου Sharpe ratio, η βέλτιστη δομή ενός διεθνούς χαρτοφυλακίου αμοιβαίων 

κεφαλαίων είναι 80% επενδύσεις στο τοπικό νόμισμα και 20% σε ξένα αμοιβαία 

κεφάλαια. Αποτέλεσμα που είναι ανάλογο των Flavin και Wickens (1998). 

7.4.2 Βέλτιστες δομές διεθνών χαρτοφυλακίων 

Μέχρι στιγμής έχουμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην παθητική διεθνή 

διαφοροποίηση (passive international diversification). Αλλά και η διάρθρωση ενός 

διεθνούς χαρτοφυλακίου μπορεί να βελτιώσει την σχέση απόδοσης κινδύνου. 

Οι πίνακες 7.4α, 7.4 , 7.4γ δίνουν την βέλτιστη διάρθρωση χαρτοφυλακίων για 

διάφορα επίπεδα κινδύνου και για επενδυτές προελεύσεως από διάφορες χώρες. Η 

δημοφιλής μεθοδολογία του Harry Markowitz, βραβευμένη με το Nobel οικονομίας 

το 1990, βασίζεται στην ιδέα ότι, οι επενδυτές στην προσπάθεια τους να 

διαρθρώσουν ένα χαρτοφυλάκιο αξιών, επιθυμούν να επιτύχουν τη βέλτιστη απόδοση 

με το μικρότερο δυνατό κίνδυνο. Έτσι, θα επιλέξουν χαρτοφυλάκια που βρίσκονται 

πάνω στην καμπύλη αποτελεσματικότητας (efficient frontier). 

Για να ελέγξουμε εάν η βέλτιστη δομή ενός διεθνούς χαρτοφυλακίου 

εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της κατηγορίας των αμοιβαίων κεφαλαίων, 

δημιουργήσαμε χαρτοφυλάκια που περιέχουν αξιόγραφα μόνο μιας συγκεκριμένης 

κατηγορίας. 

Οι πίνακας 7.4α, 7.4β, 7.4γ παρουσιάζουν τα κατά Markowitz αποτελεσματικά 

χαρτοφυλάκια για κάθε συγκεκριμένη κατηγορία αμοιβαίων κεφαλαίων. Τέσσερα 

διαφορετικά σύνορα αποτελεσματικότητας φαίνονται στα σχεδιαγράμματα 7.1, 7.2, 

7.3. Κάθε επενδυτής έχει την δυνατότητα να επενδύσει μόνο σε ομολογιακά ή μόνο 

σε μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια ή να επενδύσει σε κάποιο από τα προηγούμενα μαζί 

με κάποια αμοιβαία διαθεσίμων που είναι και κάτι λιγότερο θεωρητικό. 
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Διάγραμμα 7.1 Σύνορα αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων για τον Αμερικανό επενδυτή. 

US Investor 
2 5 

2 0 

E 15 

DU 

1 
10 — 

5 — 

All funds-Efficient frontier 

omestic- Efficient Frontier 

Equity funds- Efficient Frontier 

M o n e y and Equity Fund -Efficient Frorntier 

Bond funds-Efficient Frontier 

Fixed Income - Efficient Frontier 

2 0 

Π ' Γ 
40 60 

Volatility % 
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Διάγραμμα 7.2 Σύνορα αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων για τον Ιάπωνα επενδυτή. 
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Διάγραμμα 7.3 Σύνορα αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων για τον Βρετανό επενδυτή. 

24 

20 — 

Ε 16 
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All Funds- Efficient Frontier / E q u i t y F u n d . E f f i c l e n t F r o n t i e r 

Money anc: Equity c u n d - Efficient -rontier 
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Fixed Income- Efficient Frontier 
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Volatility % 

Από τη μία πλευρά στην αγορά σταθερού εισοδήματος για τους Αμερικανούς 

και Ιάπωνες επενδυτές τα οφέλη από τη διεθνή διαφοροποίηση είναι μεγαλύτερα όσο 

μεγαλύτερο κίνδυνο αναλαμβάνουν, Η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου ενός υψηλού 

κινδύνου επενδυτή σε αυτή την κατηγορία αμοιβαίων είναι κοινή για όλες τις χώρες. 

Τοποθετούν το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας τους σε βρετανικά ομολογιακά 

αμοιβαία κεφάλαια. Από την άλλη πλευρά στην αγορά μετοχικών αμοιβαίων, 

επενδυτές χαμηλού και μέσου κινδύνου επενδύουν μεταξύ Αμερικής και Βρετανίας 

περίπου κατά το ίδιο ποσοστό 35% με 45%. Όταν επιτρέπεται η επένδυση και σε 

αμοιβαία διαθεσίμων, οι τοπικές αγορές παίζουν σημαντικό ρόλο. Ένα ακόμα 

σημαντικό σημείο είναι η γενική κυριαρχία της Αμερικανικής χρηματιστηριακής 

αγοράς. Οι πίνακες 7.4α, 7.4 , 7.4γ παρουσιάζουν αναλυτικά τα αποτελεσματικά 

χαρτοφυλάκια κατά Markowitz σε κάθε κατηγορία Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 

Όσον αφορά τις επενδύσεις αποκλειστικά στην αγορά ομολογιών για τον 

Αμερικανό επενδυτή παρατηρώντας τον πίνακα 7.4α μπορούμε να συμπεράνουμε τα 

εξής: 

Όσο μειώνουμε την τοποθέτηση σε τοπικές ομολογίες η απόδοση του 

χαρτοφυλακίου μεγαλώνει. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, οι ομολογίες της 
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Μ. Βρετανίας είχαν καλύτερη απόδοση από τις αμερικανικές κατά την περίοδο 

εξέτασης. Κάτι που παρουσιάζεται ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στο διάγραμμα (4.2) του 

κεφαλαίου 4. Ενώ όσο μειώνουμε την τοποθέτηση σε εγχώρια ομολογιακά κεφάλαια 

η διακύμανση του χαρτοφυλακίου μειώνεται. Τούτο σημαίνει ότι, οι αποδόσεις των 

εγχώριων και των ξένων ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων δεν έχουν μεγάλη 

θετική συσχέτιση. 

Πίνακας 7.4°. Διάρθρωση Χαρτοφυλακίων για συγκεκριμένη κατηγορία ΑΜΚ 

(a) US Investor 

Αμερικανός Επενδ. 

BOND 

M A R K E T 

Expected Return 

Volatility 

Sharpe Ratio 

Asset 

BFUSD 

BFGBPS 

BFYENS 

EQUITY 

M A R K E T 

Expected Return 

Volatility 

Sharpe Ratio 

Asset 

EQFUSD 

EQFGBPS 

EQFYENS 

M O N E Y & 

BONDS 

Expected Return 

Volatility 

Sharpe Ratio 

Asset 

MMUSD 

BFUSD 

MMGBPS 

BFGBPS 

MMYENS 

BFYENS 

M O N E Y & 

E Q U I T I E S 

Expected Return 

Volatility 

Sharpe Ratio 

Asset 

MMUSD 

EQFUSD 

MMGBPS 

EQFGBPS 

MMYENS 

EQFYENS 

M a x i m u m 

Sharpe Rat io 

10,12% 

27,10% 

0,1909 

72,14% 

27,86% 

0,00% 

M a x i m u m 

Sharpe Ratio 

23,05% 

78,19% 

0,2315 

67,98% 

32,02% 

0,00% 

M a x i m u m 

Sharpe Ratio 

10,12% 

27,10% 

0,1909 

0,00% 

72.14% 

0,00% 

27,86% 

0,00% 

0,00% 

M a x i m u m 

S h a r p e Ratio 

22,33% 

75,22% 

0,2311 

0,00% 

66,40% 

4,84% 

28,76% 

0,00% 

0,00% 

Conservative 

(MVP) 

8,61% 

2 4 , 6 1 % 

0,1489 

Portfolio 

84,27% 

8,95% 

6,78% 

Conservative 

(MVP) 

16,85% 

73,11% 

0,1627 

Portfolio 

42,93% 

42,06% 

15,01% 

Conservative 

(MVP) 

4,96% 

0,80% 

0,0074 

Portfolio 

99,71% 

0,29% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

Conservative 

(MVP) 

4,95% 

0,79% 

0,0002 

Portfolio 

99,96% 

0,00% 

0,00% 

0,04% 

0,00% 

0,00% 

Moderately 

Conservative 

9,50% 

25,24% 

0,1803 

Composition 

84,09% 

14,87% 

1,04% 

Moderately 

Conservative 

17,50% 

73,16% 

0,1715 

Composit ion 

44,41% 

42,32% 

13,27% 

Moderately 

Conservative 

6,50% 

8,21% 

0,1889 

Composit ion 

69,90% 

21,79% 

0,00% 

8,31% 

0,00% 

0,00% 

Moderately 

Conservative 

10,00% 

21,93% 

0,2303 

Composition 

70,97% 

19,28% 

1,35% 

8,41% 

0,00% 

0,00% 

M o d e r a t e 

10,50% 

29,52% 

0,1880 

62,47% 

37,53% 

0,00% 

M o d e r a t e 

20,00% 

74,21% 

0,2028 

50,12% 

43,30% 

6,59% 

Modera te 

8,50% 

18,63% 

0,1906 

31,30% 

49,64% 

0,00% 

19,06% 

0,00% 

0,00% 

M o d e r a t e 

15,00% 

43,53% 

0,2309 

42,10% 

38,39% 

2,87% 

16,64% 

0,00% 

0,00% 

Moderately 

Aggressive 

11,50% 

39,18% 

0,1672 

36,74% 

63,26% 

0,00% 

Moderately 

Aggressive 

24,00% 

84,41% 

0,2257 

87,57% 

12,43% 

0,00% 

Moderately 

Aggressive 

10,00% 

26,45% 

0,1909 

2,34% 

70,53% 

0,00% 

27,13% 

0,00% 

0,00% 

Moderately 

Aggressive 

20.00% 

65,14% 

0,2310 

13,24% 

57,50% 

4,40% 

24,86% 

0,00% 

0,00% 

Aggressive 

12,93% 

56,85% 

0,1403 

0,00% 

100,00% 

0,00% 

Aggressive 

24,60% 

90,29% 

0,2176 

100,00% 

0,00% 

0,00% 

Aggressive 

12,92% 

56,85% 

0,1403 

0,00% 

0.00% 

0,00% 

100,00% 

0,00% 

0,00% 

Aggressive 

24,60% 

90,29% 

0,2176 

0,00% 

100,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0.00% 
• 



Πίνακας 7.4". Δ ι ά ρ θ ρ ω σ η Χ α ρ τ ο φ υ λ α κ ί ω ν για συγκεκριμένη κατηγορία Α Μ Κ 

(b) JP Investor 

Ιάπωνας Επενδ. 

B O N D 

M A R K E T 

Expected Return 

Volatility 

Sharpe Ratio 

Asset 

BFUSDjp 

BFGBPjp 

BFYEN 

E Q U I T Y 

M A R K E T 

Expected Return 

Volatility 

Sharpe Ratio 

Asset 

EQFUSDjp 

EQFGBPjp 

EQFYEN 

M O N E Y & 

BONDS 

Expected Return 

Volatility 

Sharpe Ratio 

Asset 

MMUSDjp 

BFUSDjp 

MMGBPjp 

BFGBPjp 

MMYEN 

BFYEN 

M O N E Y & 

E Q U I T I E S 

Expected Return 

Volatility 

Sharpe Ratio 

Asset 

MMUSDjp 

EQFUSDjp 

MMGBPjp 

EQFGBPjp 

MMYEN 

EQFYEN 

M a x i m u m 

Sharpe Ratio 

9,09% 

23,15% 

0,3825 

9,67% 

8,32% 

82,01% 

M a x i m u m 

Sharpe Ratio 

31,79% 

101,80% 

0,3099 

61,67% 

38,33% 

0,00% 

M a x i m u m 

Sharpe Ratio 

9,09% 

23,15% 

0,3825 

0,00% 

9,67% 

0,00% 

8,32% 

0,00% 

82,01% 

M a x i m u m 

Sharpe Ratio 

1,44% 

3,84% 

0,3123 

0,00% 

2,30% 

0,10% 

1,45% 

96,15% 

0,00% 

Conservative 

(MVP) 

7,65% 

21,06% 

0,3521 

Portfolio 

8,35% 

0,00% 

91,65% 

Conservative 

(MVP) 

17,80% 

84,21% 

0,2085 

Portfolio 

25,06% 

37,96% 

36,97% 

Conservative 

(MVP) 

0,30% 

0,52% 

0,1172 

Portfolio 

0 ,11% 

0,00% 

0,00% 

0,15% 

99,54% 

0,20% 

Conservative 

(MVP) 

0,33% 

0,53% 

0,1630 

Portfolio 

0,00% 

0,13% 

0,08% 

0,11% 

99,68% 

0,00% 

Moderately 

Conservative 

10,00% 

26,03% 

0,3750 

Composition 

9,41% 

14,36% 

76,23% 

Moderately 

Conservative 

22,50% 

86,36% 

0,2578 

Composit ion 

35,88% 

39,78% 

24,34% 

Moderately 

Conservative 

5,00% 

12,48% 

0,3815 

Composit ion 

0,00% 

5,21% 

0,00% 

4,50% 

46,33% 

43,95% 

Moderately 

Conservative 

10,00% 

31,45% 

0,3103 

Composition 

0,00% 

19,03% 

0,29% 

11,75% 

68,93% 

0,00% 

Modera te 

15,00% 

51,14% 

0,2886 

8,00% 

47,70% 

44,30% 

M o d e r a t e 

24,60% 

88,65% 

0,2748 

40,72% 

40,59% 

18,69% 

Modera te 

10,00% 

26,03% 

0^750 

0,00% 

9,41% 

0,00% 

14,36% 

0,00% 

76,23% 

Modera te 

15,00% 

47,59% 

0,3101 

0,00% 

28,80% 

0,41% 

17,76% 

53,03% 

0,00% 

Moderately 

Aggressive 

17,50% 

65,70% 

0,2627 

7,30% 

64,37% 

28,33% 

Moderate ly 

Aggressive 

30,00% 

97,79% 

0,3043 

53,15% 

42,68% 

4,18% 

Moderately 

Aggressive 

15,00% 

51,14% 

0,2886 

0,00% 

8,00% 

0,00% 

47,70% 

0,00% 

44,30% 

Moderately 

Aggressive 

24,60% 

78,59% 

0,3100 

0,00% 

47,56% 

0,62% 

29,31% 

22,50% 

0,00% 

Aggressive 

22,18% 

93,94% 

0,2335 

0,00% 

100,00% 

0,00% 

Aggressive 

33,61% 

113,91% 

0,2930 

100,00% 

0,00% 

0,00% 

Aggressive 

22,18% 

93,94% 

0,2335 

0,00% 

0,00%> 

0,00% 

100,00% 

0,00% 

0,00% 

Aggressive 

33,61% 

113,91% 

0,2930 

0,00% 

100,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 



Πίνακας 7.4Τ. Διάρθρωση Χαρτοφυλακίων για συγκεκριμένη κατηγορία ΑΜΚ 

© BP Investor 

Βρετανός Επενδ. 

B O N D 

M A R K E T 

Expected Return : 

Volatility : 

Sharpe Ratio : 

Asset 

BFUSDbp 

BFGBP 

BFYENbp 

E Q U I T Y 

M A R K E T 

Expected Return : 

Volatility : 

Sharpe Ratio : 

Asset 

EQFUSDbp 

EQFGBP 

EQFYENbp 

M O N E Y & 

BONDS 

Expected Return : 

Volatility : 

Sharpe Ratio : 

Asset 

MMUSDbp 

BFUSDbp 

MMGBP 

BFGBP 

MMYENbp 

BFYENbp 

M O N E Y & 

E Q U I T I E S 

Expected Return : 

Volatility : 

Sharpe Ratio : 

Asset 

MMUSDbp 

EQFUSDbp 

MMGBP 

EQFGBP 

MMYENbp 

EQFYENbp 

M a x i m u m 

S h a r p e Ratio 

11,45% 

29,05% 

0,1998 

0,00% 

100,00% 

0,00% 

M a x i m u m 

Sharpe Ratio 

20,80% 

81,99% 

0,1848 

51,02% 

48,98% 

0,00% 

Maximum 

Sharpe Ratio 

11,45% 

29,05% 

0,1998 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

100,00% 

0,00% 

0,00% 

M a x i m u m 

Sharpe Ratio 

10,63% 

26,97% 

0,1848 

0,00% 

16,77% 

67,14% 

16,09% 

0.00% 

0,00% 

Conservative 

(MVP) 

9,77% 

27,06% 

0,1523 

Portfolio 

0,00% 

89,08% 

10,92% 

Conservat ive 

(MVP) 

14,63% 

76,31% 

0,1177 

Portfolio 

21,67% 

63,98% 

14,35% 

Conservative 

(MVP) 

5,66% 

0,74% 

Portfolio 

0,00% 

0,00% 

100,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

Conservative 

(MVP) 

5,66% 

0,74% 

0,0157 

Portfolio 

0,00% 

0,02% 

99,98% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

Moderately 

Conservative 

10,00% 

27,10% 

0,1605 

Composit ion 

0,00% 

90,56% 

9,44% 

Moderately 

Conservative 

17,50% 

77,19% 

0,1535 

Composition 

28,16% 

65,17% 

6,67% 

Moderately 

Conservative 

6,50% 

4,30% 

0,1976 

Composit ion 

0,00% 

0,00% 

85,48% 

14,52% 

0,00% 

0,00% 

Moderately 

Conservative 

10,00% 

23,54% 

0,1848 

Composition 

0,00% 

14,64% 

71,33% 

14,04% 

0,00% 

0,00% 

M o d e r a t e 

10,50% 

27,45% 

0,1767 

0,00% 

93,80% 

6,20% 

M o d e r a t e 

20,00% 

79,34% 

0,1809 

34,01% 

65,99% 

0,00% 

M o d e r a t e 

7,50% 

9,28% 

0,1994 

0,00% 

0,00% 

68,22% 

31,78% 

0,00% 

0,00% 

Moderate 

15,00% 

50,60% 

0,1848 

0,00% 

31,49% 

38,30% 

30,22% 

0,00% 

0,00% 

Moderately 

Aggressive 

11,00% 

28,14% 

0,1901 

0,00% 

97,05% 

2,95% 

Moderately 

Aggressive 

22,50% 

97,53% 

0,1728 

87,33% 

12,67% 

0,00% 

Moderately 

Aggressive 

10,00% 

21,78% 

0,1997 

0,00% 

0,00% 

25,08% 

74,92% 

0,00% 

0,00% 

Moderately 

Aggressive 

20,00% 

77,67% 

0,1848 

0,00% 

48,34% 

5,27% 

46,39% 

0,00% 

0,00% 

Aggressive 

11,45% 

29,05% 

0.1998 

0,00% 

100,00% 

0,00% 

Aggressive 

23,09% 

105,29% 

0,1657 

100,00% 

0,00% 

0,00% 

Aggressive 

11,45% 

29,05% 

0,1998 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

100,00% 

0,00% 

0,00% 

Aggressive 

23,09% 

105,29% 

0,1657 

0,00% 

100,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

To θέμα που θα μας απασχολήσει στην αμέσως επόμενη ενότητα της 

παρούσας διατριβής είναι η κάλυψη έναντι των συναλλαγματικών κινδύνων ενός 

διεθνούς χαρτοφυλακίου. 
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7.4.3 Σύγκριση αποδόσεων μεταξύ χαρτοφυλακίων με και χωρίς συναλλαγματική 

κάλυψη 

Σ' αυτήν την ενότητα, θα διερευνήσουμε την μείωση του συναλλαγματικού 

κινδύνου, εκτός από τη διεθνή διαφοροποίηση και με τη χρήση προθεσμιακών 

συμβολαίων στην αγορά ξένου συναλλάγματος. Σύμφωνα με τους πίνακες 7.5α,β,γ, η 

κάλυψη έναντι του συναλλάγματος κινδύνου με τη χρήση προθεσμιακών συμβολαίων 

μπορεί να μειώσει την μεταβλητότητα των αποδόσεων των διεθνών χαρτοφυλακίων, 

εκτός από την περίπτωση των καθαρά μετοχικών χαρτοφυλακίων. Τα διεθνή 

χαρτοφυλάκια με κάλυψη είχαν καλύτερη απόδοση από καθαρά εθνικά 

χαρτοφυλάκια, ανεξαρτήτου κατηγορίας αμοιβαίων κεφαλαίων. 

Συγχρόνως διαπιστώσαμε στην ενότητα 7.4.1 με βάση τα αποτελέσματα των 

πινάκων 7.2α'β'γ ότι, η απόδοση και ο κίνδυνος τους εξαρτάται, κυρίως από την τάση 

του νομίσματος αναφοράς, τον επενδυτή και την περίοδο έρευνας, αποτέλεσμα που 

επιβεβαιώνει προγενέστερες έρευνες (Asimakopoulos και Siriopoulos, 1997). Παρόλο 

που για τον Βρετανό και Αμερικανό επενδυτή, η συναλλαγματική σχέση (US/BP) 

είναι σταθερή χωρίς συγκεκριμένη τάση κατά την περίοδο εξέτασης, η κάλυψη έναντι 

του συναλλαγματικού κινδύνου αυξάνει την αναμενόμενη απόδοση του 

χαρτοφυλακίου και βελτιώνει τον δείκτη "Sharpe Ratio" χωρίς να εξαρτάται από την 

ιδιαίτερη κατηγορία των αμοιβαίων κεφαλαίων που περιέχει. Για τον Ιάπωνα 

επενδυτή κάτω από συγκεκριμένες οικονομικές συνθήκες και με καθαρά πτωτική 

τάση του Yen, η συναλλαγματική κάλυψη είχε αρνητικά αποτελέσματα στην 

αναμενόμενη απόδοση και στο "Sharpe Ratio". Τέλος, όταν λαμβάνουμε υπόψιν τα 

συναλλακτικά κόστη οι συγκρίσεις είναι εις βάρος της στρατηγικής της στατικής 

κάλυψης. Η χρήση βέβαια των αμοιβαίων κεφαλαίων έχει μικρότερα συναλλακτικά 

κόστη από ότι οι μετοχές ή οι ομολογίες και για αυτό η συναλλαγματική κάλυψη 

γίνεται πιο εύκολα. Όλα τα παραπάνω παρουσιάζονται αναλυτικά στους παρακάτω 

πίνακες. 
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Πίνακας 7.5α Διάρθρωση Χαρτοφυλακίων με κάλυψη Kui χωρίς 

US Investor 

Αμερικανός Επ. 

ALL 

MARKETS 

Exp. Return 

Volatility 

Sharpe Ratio 

Asset 

MMUSD 

BFUSD 

EQFUSD 

MMGBPS 

BFGBPS 

EQFGBPS 

.MMYENS • 

BFYENS 

EQFYENS 

Unhedged 

Benchmark 

(EQW) 

5,96% 

41,98% 

0,0241 

11,11% 

11,11% 

11,11% 

11,11% 

11,11% 

11,11% 

11,11% 

11,11% 

11,11% 

Portfolios 

Maximum 

Sharpe Ratio 

13,71% 

29,31% 

0,2990 

0,00% 

56,40% 

22,31% 

0,00% 

15,83% 

5,47% 

0,00% 

0,00% 

0.00% 

(MVP) 

4,95% 

0,79% 

Portfolio 

100,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

Hedged 

Benchmark 

(EQW) 

11,64% 

38,35% 

0,1744 

Composition 

11,11% 

11,11% 

11,11% 

11,11% 

11,11% 

11,11% 

11,11% 

11,11% 

11,11% 

Portfolios 

Maximum 

Sharpe Ratio 

14,10% 

27,22% 

0,3361 

0,00% 

58,03% 

19,74% 

0,00% 

0,00% 

2,22% 

0,00% 

20,01% 

0,00% 

(MVP) 

4,99% 

0,79% 

0,0467 

99,47% 

0,23% 

0,00% 

0,00% 

0,04% 

0,08% 

0,00% 

0,17% 

0,00% 

BOND MARKETS 

Expected Return 

Volatility 

Sharpe Ratio 

Asset 

BFUSD 

BFGBPS 

BFYENS 

6,52% 

38,66% 

0,0406 

33,33% 

33,33% 

33,33% 

10,12% 

27,10% 

0,1909 

72,14% 

27,86% 

0,00% 

8,61% 

24,61% 

0,1489 

Portfolio 

84,27% 

8,95% 

6,78% 

12,16% 

34,22% 

0,2108 

Composition 

33,33% 

33,33% 

33,33% 

11,47% 

26,69% 

0,2441 

73,40% 

0,00% 

26,60% 

10,06% 

23,65% 

0,2161 

80,58% 

8,47% 

10,95% 

EQUITY MARKETS 

Expected Return 

Volatility 

Sharpe Ratio 

Asset 

EQFUSD 

EQFGBPS 

EQFYENS 

10,29% 

77,99% 

0,0685 

33,33% 

33,33% 

33,33% 

23,05% 

78,19% 

0,2315 

67,98% 

32,02% 

0,00% 

16,85% 

73,11% 

0,1627 

Portfolio 

42,93% 

42,06% 

15,01% 

16,03% 

76,24% 

0,1453 

Composition 

33,33% 

33,33% 

33,33% 

23,14% 

82,26% 

0,2211 

82,54% 

17,46% 

0,00% 

18,26% 

71,48% 

0,1862 

41,90% 

41,61% 

16,48% 

FIXED INCOME MARKETS 

Expected Return 

Volatility 

Sharpe Ratio 

Asset 

MMUSD 

BFUSD 

MMGBPS 

BFGBPS 

MMYENS 

BFYENS 

MONEY & 

Expected Return 

Volatility 

Sharpe Ratio 

Asset 

MMUSD 

EQFUSD 

MMGBPS 

EQFGBPS 

MMYENS 

EQFYENS 

3,80% 

35,75% 

-0,0322 

16,67% 

16,67% 

16,67% 

16,67% 

16,67% 

16,67% 

EQUITIES 

5,81% 

49,13% 

0,0176 

16,67% 

16,67% 

16,67% 

16,67% 

16,67% 

16,67% 

10,12% 

27,10% 

0,1909 

0,00% 

72,14% 

0,00% 

27,86% 

0,00% 

0,00% 

22,33% 

75,22% 

0,2311 

0,00% 

66,40% 

4,84% 

28,76% 

0,00% 

0,00% 

4,96% 

0,80% 

0,0074 

Portfolio 

99,71% 

0,29% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

4,95% 

0,79% 

0,0002 

Portfolio 

99,96% 

0,00% 

0,00% 

0,04% 

0,00% 

0,00% 

DOMESTIC MARKETS 

Expected Return 

Volatility 

Sharpe Ratio 

Asset 

MMUSD 

BFUSD 

EQFUSD 

12,86% 

30,95% 

0,2559 

33,33% 

33,33% 

33,33% 

13,39% 

30,75% 

0,2749 

Portfolio 

0.00% 

72,03% 

27,97% 

4,95% 

0,79% 

0,0116 

Composition 

99,87% 

0,13% 

0,00% 

9,45% 

31,31% 

0,1436 

Composition 

16,67% 

16,67% 

16,67% 

16,67% 

16,67% 

16,67% 

11,38% 

46,42% 

0,1385 

Composition 

16,67% 

16,67% 

16,67% 

16,67% 

16,67% 

16,67% 

11,47% 

26,69% 

0,2441 

0,00% 

73,40% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

26,60% 

19,99% 

63,50% 

0,2369 

0,00% 

60,98% 

0,00% 

9,17% 

29,86% 

0,00% 

4,98% 

0,79% 

0,0327 

99,58% 

0,16% 

0,00% 

0,11% 

0,00% 

0,16% 

4,97% 

0,79% 

0,0191 

99,75% 

0,00% 

0,00% 

0,09% 

0,15% 

0,00% 



Πίνακας 7.5f Διάρθρωση Χαρτοφυλακίων με κάλυψη και χωρίς 

JP Investor 

Ιάπωνας Επ. 

ALL 

MARKETS 

Expected Return : 

Volatility : 

Sharpe Ratio : 

Asset 

MMUSDjp 

BFUSDjp 

EQFUSDjp 

MMGBPjp 

BFGBPjp 

EQFGBPjp 

MMYEN 

BFYEN 

EQFYEN 

Unii edged 

Benchmark 

(EQW) 

15,10% 

56,61% 

0,2625 

11,11% 

11,11% 

11,11% 

11,11% 

11,11% 

11,11% 

11,11% 

11,11% 

11,11% 

Portfolios 

Maximum 

Sharpe Ratio 

11,49% 

24,70% 

0,4553 

0,00% 

0,00% 

12,01% 

0,00% 

3,16% 

4,84% 

0,00% 

80,00% 

0,00% 

(MVP) 

0,32% 

0,52% 

0,1586 

Portfolio 

0,00% 

0,01% 

0,09% 

0,00% 

0,09% 

0,08% 

99,54% 

0,18% 

0,02% 

Hedged 

Benchmark 

(EQW) 

0,14% 

55,01% 

-0,0019 

Composition 

11,11% 

11,11% 

11,11% 

11,11% 

11,11% 

11,11% 

11,11% 

11,11% 

11,11% 

Portfolios 

Maximum 

Sharpe Ratio 

6,92% 

22.00% 

0,3037 

0,00% 

0,00% 

5,50% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

93,40% 

1,11% 

(MVP) 

0,25% 

0,50% 

0,0121 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

99,82% 

0,13% 

0,04% 

BOND MARKETS 

Expected Return : 

Volatility : 

Sharpe Ratio : 

Asset 

BFUSDjp 

BFGBPjp 

BFYEN 

15,69% 

56,67% 

0,2726 

33,33% 

33,33% 

33,33% 

9,09% 

23,15% 

0,3825 

9,67% 

8,32% 

82,01% 

7,65% 

21,06% 

0,3521 

Portfolio 

8,35% 

0,00% 

91,65% 

0,69% 

54,92% 

0,0082 

Composition 

33,33% 

33,33% 

33,33% 

6,69% 

22,35% 

0,2887 

0,00% 

0,00% 

100,00% 

6,39% 

22,18% 

0,2772 

0,00% 

3,41% 

96,59% 

EQUITY MARKETS 

Expected Return : 

Volatility : 

Sharpe Ratio : 

Asset 

EQFUSDjp 

EQFGBPjp 

EQFYEN 

19,40% 

84,61% 

0,2265 

33,33% 

33,33% 

33,33% 

31,79% 

101,80% 

0,3099 

61,67% 

38,33% 

0,00% 

17,80% 

84,21% 

0,2085 

Portfolio 

25,06% 

37,96% 

36,97% 

4,50% 

84,55% 

0,0504 

Composition 

33,33% 

33,33% 

33,33% 

13,06% 

118,80% 

0,1079 

100,00% 

0,00% 

0,00% 

2,88% 

83,47% 

0,0316 

21,19% 

38,73% 

40,08% 

FIXED INCOME MARKETS 

Expected Return : 

Volatility : 

Sharpe Ratio : 

Asset 

MMUSDjp 

BFUSDjp 

MMGBPjp 

BFGBPjp 

MMYEN 

BFYEN 

MONEY & 

Expected Return : 

Volatility : 

Sharpe Ratio : 

Asset 

MMUSDjp 

EQFUSDjp 

MMGBPjp 

EQFGBPjp 

MMYEN 

EQFYEN 

12,95% 

53,82% 

0,2362 

16,67% 

16,67% 

16,67% 

16,67% 

16,67% 

16,67% 

EQUITIES 

14,81% 

61,08% 

0,2385 

16,67% 

16,67% 

16,67% 

16,67% 

16,67% 

16,67% 

9,09% 

23.15% 

0,3825 

0,00% 

9,67% 

0,00% 

8,32% 

0,00% 

82,01% 

1,44% 

3,84% 

0,3123 

0,00% 

2,30% 

0,10% 

1,45% 

96,15% 

0,00% 

0,30% 

0.52% 

0,1172 

Portfolio 

0 .11% 

0,00% 

0.00% 

0,15% 

99,54% 

0,20% 

0,33% 

0,53% 

0,1630 

Portfolio 

0.00% 

0,13% 

0,08% 

0,11% 

99,68% 

0,00% 

DOMESTIC MARKETS 

Expected Return : 

Volatility : 

Sharpe Ratio : 

Asset 

MMYEN 

BFYEN 

EQFYEN 

0,89% 

41,05% 

0,0158 

33,33% 

33,33% 

33,33% 

6,49% 

21,54% 

0,2903 

Portfolio 

0,00% 

98,17% 

1,83% 

0,24% 

0,49% 

-0,0049 

Composition 

99,96% 

0,00% 

0,04% 

-2,04% 

51,29% 

-0,0445 

Composition 

16,67% 

16,67% 

16,67% 

16,67% 

16,67% 

16,67% 

-0,14% 

59,68% 

-0,0063 

Composition 

16.67% 

16,67% 

16,67% 

16,67% 

16,67% 

16,67% 

6,69% 

22,35% 

0,2887 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

100,00% 

13,06% 

118,80% 

0.1079 

0,00% 

100,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,24% 

0,49% 

-0,0012 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

100,00% 

0,00% 

0,25% 

0,52% 

0,0223 

0,00% 

0,09% 

0,00% 

0,00% 

9 9 , 9 1 % 

0,00% 



Πίνακας 7.δ' Διάρθρωση Χαρτοφυλακίων μζ κάλυψη και χωρίς 

BP Investor- Unhedged Portfolios 

Βρετανός Επ, 

ALL MARKETS (EQW) MaxShârpëRâtiô 

Expected Return 4,48% 13,76% 

Volatility 48,57% 30,96% 

Sharpe Ratio 0,087 0,4366 

Asset 

MMUSDbp 11,11% 0,00% 

BFUSDbp 11,11% 0,00% 

EQFUSDbp 11,11% 13,22% 

MMGBP 11,11% 0,00% 

BFGBP 11,11% 75,80% 

EQFGBP 11,11% 10,98% 

MMYENbp 11,11% 0,00% 

BFYENbp 11,11% 0,00% 

EQFYENbp 11,11% 0,00% 

BOND MARKETS 

Expected Return 5,02% 11,45% 

Volatility 44,21% 29,05% 

Sharpe Ratio 0,0142 0,1998 

Asset 

BFUSDbp 33,33% 0,00% 

BFGBP 33,33% 100,00% 

BFYENbp 33,33% 0,00% 

EQUITIES (EQW) Max Sharpe Ratio 

Expected Return 8,84% 20,80% 

Volatility 84,19% 81,99% 

Sharpe Ratio 0,0379 0,1848 

Asset 

EQFUSDbp 33,33% 51,02% 

EQFGBP 33,33% 48,98% 

EQFYENbp 33,33% 0,00% 

FIXED INCOME 
MARKETS 

Expected Return 2,29% 11,45% 

Volatility 40,74% 29,05% 

Sharpe Ratio -0,0824 0,1998 

Asset 

MMUSDbp 16,67% 0,00% 

BFUSDbp 16,67% 0,00% 

MMGBP 16,67% 0,00% 

BFGBP 16,67% 100,00% 

MMYENbp 16,67% 0,00% 

BFYENbp 16,67% 0,00% 

MONEY & EQUITIES 

Expected Return 4,20% 10,63% 

Volatility 55,60% 26,97% 

Sharpe Ratio -0,0260 0,1848 

Asset 

MMUSDbp 16,67% 0,00% 

EQFUSDbp 16,67% 16,77% 

MMGBP 16,67% 67,14% 

EQFGBP 16,67% 16,09% 

MMYENbp 16,67% 0,00% 

EQFYENbp 16,67% 0,00% 

DOMESTIC 
MARKETS 

Expected Return 11,84% 12,83% 

Volatility 30,57% 29,84% 

Sharpe Ratio 0,2025 0,2405 

Asset Portfolio 

MMGBP 33,33% 0,00% 

BFGBP 33,33% 80,22% 

EQFGBP 33,33% 19,78% 

Hedged Portfolios 

(MVP) 

5,67% 

0,74% 

0,0225 

Portfolio 

0,00% 

0,00% 

0,02% 

99,90% 

0,08% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

(EQW) 

13,81% 

3 9 ^ 1 % 

0,3452 

Composition 

11,11% 

11,11% 

11,11% 

11,11% 

11,11% 

11,11% 

11,11% 

11,11% 

11,11% 

Max Sharpe Ratio 

16,11% 

30,42% 

0,5216 

0,00% 

0,00% 

15,67% 

0,00% 

57,48% 

6,49% 

0,00% 

20,35% 

0,00% 

(MVP) 

5,66% 

0,74% 

0,0195 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

99,92% 

0,06% 

0 ,01% 

0,00% 

0,01% 

0,00% 

9,77% 

27,06% 

0,1523 

Portfolio 

0,00% 

89,08% 

10,92% 

(MVP) 

14,63% 

76 ,31% 

0,1177 

Portfolio 

21,67% 

63,98% 

14,35% 

14,33% 

34.40% 

0,2522 

Composition 

33,33% 

33 ,33% 

33,33% 

(EQW) 

18,22% 

78,25% 

0,1607 

Composition 

33 ,33% 

33,33% 

33,33% 

13,72% 

29,30% 

0,2755 

7,27% 

66,94% 

25,78% 

Max Sharpe Ratio 

24,10% 

82,11% 

0,2247 

67,97% 

32,03% 

0,00% 

12,35% 

26,70% 

0,2510 

14,09% 

75,38% 

10,54% 

(MVP) 

19,35% 

71,85% 

0,1907 

28 ,21% 

55,88% 

15,90% 

5,66% 

0,74% 

0,0116 

Portfolio 

0,00% 

0,00% 

100,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

11,60% 

30,57% 

0,1947 

Composition 

16,67% 

16,67% 

16,67% 

16,67% 

16,67% 

16,67% 

13,72% 

29,30% 

0,2755 

0,00% 

7,27% 

0,00% 

66,94% 

0,00% 

25,78% 

5,66% 

0,74% 

0,0144 

0,00% 

0,00% 

99,96% 

0,04% 

0,00% 

0,00% 

5,66% 

0,74% 

0,0157 

Portfolio 

0,00% 

0,02% 

99,98% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

13,55% 

47,54% 

0,1662 

Composition 

16,67% 

16,67% 

16,67% 

16,67% 

16,67% 

16,67% 

20,69% 

61,62% 

0,2440 

0,00% 

44,62% 

0,00% 

23,13% 

32,25% 

0,00% 

5,66% 

0,74% 

0,0135 

0,00% 

0,00% 

99,99% 

0,01% 

0,00% 

0,00% 

5,66% 

0,74% 

0,0145 

Composition 

99,96% 

0,04% 

0,00% 

2 



7.5 Value At Risk ένας εναλλακτικός δείκτης μέτρησης και διαχείρισης τσυ 

κινδύνου του χαρτοφυλακίου 

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα αποφάσισε να διαμορφώσει ένα κοινό πλαίσιο της 

τραπεζικής αγοράς, και η Επιτροπή της Βασιλείας (1988) έθεσε ένα σύνολο οδηγιών 

σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυμάτων. Τα τελευταία 

χρόνια η γνωστοποίηση της έκθεσης στον κίνδυνο των τραπεζικών οργανισμών (και, 

πιθανά, όχι μόνο με την παγκοσμιοποίηση των αγορών και την πολυπλοκότητα των 

επενδυτικών επιλογών) κατέστη απαραίτητη. 

Αντικείμενο της Συμφωνίας της Βασιλείας αποτελεί η καθιέρωση ενός ενιαίου 

συστήματος μέτρησης της κεφαλαιακής επάρκειας των διεθνών εμπορικών τραπεζών 

(σχεδιάστηκε από την Bank for International Settlements, στην Βασιλεία της 

Ελβετίας) και η επιβολή ελαχίστων ορίων επάρκειας ιδίων κεφαλαίων, με σκοπό την 

ενίσχυση του περιεχομένου των κανόνων της προληπτικής εποπτείας σε διεθνές 

επίπεδο. 

Πρόκειται για ένα σύστημα κανόνων που εφαρμόζουν οι ρυθμιστικές αρχές 

προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι, τα εποπτευόμενα από αυτές χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα διαθέτουν επαρκή κεφάλαια για την κάλυψη των κινδύνων στους οποίους 

εκτίθενται κατά την ανάληψη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους. 

Οι περιορισμοί κεφαλαίου έχουν, τελευταία προσαρμοστεί στο κίνδυνο της 

αγοράς. Οι βασικότεροι λόγοι είναι: 

1. Ο κίνδυνος της αγοράς είναι ο κίνδυνος ζημίας στη διάρκεια της ελάχιστης 

εκείνης περιόδου που χρειάζεται για τη ρευστοποίηση θέσης στην αγορά. 

2. Η χρονική αυτή περίοδος εξαρτάται από τον τύπο του συγκεκριμένου προϊόντος. 

3. Η πιθανή ζημία εξαρτάται από τις κινήσεις της αγοράς στη διάρκεια αυτής της 

περιόδου, αλλά και την ευαισθησία των διαφορετικών περιουσιακών στοιχείων 

του χαρτοφυλακίου στις μεταβολές αυτές. Τα υποδείγματα της αξίας σε κίνδυνο 

(value at risk) μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν εσωτερικά υποδείγματα στον 

οργανισμό κάτω από τις εποπτικές οδηγίες. 

Η έννοια "αξία σε κίνδυνο" (Value at Risk) εμφανίστηκε το 1994 σε ένα 

σύστημα που ονομάστηκε RiskMetrics από ένα μεγάλο επενδυτικό οργανισμό, την 

J.P. Morgan. Αυτή η έννοια τα τελευταία χρόνια έγινε απαραίτητο εργαλείο 

διαχείρισης του κινδύνου για τους θεσμικούς (Institutions) παγκοσμίως και γνωρίζει 

γρήγορη και ευρείας μορφής επιτυχία. 
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Ένας ακόμη λόγος της μεγάλης διάδοσης αυτής της έννοιας στηρίχτηκε στην 

απλότητα που την χαρακτηρίζει. Ένας απλός αριθμός παρέχει πληροφορίες σχετικά 

με το τι πρέπει να περιμένει ένας διαχειριστής χαρτοφυλακίου ή μια ολόκληρη 

επιχείρηση να χάσει μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, ανακαλύπτει 

αβεβαιότητες σχετικά με την απόδοση του χαρτοφυλακίου (ή της επιχείρησης). 

Επίσης παρέχει πολύ σημαντική πληροφόρηση σχετικά με το προφίλ του συνολικού 

κινδύνου του χαρτοφυλακίου (ή της επιχείρησης) στους επικεφαλείς της διαχείρισης, 

στους χρηματιστές, μετόχους, επενδυτές και τις ελεγκτικές αρχές. 

Η αξία σε κίνδυνο υπολογίζεται έναντι του κινδύνου επιτοκίων, 

συναλλαγματικών ισοτιμιών, κίνδυνο απαξίωσης μετοχικού κεφαλαίου και προϊόντων 

των χαρτοφυλακίων. Η συνολική αξία σε κίνδυνο προκύπτει από το άθροισμα των 

αξιών σε κίνδυνο των επιμέρους κατηγοριών. Αυτό είναι το βασικό υπόδειγμα 

(standard model), γιατί ακολουθεί μια δομημένη και τυπική διαδικασία υπολογισμού. 

Η VaR υπολογίζει τη χειρότερη (μεγαλύτερη) αναμενόμενη ζημία σε 

δεδομένο χρονικό ορίζοντα κάτω από κανονικές συνθήκες της αγοράς και για 

δεδομένο επίπεδο εμπιστοσύνης. Στην αναθεωρημένη έκθεση του Απριλίου 1995 η 

επιτροπή της Βασιλείας για την εποπτεία των τραπεζών, η κεντρική τράπεζα των 

ΗΠΑ και οι εποπτικές αρχές των Ευρωπαϊκών χωρών, συγκλίνουν στην αποδοχή της 

VaR σαν την καταλληλότερη μέθοδο αποδοχής του κινδύνου. 

VaR = -a-aV0 

ή VaR = a-aV0sfKt 

όπου, V0 είναι η αρχική αξία της επένδυσης (ή του χαρτοφυλακίου), Δ( ο χρονικός 

ορίζοντας, α το επίπεδο εμπιστοσύνης και σ η τυπική απόκλιση των αποδόσεων. 

Η VaR είναι ένας αριθμός που παρουσιάζει την αλλαγή στη μελλοντική αξία 

του χαρτοφυλακίου. Πως αυτή η αλλαγή καθορίζεται, εξαρτάται από α) τον χρονικό 

ορίζοντα μέσα στον οποίο μετράται η αλλαγή στην αξία του χαρτοφυλακίου και β) το 

«διάστημα εμπιστοσύνης» που επιλέγεται από τον διαχειριστή του κινδύνου (risk 

manager). 

Το συνεχώς αναπτυσσόμενο ενδιαφέρον στον κίνδυνο της αγοράς και στην 

εύρεση ενός ικανοποιητικού μέτρου μέτρησης του οφείλεται κυρίως σε δύο 

παράγοντες. Πρώτον, οι παγκόσμιες αγορές αναπτύχθηκαν και οι συναλλαγές έγιναν 

πιο γρήγορες και πιο εύκολες τα τελευταία χρόνια. Οι αλλαγές αυτές, όμως, έγιναν σε 

συνδυασμό με αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης του κινδύνου. Η αυξημένη 
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ρευστότητα και η δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στις τιμές οδήγησαν σε μια 

διαχείριση του κινδύνου σε σχέση με τον κίνδυνο της αγοράς. Έτσι δημιουργήθηκε η 

ανάγκη εστίασης της προσοχής των "managers" στη μεταβλητότητα επιμέρους 

αγορών. Δεύτερον, η ανάπτυξη μεθόδων και συστημάτων μέτρησης της 

χρηματοοικονομικής απόδοσης. Δείκτες ομολογιών, μετοχών αλλά και 

συναλλάγματος αποτέλεσαν και αποτελούν συχνά μέτρα σύγκρισης αποδόσεων, όπως 

είδαμε στα προηγούμενα κεφάλαια. Οι αποδόσεις όμως από μόνες τους δεν δίνουν τη 

πραγματική αξιολόγηση της επένδυσης. Παρόλο που είναι γνωστό ότι όσο 

μεγαλύτερη απόδοση επιδιώκουμε να πετύχουμε τόσο μεγαλύτερο κίνδυνο 

αναλαμβάνουμε, δεν έχει δοθεί ακόμα περισσότερη έμφαση στα εργαλεία μέτρησης 

και διαχείρισης του κινδύνου. 

Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω οι τράπεζες, οι επενδυτικές εταιρείες, τα 

συνταξιοδοτικά κεφάλαια και οι μεγάλοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί βρίσκονται 

τα τελευταία χρόνια στη διαδικασία ενσωμάτωσης μέτρων του κινδύνου της αγοράς 

μέσα στο πλαίσιο της φιλοσοφίας διαχείρισης των κεφαλαίων τους. Σχεδιάζουν και 

αναπτύσσουν συστήματα μέτρησης του κινδύνου που παρέχουν συμβουλές 

διαχείρισης και εκτίμησης πιθανόν ζημιών των θέσεων τους. 

Ο υπολογισμός της VaR στηρίζεται πάνω στις τυπικές αποκλίσεις και τις 

συσχετίσεις των επιμέρους προϊόντων ενός χαρτοφυλακίου (J.P. Morgan / Reuters, 

1996). Είδαμε στο κεφάλαιο πέντε, ότι οι τυπικές αποκλίσεις ή γενικότερα η 

μεταβλητότητα κάποιου χρηματοοικονομικού προϊόντος είναι προβλέψιμη ως έναν 

βαθμό. Έτσι, εάν η μεταβλητότητα είναι προβλέψιμη έχει νόημα να κάνουμε 

προβλέψεις για να προβλέψουμε τις μελλοντικές αξίες της κατανομής των 

αποδόσεων. 

Η αξία σε κίνδυνο βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα σχετικά με την αγορά και 

την μεταβλητότητα της. Σε περιόδους όπου έχουμε υπερβολικές κινήσεις της αγοράς 

μπορεί να πάρουμε υποεκτιμήσεις των πραγματικών ζημιών με το μέτρο κινδύνου 

VaR. 

Στο πλαίσιο μέτρησης του κινδύνου των χαρτοφυλακίων των αμοιβαίων 

κεφαλαίων υπολογίσαμε το "Value at Risk" για όλες τις συνθέσεις χαρτοφυλακίων 

που επιλέξαμε, με χρονικό ορίζοντα μιας εβδομάδας και πιθανότητα 5% η 

πραγματική ζημία του χαρτοφυλακίου να είναι μεγαλύτερη από την VaR εκτίμηση. Ο 

υπολογισμός της αξίας σε κίνδυνο αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα (J.P. 

Morgan / Reuters, 1996): 
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1. Καθορίζουμε την αγοραία (ή τρέχουσα) αξία του χαρτοφυλακίου Vo. 

2. Προσδιορίζουμε την μελλοντική αξία του χαρτοφυλακίου Vì = V0 • e
r, όπου r είναι 

η απόδοση του χαρτοφυλακίου μέσα σε έναν ορίζοντα μιας εβδομάδας. 

3. Κάνουμε μια πρόβλεψη για την απόδοση του χαρτοφυλακίου μέσα σε μια 

εβδομάδα, την οποία ορίζουμε ως r, έτσι ώστε η πιθανότητα η πραγματική 

απόδοση να είναι μικρότερη του εκτιμημένου, να είναι 5% ή αλλιώς 

Probability (r <r) = 5%. Χρειαζόμαστε επίσης, μια πρόβλεψη για την τυπική 

απόκλιση των αποδόσεων. Υποθέτοντας ότι οι αποδόσεις του χαρτοφυλακίου 

ακολουθούν την κανονική κατανομή η εκτιμημένη απόδοση του χαρτοφυλακίου 

δίνεται από τον ακόλουθο τύπο: 

r = -1.65·σ„ 0 + μ,/0 

όπουμ1 / 0 η μέση εβδομαδιαία απόδοση χαρτοφυλακίου και σ1 / 0 η εκτίμηση της 

τυπικής απόκλισης του χαρτοφυλακίου από ένα υπόδειγμα GARCH(1,1). 

Η ανάπτυξη αλλά και η δημοτικότητα των υποδειγμάτων GARCH(1,1) όπως 

είδαμε στα προηγούμενα κεφάλαια μας οδήγησε στο να προβλέψουμε ως έναν 

ικανοποιητικό βαθμό την τυπική απόκλιση του χαρτοφυλακίου σ , με αυτά τα 

υποδείγματα. 

Εάν με rt συμβολίζουμε την στιγμή t την εβδομαδιαία απόδοση τότε η 

διαδικασία παραγωγής των αποδόσεων για το υπόδειγμα GARCH(1,1) δίνεται από 

την ακόλουθη μορφή: 

η=σ,+ε, ,ε, ~ ΙΠ)Ν(Ο,Ι) 

σ] = α + bx • σ,2., + b2 · r,2., 

4. Υπολογίζουμε την μελλοντική χειρότερη πιθανή αξία του χαρτοφυλακίου 

V\ - V0 • er . Η εκτίμηση της αξίας σε κίνδυνο δίνεται από την διαφορά V0-V\. 

Επίσης αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η VaR μπορεί να γραφτεί και 

V0 • (1 - er) , και όπου r πολύ μικρό, τότε er =\ + r και VaR » V0 • r . 

Στα παρακάτω διαγράμματα (7.4), (7.5) βλέπουμε αναλυτικά με χρονικό 

ορίζοντα μιας εβδομάδας και με πιθανότητα 95% τις μέγιστες πραγματικές ζημίες του 

χαρτοφυλακίου ως ποσοστά επί τις εκατό της συνολικής αξίας του χαρτοφυλακίου. 

Για παράδειγμα με πιθανότητα 95% οι ζημιές του χαρτοφυλακίου με βάση την 

στρατηγική διάρθρωσης του Maximum Sharpe Ratio κριτηρίου, του Αμερικανού 
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επενδυτή, δεν πρόκειται να ξεπεράσουν το 0.65% της αρχικής αξίας του 

χαρτοφυλακίου ( V0 = 100000US$). Γενικά βλέπουμε όσον αφορά την στρατηγική 

κάλυψης ότι έχουμε μικρότερο κίνδυνο, ενώ όσον αφορά τους επενδυτές ο Άγγλος 

εμφανίζει τη μεγαλύτερη αξία σε κίνδυνο. 

Διάγραμμα 7.4 Αξία σε κίνδυνο αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων. 

VaR Χαρτοφυλακίων με βάση το Max Sharpe Ratio 

Ζημία ως % 
του αρχικού 
κεφαλαίου 

Στρατηγική 

Όταν κατατάσσουμε τα χαρτοφυλάκια με βάση τον κίνδυνο που 

αναλαμβάνουν οι επενδυτές, επιλέγοντας χαρτοφυλάκια πάνω στο σύνορο 

αποτελεσματικότητας (Efficient Frontier), βλέπουμε ότι η πιθανή ζημία για τους 

χαμηλού κινδύνου επενδυτές είναι μεγαλύτερη στους Ιάπωνες σε σχέση με τους 

Άγγλους και τους Αμερικανούς. Ενώ οι Άγγλοι επενδυτές της κατηγορίας υψηλού 

κινδύνου (Aggregate Risk) έχουν συγκριτικά με τους επενδυτές των άλλων χωρών το 

μεγαλύτερη πιθανή ζημία της τάξεως του 2.5% μέσα στον χρονικό ορίζοντα μιας 

εβδομάδας. 

Διάγραμμα 7.5 Αξία σε κίνδυνο αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων. 

VaR Χαρτοφυλακίων με βάση το Max Sharpe Ratio 

2,50% 
2,00% 

Ζημία ως % 1 5 0 % 
του αρχικού 1,00% 
κεφαλαίου 0,50% 

0,00% 

DUsa 

• Uk 

DJapan 

Επενδυτής 

^•u 

Στρατηγική 
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7.6 Συμπεράσματα 

Γενικά, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι, σε αγορές που εμφανίζουν σαφή 

πτωτική τάση στο νόμισμα, στο χρηματιστήριο και στα βραχυπρόθεσμα επιτόκια (π.χ. 

αγορά Ιαπωνίας) οι επενδυτές έχουν μεγαλύτερα οφέλη από τη διεθνή 

διαφοροποίηση, ανεξαρτήτως του επιπέδου του κινδύνου. Εντοπίσαμε, ακόμα, το 

σημαντικό ρόλο που παίζουν στη διάρθρωση διεθνών χαρτοφυλακίων και, ειδικότερα 

στην μείωση του συνολικού κινδύνου, τα διεθνή ομολογιακά αμοιβαία (βλέπε Hauser 

και Levy, 1991). Ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη μεγαλύτερης 

απόδοσης είναι η επένδυση σε αμερικανικά μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια. Ο 

παράγοντας, όμως, αυτός εξαρτάται κυρίως από την περίοδο έρευνας (αν δηλαδή το 

χρηματιστήριο χαρακτηρίζεται ως "αγορά ταύρος ή αρκούδα", Bull or Bear Market) 

και επιβεβαιώνει προηγούμενα εμπειρικά ευρήματα και σε άλλες αγορές 

(Asimakopoulos και Siriopoulos, 1997). 

Σύμφωνα με το κριτήριο του μέγιστου "Sharpe Ratio", η βέλτιστη δομή ενός 

διεθνούς χαρτοφυλακίου είναι 80% επενδύσεις στο νόμισμα αναφοράς και 20% 

επενδύσεις ξένου νομίσματος. Αποτέλεσμα ανάλογο της έρευνας του Flavin και 

Wickens (1998). Όταν, όμως, εξετάζουμε επενδυτές υψηλού κινδύνου, τα οφέλη από 

την διεθνή διαφοροποίηση είναι ιδιαίτερα μεγάλα. Η αποδοτικότητα των διεθνών 

χαρτοφυλακίων με κάλυψη έναντι του συναλλαγματικού κινδύνου έδειξε ότι, η 

στρατηγική της κάλυψης συμβάλει στην μείωση της μεταβλητότητας. Αντίθετα δεν 

είχε θετικά αποτελέσματα στην περίπτωση των μετοχικών αμοιβαίων και επιπλέον 

αξίζει να σημειωθεί ότι, όταν λάβουμε υπόψιν τα συναλλακτικά κόστη μειώνονται τα 

θετικά αποτελέσματα. Επίσης κάτω από ειδικές οικονομικές συνθήκες (π.χ. Ιαπωνία), 

η στατική κάλυψη μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικά αποτελέσματα. Η μέτρηση του 

κινδύνου με την σύγχρονη έννοια της αξίας σε κίνδυνο (Value at Risk) έδειξε ότι, η 

πρόβλεψη της μελλοντικής ζημίας σε διάστημα μιας εβδομάδας είναι μεγαλύτερη για 

τα γιαπωνέζικα συντηρητικά χαρτοφυλάκια σε σχέση με τα συντηρητικά 

χαρτοφυλάκια των άλλων χωρών. Αντίθετα για τους υψηλού κινδύνου επενδυτές, τη 

μεγαλύτερη μελλοντική πιθανή ζημία παρουσιάζουν τα χαρτοφυλάκια των Άγγλων. 

Συμπερασματικά, λοιπόν, βρήκαμε εξάρτηση της βέλτιστης δομής διεθνών 

χαρτοφυλακίων με παράγοντες, όπως η κατηγορία αμοιβαίων κεφαλαίων, οι 

προτιμήσεις των επενδυτών απέναντι στο κίνδυνο, καθώς και το νόμισμα αναφοράς. 

Το βασικό συμπέρασμα της όλης ανάλυσης του παρόντος κεφαλαίου, το 

οποίο δίνει την κατεύθυνση για περαιτέρω έρευνα είναι ότι, οι διεθνείς επενδύσεις και 
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η διεθνής διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου, ειδικότερα, προσφέρει ακόμα μεγάλα 

πλεονεκτήματα σε όρους απόδοσης - κινδύνου στους επενδυτές όλων των υπό 

εξέταση χωρών. 

Η απόδοση των χαρτοφυλακίων θα μπορούσε να διερευνηθεί περαιτέρω 

επιτρέποντας ανά τακτά χρονικά διαστήματα ριζικές αναδιαρθρώσεις. Επίσης, άλλοι 

τρόποι διαχείρισης του επενδυτικού κινδύνου αλλά και αντιστάθμισης του 

συναλλαγματικού κινδύνου μπορούν να διερευνηθούν σε μελλοντικές ερευνητικές 

εργασίες. Ένα ακόμα ενδιαφέρον θέμα μελλοντικής έρευνας θα μπορούσε να είναι η 

μελέτη του βαθμού συσχέτισης των ΑΜΚ σε περιόδους μεγάλων 

οικονομικοκοινωνικών κρίσεων. 

Με βάση τη στατιστική ανάλυση των βασικών αγορών μετοχών, ομολογιών, 

συναλλάγματος και τις σύγχρονες τεχνικές πρόβλεψης που διερευνήθηκαν και 

αξιολογήθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια προχωρήσαμε στη δημιουργία διεθνών 

χαρτοφυλακίων και αναλύσαμε την απόδοση και τον κίνδυνο τους. 

Σύμφωνα, λουτόν, με τα αποτελέσματα του παρόντος κεφαλαίου τα κέρδη από 

τις διεθνείς επενδύσεις είναι μεγάλα, αλλά απαιτούνται κάποιες ικανότητες 

πρόβλεψης τόσο των τιμών των αξιόγραφων των ιδιαίτερων κεφαλαιαγορών κάθε 

χώρας όσο και του συναλλαγματικού κινδύνου, που είναι ιδιαίτερα σημαντικός σε 

ένα διεθνές χαρτοφυλάκιο. Η συνδυασμένη έρευνα που επιτελέσθηκε σε όλα τα 

προηγούμενα κεφάλαια αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τους διαχειριστές διεθνών 

χαρτοφυλακίων, αλλά και τους ακαδημαϊκούς που ασχολούνται με τις διεθνείς 

επενδύσεις. 
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7.7 Παράρτημα Κεφαλαίου 7 

UBS (CH) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑΠΩΝΙΑΣ - JPY 
Βασικό Προφίλ 

Το ΑΜΚ επενδύει κυρίως ομολογίες υψηλής φερεγγυότητας σε Γιαπωνέζικα Γιέν. 
Η διάρκεια των επενδύσεων του χαρτοφυλακίου διαχειρίζεται ενεργά από τους διαχειριστές. 
Ο αντικειμενικός επενδυτικός σκοπός είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης με βάση την 
αποδοτικότητα της Ιαπωνικής Ομολογιακής Αγοράς 
Το ΑΜΚ είναι ειδικά σχεδιασμένο για επενδυτές που επιθυμούν την καλύτερη δυνατή διαφοροποίηση 
σε Ιαπωνικές Ομολογίες. 

Χαρακτηριστικά Αμοιβαίου Κεφαλαίου 

Κατηγορία ΑΜΚ: 

Έδρα ΑΜΚ: 

Διαχείριση 

Χαρτοφυλακίου: 

Διαχείριση ΑΜΚ: 

Τράπεζα 

θεματοφύλακας: 

Ομολογιακό 

Ελβετία 

UBS Asset 

Management, Zonen 

UBS Fund 

Management 

(Switzerland) AG 

UBS AG 

Ημερομηνία 

Έναρξης: 

Τιμή Έκδοσης: 

Κλείσιμο Χρημ. 

Έτους: 

Ενεργητικό σε εκ. 

(Fund assets in m): 

25.03.1985 

JPY 10304.00 

31.05. 

JPY 1577.60 

24% / -

/ 

wm 
1 4 % ^ 

Κλάδοι ΑΜΚ - JPY 

Tfck 
- • \ 

\ 

^ 6 2 % 

— ^ 

ES Δημόσιοι και Κρατικοί 
οργανισμοί 

• Διεθνείς οργανισμοί 

D Τράπεζες 
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UBS (Lux) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ -GBP 

Βασικό Προφίλ 
Το ΑΜΚ επενδύει κυρίως ομολογίες υψηλής φερεγγυότητας σε Βρετανικές Λίρες. 
Η διάρκεια των επενδύσεων του χαρτοφυλακίου διαχειρίζεται ενεργά από τους διαχαριστές. 
Ο αντικειμενικός επενδυτικός σκοπός είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοςης με βάση την 
αποδοτικότητα της Βρετανικής Ομολογιακής Αγοράς 
Το ΑΜΚ είναι ειδικά σχεδιασμένο για επενδυτές που επιθυμούν την καλύτερη δυνατή διαφοροποίηση 
σε Βρετανικές Ομολογίες. 

Χαρακτηριστικά Αμοιβαίου Κεφαλαίου 
Κατηγορία ΑΜΚ: 
Έδρα ΑΜΚ: 
Διαχείριση 
Χαρτοφυλακίου: 
Διαχείριση ΑΜΚ: 

Τράπεζα 
θεματοφύλακας: 

Ομολογιακό 
Luxembourg 
UBS Asset 
Management, Zórich 
UBS Bond Fund 
Management Company 
S.A. 
UBS (Luxembourg) 
S.A 

Ημερομηνία Έναρξης: 
Τιμή Έκδοσης: 
Κλείσιμο Χρημ. Έτους: 

Ενεργητικό σε εκ 
(Fund assets in m): 

13.04.1992 
GBP 50.00 
31.03. 

GBP 139.43 

Β Χρηματοπιστωτικές 
εταιρείες 

Β Δημόσιοι και Κρατικοί 
οργανισμοί 

D Διεθνείς οργανισμοί 

D Τράπεζες 

Β Βιομηχανίες 

C -

.§- <1 " 
< 

0,0 

Διάρθρωο 

- - - - • • • - • - " " * 

3 

0% 

Γη Δομής ΑΜΚ -

20,00% 

% 

ΒΡ 

40,00% 60,00% 

ποσοστό του ΑΜΚ 

80,C )0% 

227 



UBS (Lux) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ USD 

Βασικό Προφίλ 
Το ΑΜΚ επενδύει κυρίως ομολογίες υψηλής φερεγγυότητας σε δολάρια. 
Η διάρκεια των επενδύσεων του χαρτοφυλακίου διαχειρίζεται ενεργά από τους διαχειριστές. 
Ο αντικειμενικός επενδυτικός σκοπός είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοςης με βάση την 
αποδοτικότητα της Αμερικανικής Ομολογιακής Αγοράς 
Το ΑΜΚ είναι ειδικά σχεδιασμένο για επενδυτές που επιθυμούν την καλύτερη δυνατή διαφοροποίηση 
σε Αμερικανικές Ομολογίες. 

Κατηγορία ΑΜΚ: 
Έδρα ΑΜΚ: 
Διαχείριση 
Χαρτοφυλακίου: 
Διαχείριση ΑΜΚ: 

Τράπεζα 
θεματοφύλακας: 

Χαρακτηριστικά Α 
Ομολογιακό 
Luxembourg 
UBS Asset 
Management, Zórich 
UBS Bond Fund 
Management Company 
S.A. 
UBS (Luxembourg) 
S.A. 

μοιραίου Κεφαλαίου 
Ημερομηνία Έναρξης: 
Τιμή Έκδοσης: 
Κλείσιμο Χρημ. Έτους: 

Ενεργητικό σε εκ 
(Fund assets in m): 

13.04.1992 
USD 100.00 
31.03. 

USD 2355.44 

19% 

Κλάδοι ΑΜΚ - USD 

29% 

12% 

19% 

Θ Χρηματοπιστωτικές 
εταιρείες 

• Δημόσιοι και Κρατικοί 
οργανισμοί 

D Διεθνείς οργανισμοί 

Π Τράπεζες 

• Άλλοι 

CL 

> 5 

3 - 5 

1 - 3 

< 1 

Δ ι ά ρ θ ρ ω σ η Δ ο μ ή ς Α Μ Κ - U S D 

0,00% 1 0 , 0 0 % 2 0 , 0 0 % 3 0 , 0 0 % 4 0 , 0 0 % 5 0 , 0 0 % 6 0 , 0 0 % 7 0 , 0 0 % 

% π ο σ ο σ τ ό του Α Μ Κ 
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UBS (Lux) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ -GBP 

Βασικό Προφίλ 
Το ΑΜΚ επενδύει πρωτίστως σε Βρετανικές επιχειρήσεις 
Ποιοτικά κριτήρια καθορίζουν τα βάρη των εταιρειών στο χαρτοφυλάκιο όπως: 
Στρατηγική προέλευση, χρηματιστηριακή θέση, υψηλής ποιότητας διοίκηση, προοπτικές ανάπτυξης 
βελτίωση αξίας του μετόχου. 
Η διαφοροποίηση επιτυγχάνεται από την μίξη διαφόρων κλάδων βελτιστοποιώντας την απόδοση σε 
σχέση με τον κίνδυνο. 
Βασικός σκοπός η επίτευξη αποτελεσμάτων ανάλογων των δεικτών της Βρετανικής χρηματιστηριακής 
αγοράς. 

Χαρακτηριστικά Αμοιβαίου Κεφαλαίου 

Κατηγορία ΑΜΚ: 

Έδρα ΑΜΚ: 

Διαχείριση 

Χαρτοφυλακίου : 

Διαχείριση ΑΜΚ: 

Τράπεζα 

θεματοφύλακας: 

Μετοχικό 

Switzerland 

Ημερομηνία 

Έναρξης: 

Τιμή Έκδοσης: 

UBS Asset Κλείσιμο Χρημ. 

Management, Zórich Έτους: 

UBS Fund 

Management 

(Switzerland) AG 

UBS AG 

Ενεργητικό σε εκ. 

(Fund assets in m): 

08.05.1987 

GBP 193.96 

31.03. 

GBP 1606.47 

13% 

15% 

Κλάδοι του ΑΜΚ - BP 

25% 

17%o 

ΗΥπηρεσίες 

• Λιανικό Εμπόριο 

Π Ενέργεια 

• Τράπεζες 

• Ηλεκτρονικά 

• Συμμετοχών 

• Βασικά Υλικά 

Π Μηχαν. Γραφείου 

-wvr 

10 Major positions 
BP 6,8% 

Glaxo Welcome 6,0% 

BT 4,9% 
BG 3,8% 
BAT 3,3% 
Smithkline Beecham2,8% 

HSBC 2,7% 

GEC 2,7% 
Lioyds 2,4% 
Barclays 2,3% 229 



UBS (Lux) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΑΑΙΟ ΙΑΠΩΝΙΑΣ -JPY 

Βασικό Προφίλ 
Το ΑΜΚ επενδύει πρωτίστως σε Ιαπωνικές επιχειρήσεις 
Ποιοτικά κριτήρια καθορίζουν τα βάρη των εταιρειών στο χαρτοφυλάκιο όπως: 
Στρατηγική προέλευση, χρηματιστηριακή θέση, υψηλής ποιότητας διοίκηση, προοπτικές ανάπτυξης 
βελτίωση αξίας του μετόχου. 
Η διαφοροποίηση επιτυγχάνεται από την μίξη διαφόρων κλάδων βελτιστοποιώντας την απόδοση σε 
σχέση με τον κίνδυνο. 
Βασικός σκοπός η επίτευξη αποτελεσμάτων ανάλογων των δεικτών της Ιαπωνικής χρηματιστηριακής 
αγοράς. 

Χαρακτηριστικά Αμοιβαίου Κεφαλαίου 
Κατηγορία ΑΜΚ: 

Έδρα ΑΜΚ: 
Διαχείριση 
Χαρτοφυλακίου: 
Διαχείριση ΑΜΚ: 

Τράπεζα 
θεματοφύλακας: 

Μετοχικό 

Switzerland 
UBS Asset 
Management, Tokyo 
UBS Fund 
Management 
(Switzerland) AG 
UBS AG 

Ημερομηνία 
Έναρξης: 
Τιμή Έκδοσης: 
Κλείσιμο Χρημ. 
Έτους: 
Ενεργητικό σε εκ. 
(Fund assets in m): 

10.03.1972 

JPY 27905.25 
31.03. 

JPY 235493.26 

3 1 % ^ 

4 % ^ 

ê % 6 % 

Κλάδοι T O U A M K - JPY 

17% 

Β 15% 

Wß/11% 
7% 

G Τεχνολογία 

Β Τράπεζες 

D Χημικά 

Π Λιανικό Εμπόριο 

• Βασικά Υλικά 

• Δημόσιες 
Υπηρεσίες 

10 Major positions 
NTT 
Mazda 
BK of Tokyo- Mitsubishi 
Tokyo Electric P o w e r 
MEI 
Sony 
Nomura Securit ies 
Canon 
Honda Motor 
Mitsui & Co 

3,2% 
3 , 0 % 
2,7% 
2,5% 
2,5% 
2,4% 
2,4% 
2,3% 
2,3% 
2 , 1 % 
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UBS (Lux) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ-USD 

Βασικό Προφίλ 
Το ΑΜΚ επενδύει πρωτίστως σε Αμερικανικές επιχειρήσεις 
Ποιοτικά κριτήρια καθορίζουν τα βάρη των εταιρειών στο χαρτοφυλάκιο όπως: 
Στρατηγική προέλευση, χρηματιστηριακή θέση, υψηλής ποιότητας διοίκηση, προοπτικές ανάπτυξης 
βελτίωση αξίας του μετόχου. 
Η διαφοροποίηση επιτυγχάνεται από την μίξη διαφόρων κλάδων βελτιστοποιώντας την απόδοση σε 
σχέση με τον κίνδυνο. 
Βασικός σκοπός η επίτευξη αποτελεσμάτων ανάλογων των δεικτών της Αμερικάνικης 
χρηματιστηριακής αγοράς 

Χαρακτηριστικά Αμοιβαίου Κεφαλαίου 

Κατηγορία ΑΜΚ: 

Έδρα ΑΜΚ: 

Διαχείριση 

Χαρτοφυλακίου : 

Διαχείριση ΑΜΚ: 

Τράπεζα 

θεματοφύλακας: 

Μετοχικό 

Switzerland 

UBS Asset 

Management, Zórich 

UBS Fund 
Management 
(Switzerland) AG 

UBS AG 

Ημερομηνία 

Έναρξης: 

Τιμή Έκδοσης: 

Κλείσιμο Χρημ. 

Έτους: 

Ενεργητικό σε εκ. 

(Fund assets in m): 

31.03.1974 

USD 263.64 

31.03. 

USD 3411.69 

7% 
6 % v ^ 

7 % - ^ ^ ^ 

10%/ 

1 0 % ^ 

11% 

Κλάδοι του AMK-USD 

16% 

^ l l 7 % 

L " " l 6 % 

Β Υγεία 

• Τεχνολογία 

• Λιανικό Εμπόριο 

D Τράπεζες 

• Μηχαν. Γραφείου 

• Ενέργεια 

• Κυκλικά Αγαθά 

D Βασικά Υλικά 

• Άλλοι 

10 Major positions 

Schering Plough 

Walmart 

General Electric 

Dupont 

Pepsico 

Merck 

Metronic 

Albertson's Ine 

Fannie Mae 
hdr-r innalr l^ 

2,3% 

2,3% 

2,2% 

2,1% 

2,1% 

2,0% 

1,9% 

1,8% 

1,8% 
Λ 7W. 



UBS (Lux) ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ - USD 
Βασικό προφίλ 

Το ΑΜΚ επενδύει σε προϊόντα χρήματος πρώτης κλάσης έκδοσης σε δολάρια. 
Μέση περίοδος λήξης του χαρτοφυλακίου όχι μεγαλύτερη του έτους 
Σκοπός επένδυσης η συνεχώς αυξανόμενη θετική απόδοση 
Το ΑΜΚ είναι ειδικά σχεδιασμένο για επενδυτές που επιθυμούν την καλύτερη δυνατή διαφοροποίηση 
σε Αμερικανικά προϊόντα χρήματος υψηλής φερεγγυότητας και ρευστότητας. 

Χαρακτηριστικά Αμοιβαίου Κεφαλαίου 

Κατηγορία ΑΜΚ: 

Έδρα ΑΜΚ: 

Διαχείριση 

Χαρτοφυλακίου : 

Διαχείριση ΑΜΚ: 

Τράπεζα 

θεματοφύλακας: 

Διαθεσίμων 

Luxembourg 

UBS Asset 

Management, Zórich 

UBS Money Market 
Fund Management 
Company S.A. 

UBS (Luxembourg) 

S.A. 

Ημερομηνία 

Έναρξης: 

Τιμή Έκδοσης: 

Κλείσιμο Χρημ. 

Έτους: 

Ενεργητικό σε εκ. 

(Fundassets in m): 

29.11.1988 

USD 1000.00 

31.10. 

USD 12469.84 

26% y F5» 

33% 

Δομή ΑΜΚ-USD 

» 4 1 % 

Β Καταθέσεις σταθ. 
Εισοδήματος 

• Ομολ. Κυμαινόμενου 
Επιτοκίου 

D Πιστοποιητικά 
Καταθέσεων 

Διάρθρωση Δομής του Α Μ Κ - USD 

5% 10% 15% 2 0 % 2 5 % 

% ποσοστό του Α Μ Κ 

3 0 % 3 5 % 
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UBS (Lux) ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ - GBP 
Βασικό προφίλ 

Το ΑΜΚ επενδύει σε προϊόντα χρήματος πρώτης κλάσης έκδοσης σε Βρετανικά 
Μέση περίοδος λήξης του χαρτοφυλακίου όχι μεγαλύτερη του έτους 
Σκοπός επένδυσης η συνεχώς αυξανόμενη θετική απόδοση 
Το ΑΜΚ είναι ειδικά σχεδιασμένο για επενδυτές που επιθυμούν την καλύτερη δυνατή διαφοροποίηση 
σε Βρετανικά προϊόντα χρήματος υψηλής φερεγγυότητας και ρευστότητας. 

Χαρακτηριστικά Αμοιβαίου Κεφαλαίου 
Κατηγορία ΑΜΚ: 

Έδρα ΑΜΚ: 
Διαχείριση 
Χαρτοφυλακίου: 
Διαχείριση ΑΜΚ: 

Τράπεζα 
θεματοφύλακας: 

Money market fund 

Luxembourg 
UBS Asset 
Management, Zórich 
UBS Money Market 
Fund Management 
Company S.A. 
UBS (Luxembourg) 

Ημερομηνία 
Έναρξης: 
Τιμή Έκδοσης: 
Κλείσιμο Χρημ. 
Έτους: 
Ενεργητικό σε εκ. 
(Fundassets ia m): 

29.11.1988 

GBP 400.00 
31.10. 

GBP 810.99 

I 
42%^B 

Δομή ΑΜΚ 

38% 

Wk ^/20% 

•BP 

BI Καταθέσεις σταθ. 
Εισοδήματος 

• Ομολ. Κυμαινόμενου 
επιτοκίου 

• Πιστοποιητικά 
Καταθέσεων 
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UBS (Lux) ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ - JPY 

Βασικό προφίλ 
Το ΑΜΚ επενδύει σε προϊόντα χρήματος πρώτης κλάσης έκδοσης σε δολάρια. 
Μέση περίοδος λήξης του χαρτοφυλακίου όχι μεγαλύτερη του έτους 
Σκοπός επένδυσης η συνεχώς αυξανόμενη θετική απόδοση 
Το ΑΜΚ είναι ειδικά σχεδιασμένο για επενδυτές που επιθυμούν την καλύτερη δυνατή διαφοροποίηση 
σε Ιαπωνικά προϊόντα χρήματος υψηλής φερεγγυότητας και ρευστότητας. 

Χαρακτηριστικά Αμοιβαίου Κεφαλαίου 
Κατηγορία ΑΜΚ: 

Έδρα ΑΜΚ: 

Διαχείριση 
Χαρτοφυλακίου: 
Διαχείριση ΑΜΚ: 

Τράπεζα 
θεματοφύλακας: 

Διαθεσίμων 

Luxembourg 
UBS Asset 
Management, Zórich 
UBS Money Market 
Fund Management 
Company S.A. 
UBS (Luxembourg) 
S.A. 

Ημερομηνία Έναρξης: 
Τιμή Έκδοσης: 

Κλείσιμο Χρημ. Έτους: 

Ενεργητικό σε εκ 
(Fund assets in m): 

11.10.1989 
JPY 100000.00 
31.10. 

JPY 2766.78 

Δομή TOUAMK-JPY 

1% 

• " - " " ^ ^ 21% 

Y \ /18% 

^ — j y 

Ξ Καταθέσεις σταθ. Ι 
Εισοδήματος 

• Ομολ. 
Κυμαινόμενου 
επιτοκίου 

D Πιστοποιητικά 
καταθέσεων 

D Εμπ. Γραμμάτια 

Q. 

-α 

0% 

Διάρθρωση Δομής Α Μ Κ - JPY 

10% 20% 30% 

% ποσοστό του Α Μ Κ 

40% 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

8.1 Ανακεφαλαίωση 

Η παρούσα διατριβή διερεύνησε και ανέλυσε την απόδοση και τον κίνδυνο 

ενός διεθνούς χαρτοφυλακίου απαρτιζόμενου από ομολογίες, μετοχές και 

συνάλλαγμα. Η εξέταση των επιμέρους αγορών ομολογιών, συναλλάγματος, αλλά και 

μετοχών προσδιορίζει έναν αριθμό θεμάτων, που σχετίζονται με την δομή των 

επιτοκίων, την προβλεψιμότητα των συναλλαγματικών τιμών, την 

αποτελεσματικότητα της πληροφόρησης, αλλά και τη διάρθρωση των διεθνών 

χαρτοφυλακίων. Τα εμπειρικά ευρήματα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην 

αποτελεσματική διαχείριση ενός διεθνούς χαρτοφυλακίου, στην τιμολόγηση και 

προβλεψιμότητα αξιόγραφων των επιμέρους αγορών και τέλος, σε θέματα 

επενδυτικής πολιτικής και διαχείρισης του κινδύνου. Ένα, επίσης, σημαντικό θέμα 

που καλύφθηκε μέσα από την παρούσα εργασία είναι η εφαρμογή σύγχρονων 

οικονομετρικών και μη μεθόδων (ARMA(p,q)-GAKCH(Q,P), Τεχνική ανάλυση, 

Θεωρία του Χάους κλπ.), στην ανάλυση χρονολογικών σειρών χρηματοοικονομικών 

δεδομένων. 

Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει μια επισκόπηση της 

παρούσας έρευνας και να θέσει κάποια θέματα για μελλοντική μελέτη. Μια 

συνοπτική παρουσίαση αυτής της επισκόπησης παρουσιάζεται στον πίνακα 8.1. 

Πίνακας 8.1 Επισκόπηση Της Συνολικής Έρευνας 
Κεφάλαιο Υποθέσεις Έρευνας 

4 Π Διερεύνηση της 
θεωρία των 
Προσδοκιών της 
διάρθρωσης 
των επιτοκίων στις 
διεθνείς αγορές 
κρατικών 
ομολογιών. 

G Μελετώντας την 
συμπεριφορά του 
πριμ κινδύνου στις 
διεθνείς αγορές 
ομολογιών 

Έλεγχοι-Μέθοδοι 

Παλινδρόμηση με OLS 

Στατιστικά της περιγραφικής 
Στατιστικής 

Οικονομετρικά 
Αποτελέσματα 

Το εύρος των επιτοκίων 
επηρεάζει το πριμ 
κινδύνου σε αρκετές 
χώρες 

Α)Το πριμ κινδύνου και 
οι διακυμάνσεις του 
αυξάνουν όςο πιο 
μακροπρόθεσμος είναι ο 
ομολογιακός δείκτης 

Πρακτικά Αποτελέσματο 

Ενδείξεις μη-
υποστήριξηςτης 
υπόθεσης της Θεωρίας 
των Προσδοκιών σε 
διεθνές επίπεδο Πιθανόν 
να υπάρχουν κάποια 
άλλα υποδείγματα που 
πιθανόν να εξηγούν το 
πριμ αυτό. 

Δυνατότητες 
κερδοσκοπικών 
ενεργειών σε 
χαρτοφυλάκια 
μακροπρόθεσμων 

: Συμφωνεί / 
Διαφωνεί 

Διαφωνεί με Simon 

(1989), Campbel και 
Shiller(1991), 
Cuthbertson (1996) 

Συμφωνεί με 
Campbell (1995), 
Mankiw (1986) 
Jones & Roley 

(1983), Shiller, 
Campbell & 
Schoenhottz(1983), 
Fama (1984), 
Mankiw (1986), 
Campbell & Shiller 
(1991), Elton, 
Gruber & Mei 
(1996), Bekdache 
and Baum (1998) 

Α)Συμφωνεί με 
Cuthbertson (1996) 
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υπάρχουν 

αποκλίσεις από την 

υπόθεση της 

αποτελεσματικότητα 

ς (Efficient Market 

Hypothesis) 

πού είναι κοινές σε 

κάποιες χώρες, 

D Μπορούν να 

κατασκευασθούν 

υποδείγματα που να 

ερμηνεύουν το πριμ 

κινδύνου (term 

premium) 

στις διεθνείς αγορές 

κρατικών 

ομολογιών, 

CAPM 

OLS / AR(1) / GARCH-M 

(Ιδιαίτερα σε Αγγλία και 

Αμερική). 

Β)Το πριμ κινδύνου είναι 

στατιστικά ση μαντικό σε 

ορισμένες υποπεριόδους 

Γ)Σε US,GM,FR 

(2,3,5y) εμφανίζονται 

συσχετίσεις πρώτου 

βαθμού στα σφάλματα. 

Α ) 0 συστηματικός 

κίνδυνος στους 

κρατικούς ομολογιακούς 

δείκτες αυξάνει όσο 

αυξάνει η διάρκεια για 

την λήξη. 

Β)Οι εκτιμητές των βήτα 

είναι στατιστικά 

σημαντικοί σε επίπεδο 

σημαντικότητας 5%. 

Γ)Οι τιμές που λαμβάνει 

το βήτα είναι παρόμοιες 

για τις βραχυπρόθεσμες 

ομολογίες. 

Α)Ενδείξεις μεταβλητής 

Στον χρόνο διακύμανσης 

εμφανίστηκαν κυρίως 

μόνο σε 

μακροπρόθεσμους 

ομολογιακούς δείκτες 

Στην Αμερική, τον 

Καναδά ( λήξης 7, 10 

χρόνων), στην Γαλλία, 

την Γερμανία (λήξης 10 

χρόνων) και στην 

Μεγάλη Βρετανία (λήξης 

2, 3, 5, 7 και 10 χρόνων). 

Β)Παρόλα αυτά ο 

συντελεστής του 

κινδύνου δεν ήταν 

στατιστικά σημαντικός 

σε όλες τις χώρες. 

ομολογιακών δεικτών. 

Διαφορετικό πριμ 

κινδύνου σε διάφορες 

υποπεριόδους -

διαφορετική θεώρηση 

του κινδύνου από τους 

επενδυτές. 

Ενδείξεις ενάντια στην 

ασθενή μορφή 

αποτελεσματικότητας 

έχουμε σε 

US,GMFR(2,3,5y). 

Πολύ καλή εφαρμογή 

της θεωρίας του CAPM 

στην αγορά διεθνών 

χαρτοφυλακίων 

ομολογιών όπου το β 

δείχνει τον συστηματικό 

κίνδυνο κάθε 

χαρτοφυλακίου. 

Β)Συμφωνεί με Hall 

και Miles (1992) 

Γ) 

Α), Β)Συμφωνεί με 

Bisignano (1987) 

Λόγω του υψηλού 

επιπέδου επιτοκίων και 

της μεταβλητότητας 

υπάρχουν ευνοϊκές 

συνθήκες κερδοσκοπίας 

στις μακροπρόθεσμους 

ομολογιακούς δείκτες. 

Οι παράγοντες που είναι 

υπεύθυνοι για την 

μεταβλητότητα του πριμ 

κινδύνου, έχουν έναν 

διεθνή χαρακτήρα. 

Πιθανόν αυτή η 

μεταβλητότητα που 

εμφανίζει κοινά 

χαρακτηριστικά από 

χώρα σε χώρα 

αντικατροπτίζει τις 

διαρκείς αλλαγές στις 

αντιλήψεις των 

επενδυτών απέναντι στο 

κίνδυνο. 

Π 

Α) Συμφωνεί με 

Lilien, Engles & 

Robins, (1987) στην 

αμερικανική 

ομολογιακή αγορά. 

Α) Διαφωνεί με 

Bekdaehe and Baum 

(1998), όπου 

ενδείξεις 

μεταβλητής στο 

χρόνο διακύμανσης 

εμφανίστηκαν σε 

όλες τις κατηγορίες 

Αμερικανικών 

ομολογιών. 

Β) Συμφωνεί με 

Bekdaehe and Baum 

(1998), Hall & 

Miles(1992). 

5 D Υπάρχει 

δυνατότητα 

πρόβλεψης των 

ημερήσιων 

αποδόσεων και του 

κινδύνου 

χρεογράφων 

από την ελληνική 

αγορά κεφαλαίου 

και την ελληνική 

αγορά ξένου 

συναλλάγματος; 

Έλεγγοι της ΥΤΠ 

A)Variance Ratios 

B)Runs Test 

Ελεγγοι 

Γ)Κανονικότητας 

(Ασυμμετρία,Κύρτωση, Jarque-

Bera test) 

Δ)Ανεξαρτησίας 

(Box-Pierce test, D-Wtest) 

Ε)Μη-γραμμικότητας (BDS-

test,MacIeod-Li test) 

Ζ)Ετεροσκεδαστικότητας 

(ARCH-test) 

Η) Ύπαρξης Χαοτικής 

Συμπεριφοράς (R/S ανάλυση, 

Διάσταση συσχέτιςης, Εκθέτες 

Lyapunov) 

G Μπορούν να 

κατασκευασθούν 

υποδείγματα που να 

ερμηνεύουν την 

Μέθοδοι εκτιμήσεως: 

A)ARMA (p,q) / GARCH(Q,P) 

Β)-//- /TARCH(Q,P) 

Vyil- I EGARCH(Q,P) 

Α),Β)Υπάρχουν 

ενδείξεις ενάντια στην 

ΥΤΠ εξαίρεση η σχέση 

USD/DRSKai-της 

ασθενής μορφής 

αποτελεσματικότητας. 

Στις περισσότερες 

περιπτώσεις, υπάρχουν 

ενδείξεις απόρριψης της 

μηδενικής υπόθεσης της 

Γ),Δ),Ε),Ζ),Η). 

Θ)Μη αναμενόμενη ήταν 

η συμπεριφορά της 

σειράς του ΓΔ που 

παρουσίαζε μικρές αλλά 

στατιστικά σημαντικές 

συσχετίσεις για μεγάλο 

αριθμό υστερήσεων. 

Ι)Στις συναλλαγματικές 

σειρές DRS/USS, 

DRS/BP βλέπουμε 

ενδείξεις μικρής 

αρνητικής συσχέτισης. 

Συγκριτική αξιολόγηση 

Μόνο 10% καλύτερες 

προβλέψεις από την 

απλοϊκή μέθοδο για τις 

Διερεύνηση κάποιων 

δυνατοτήτων πρόβλεψης 

αποδόσεων και κινδύνου 

όπου εμφανίστηκαν με 

βάση τα οικονομετρικά 

tests. 

Είναι σαφές ότι είναι 

ιδιαίτερα αξιόλογα τα 

αποτελέσματα των 

προβλέψεων του 

Συμφωνεί με 

Sallas και 

Thalassinos(1996), 

Papanastasiou et. al. 

(1997), Συριόπουλος 

(1996b), 

Συριόπουλος et. al. 

(1993) 

Συμφωνεί με Η) 

Sirlantzis και 

Siri opoulos (1993), 

Mills (1993), Hsieh 

(1991)Sewell, 

Stansell, Lee και 

Shiun (1993)],. 

Συριόπουλος (1996) 

Lo (1991). 

Θ) Συμφωνεί με 

Papanastasiou et.al. 

(1997). 

Ι)Συμφωνεί με 

Satchel και 

Timmermann (1995) 

Α) Συμφωνεί με 

προβλέψεις κυρίως 

αποδόσεων 

Sallas και 
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συμπεριφορά 
των 
συναλλαγματικών 
τιμών και των 
αποδόσεων των 
μετοχών, 

Δ)-//- /Stochastic Volatility 
Ε)Τοπικές γραμμιικές μέθοδοι 
(PCR) 1 )στις αποδόσεις και 2) 
στην απόλυτη απόκλιςη των 
αποδόσεων από το μέσο 

αποδόσεις ενώ 25%-28% κινδύνου. Μπορούν να 

καλύτερες προβλέψεις 
της μεταβλητότητας των 
αποδόσεων. 

χρηςιμευσουν ως 
εργαλεία εύρεσης 
περιόδων για 
βραχυπρόθεσμο trading 
αλλά και στην αγορά 
δικαιωμάτων για την 
αποτελεσματικότερη 
αποτίμηση τους 

Thalassinos(1996), 
Papanastasiou et. al. 
(1997), 
Συριόπουλος 
(1996b), 
Για το συνάλλαγμα 
μεΒΓ00Κ5(1998), 

Frances και Van 
Dijk(1996),Nachane 
KaiRay(1993) 

Β) -
Γ) -
Δ) -
Ε) Διαφωνεί με 
Συριόπουλο & 
Λεοντίτση, 1999α,β. 
Lisi & Medio (1997) 
Ε)Συμφωνεί με 
Diebold & Nason 
(1990), Bajo-Rubio 
et al (1992). 

D Μπορεί η τεχνική 
ανάλυση να 
χρησιμοποιηθεί ως 
εργαλείο πρόβλεψης 
των συναλλαγμα
τικών τιμών, 

Α)Τεγνικοί Κανόνες: 
Momentum(k) 
MACD(12,24,k) 
ESMA(k)-ELMA(p) 

Β)Στρατιιγική Buv&Hold 

TIGaub t-test 

A)Probabilitv of Ruin 

Α)Οι κανόνες τεχνικής 
ανάλυσης που εξετάσαμε 
ήταν κερδοφόροι για 
ολόκληρη την υπό 
εξέταση περίοδο. 
Β)Συγκρίνοντας την 
κερδοφορία της Τεχνικής 
ανάλυσης σε σχέση με 
μια απλοϊκή στρατηγική 
"Buy and Hold", η 
πρώτη συνεχίζει να 
κυριαρχεί αλλά όταν 
χωρίζουμε στα δύο το 
δείγμα, διαπιστώνουμε 
μια μείωση της 
κερδοφορίας κατά την 
δεύτερη περίοδο για την 
συναλλαγματική σχέση 
USD/DM και μηδενική 
κερδοφορία για την 
USD/BP. 
Γ) Όταν συμπερι
λαμβάνουμε την εξέταση 
του κινδύνου υπάρχουν 
μαρτυρίες 

ενάντια στην μηδενική 
υπόθεση των στατιστικά 
σημαντικών κερδών της 
τεχνικής ανάλυσης. 

1 )Π ρέπει λοιπόν να 
υπάρξει ένα 
αντιστάθμισμα μεταξύ 
μακροπρόθεσμων 
ευκαιριών κερδοφορίας 
και βραχυπρόθεσμων 
περιορισμών κινδύνου 
για τους εμπλεκόμενους 
στην αγορά 
συναλλάγματος κάτω 
από τις εκάστοτε 
οικονομικές συγκυρίες. 
2)Σε Περιόδους εύκολου 
προσδιορισμού της 
τάσης τα κέρδη από την 
εφαρμογή της τεχνικής 
ανάλυσης είναι μεγάλα. 
3)Τέλος η πιθανότητα 
καταστροφής μέρους τυο 
κεφαλαίου 
ακουλουθώντας τα 
συστήματα 
στεθεροποιείται μετά 
από κάποιες συναλλαγές 

Α)Συμφωνεί με 
Schulmeister (1988), 
Sweeney (1986) και 
Dooley-Shafer 
(1983) 
Β)Συμφωνεί με 
Menkhoff-
Schlumberger 
(1995), Levich-
Thomas(1993), 
Δ) Συμφωνεί με 
Siriopoulos-Sofikitis 
(1990), Siriopoulos-
Markelos-Sirlantzis 
(1996), Siriopoulos 
et. al. (1992)]. 

D Ποια, εάν 
υπάρχουν, τα οφέλη 
από την διεθνή 
διαφοροποίηση και 
την κάλυψη έναντι 
του 
συναλλαγ ματικού 
κινδύνου για διεθνή 
χαρτοφυλάκια; 

ΑίΑνάλυση Συσττίσεων 

Β)Μελέτη -mç Διακύ navone 

Al )Μικρές θετικές 
συσχετίσεις μεταξύ των 
χρηματιστηριακών 
αγορών, πιο μικρές και 
συχνά αρνητικές 
συσχετίσεις των 
ομολογιακών αγορών. 
Α2)Συγκριτικά μεγάλος 
ο συντελεστής 
συσχέτισης μεταξύ 
χρηματιστηρίων Αγγλίας 
και Αμερικής 
Α3)ΑΜΚ διαθεσίμων 
και συναλλαγματικές 
ισοτιμίες συγκριτικά 
μεγάλη θετική συσχέτιση 
Α4)Θετική συσχέτιση 
μεταξύ US$ και 
αμερικανικού χρηματι
στηρίου όταν η χρηματι
στηριακή αγορά χαρα
κτηρίζεται ως Bull. 
Β) Στα μετοχικά ΑΜΚ η 
μεταβλητότητα των 

Α1)Οφέλη από τη διεθνή 
διαφοροποίηση 
ΑΙ )Σημαντικό ρόλο 
παίζουν στην διάρθρωση 
διεθνών χαρτοφυλακίων 
και ειδικότερα στην 
μείωση του συνολικού 
κινδύνου, τα διεθνή 
ομολογιακά αμοιβαία 

Α5)Επενδυτές με εμφανή 
πτωτική τάση σε 
νόμισμα, χρηματιστήριο 
και βραχυπρόθεσμα 
επιτόκια (π. χ. Ιάπωνες) 
έχουν τα μεγαλύτερα 
οφέλη από την διεθνή 
διαφοροποίηση 

Α1)Συμφωνεί με 
Odier & Solnik 
(1993), Siriopoulos 
(1996b), Longin & 
Solnik 
(1995),GrauerKai 
Hakansson(1987) 
Desantis και Gerrard 
(1997), Cumby& 
Glen (1993). 
Al) Συμφωνεί με 
Hauser & Levy 
(1991a,b) 
A4) Διαφωνεί με 
Asimakopoulos & 
Siriopoulos (1997) 
A5) Markellos & 
Siriopoulos (1997) 
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Γ)Αποτελεσματικά κατά 
Markowitz γαρτοφυλάκια για 
διάφορα επίπεδα κινδύνου 

Λ)Έλεγγος της κάλυψης του 
συναλλαγματικού Κινδύνου 
μέσο της προθεσμιακής αγοράς 

EWalue at RisK 

αποδόσεων του ίδιου και 
των συναλλαγματικών 
μεταβολών ως ποσοστά 
της συνολικής 
διακύμανσης είναι 
Περίπου στο ίδιο 
επίπεδο. Ενώ η 
συνδιακύμανση των δύο 

εκφράζει Περίπου το 
10% του συνόλου, 
Γ)Σύμφωνα με το 
κριτήριο του μέγιστου 
Sharpe ratio (δείκτη) η 

μέγιστη δομή ενός 
διεθνούς χαρτοφυλακίου 
είναι 80% επενδύσεις 
στο νόμισμα αναφοράς 
και 20% επενδύσεις 
ξένου νομίσματος. 
Όταν όμως εξετάζουμε 
επενδυτές υψηλού 
κινδύνου, τα οφέλη από 
την διεθνή 

διαφοροποίηση είναι 
ιδιαίτερα μεγάλα. 
Δ1)Η στρατηγική της 
κάλυψης συμβάλει στην 
μείωση της 
μεταβλητότητας. 
Δ2)Αντίθετα δεν είχε 
θετικά αποτελέσματα 
στην περίπτωση των 
μετοχικών αμοιβαίων και 
όταν λαμβάνουμε υποψιν 
τα συναλλακτικά κόστη 
μειώνονται τα θετικά 
αποτελέσματα. 
Ε1)Μελλοντική ζημία σε 
διάστημα μιας 
εβδομάδας είναι 
μεγαλύτερη για τα 
γιαπωνέζικα 
χαρτοφυλάκια μεταξύ 
των συντηρητικών 
επενδυτών όλων των 
χωρών. 
Ε2)Για τους υψηλού 
κινδύνου επενδυτές την 
μεγαλύτερη μελλοντική 
πιθανή ζημία 
παρουσιάζουν τα 
χαρτοφυλάκια των 
Άγγλων. 
Ε3) Με βάση το max 
Sharpe Ratio ο Αγγλος 
επενδυτής παρουσιάζει 
το μεγαλύτερο VaR 
ανεξαρτήτως 
συναλλαγματικής 
κάλυψης. 

ανεξαρτήτου επιπέδου 
κινδύνου. 

Γ)Βρήκαμε εξάρτηση 
της βέλτιστης δομής 
διεθνών χαρτοφυλακίων 

με παράγοντες όπως η 
κατηγορία αμοιβαίων 
κεφαλαίων, οι 
προτιμήσεις των 
επενδυτών απέναντι στο 
κίνδυνο, και το νόμισμα 
αναφοράς. 

Δ) Βελτίωση της σχέσης 
απόδοσης κινδύνου. 
Κάτω από ειδικές 
οικονομικές συνθήκες 
(π. χ. Ιαπωνία) η στατική 
κάλυψη μπορεί να 
οδηγήσει σε αρνητικά 
αποτελέσματα 

El), Ε2) Η εκτίμηση της 
αξίας σε κίνδυνο ενός 
διεθνώς 
διαφοροποιη μέ νου 
χαρτοφυλακίου ιδιαίτερα 
σημαντική στο 
ευμετάβλητο παγκόσμιο 
οικονομικό περιβάλλον 
ιδιαίτερα σε περιόδους 
κρίσεων (πολιτικών, 
οικονομικών κλπ). 

Γ) Συμφωνεί με 
Flavin & Wickens 
(1998). 

Δ) Συμφωνεί με 
Jonon (1985), Eun 
&Reusmck(1988), 
Solnik & Bryis 
(1992)Annaert 
(1995), Hauser & 
Levy(1991a,b) 

El) -

E2) -
E3) -

8.2 Επιμέρους Συμπεράσματα 

Ένας σημαντικός αριθμός ερωτημάτων έρευνας και στοιχείων αναλύθηκε και 

εξηγήθηκε στην παρούσα εργασία. Κατ' αρχήν προσπαθήσαμε να απαντήσουμε σε 

ορισμένα θέματα που απασχολούν χρόνια τη διεθνή αγορά ομολογιών. Οι 

περισσότερες προηγούμενες έρευνες έχουν επικεντρωθεί στην Αμερικανική αγορά 

ομολογιών με εξαίρεση τους [Mankiw (1986), Poterba, Cutler & Summers (1990), 
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Hall και Miles (1992)]. Η ανάπτυξη των ομολογιακών δεικτών τα τελευταία χρόνια 

αποτέλεσε για μας ένα ακόμα κίνητρο για την αποτελεσματικότερη διερεύνηση 

βασικών υποθέσεων στη διεθνή αγορά κρατικών ομολογιών. Πιο συγκεκριμένα στο 

τέταρτο κεφάλαιο, μελετώντας πέντε διαφορετικές αγορές κρατικών ομολογιακών 

δεικτών, απαντήσαμε στα εξής ερωτήματα : 

• Ισχύει η θεωρία των Προσδοκιών της διάρθρωσης των επιτοκίων στις διεθνείς 

αγορές κρατικών ομολογιών; 

• Μελετώντας την συμπεριφορά του ασφάλιστρου κινδύνου στις διεθνείς 

αγορές ομολογιών υπάρχουν αποκλίσεις από την υπόθεση της 

αποτελεσματικότητας (Efficient Market Hypothesis), πού είναι κοινές, σε κάποιες 

λώρες; 

• Μπορούν να κατασκευασθούν υποδείγματα, που να ερμηνεύουν το 

ασφάλιστρο κινδύνου (term premium) στις διεθνείς αγορές κρατικών ομολογιών; 

Κάθε ομολογιακός δείκτης με βάση την χώρα προέλευσης του και τη διάρκεια 

λήξης του αποτέλεσε για εμάς ένα ξεχωριστό χαρτοφυλάκιο. Απαντώντας, λοιπόν, 

στα δύο πρώτα ερωτήματα έρευνας βρήκαμε ενδείξεις για τη μη-υποστήριξη της 

υπόθεσης των προσδοκιών και πιθανόν της αποτελεσματικότητας των ομολογιακών 

αγορών. Αποτέλεσμα που είναι συμβατό με ανάλογες έρευνες στην αμερικανική 

ομολογιακή αγορά [Campbell (1995), Mankiw (1986), Jones & Roley (1983), Shiller, 

Campbell & Schoenholtz (1983), Fama (1984), Mankiw (1986), Campbell & Shiller 

(1991), Elton, Gruber & Mei (1996), Bekdache and Baum (1998)]. 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε ότι ο έλεγχος της υπόθεσης της 

αποτελεσματικής αγοράς γίνεται πάντα σε συνδιασμό με ένα υπόδειγμα αποτίμησης 

περιουσιακών στοιχείων (στην περίπτωση μας το υπόδειγμα των προσδοκιών). Και 

αυτό που είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσει ο ερευνητής είναι εάν μια απόρριψη της 

εξεταζόμενης υπόθεσης οφείλεται στην αναποτελεσματικότητα της αγοράς ή στην 

κακή εξειδίκευση του υποδείγματος ισορροπίας της αγοράς. Επίσης η 

αποτελεσματικότητα κάποιας αγοράς είναι προτιμότερο να ελέγχεται συγκριτικά με 

κάποιες άλλες (Campbell & Mackinlay, 1997). Για αυτούς τους λόγους προχωρήσαμε 

στη διερεύνηση εναλλακτικών υποδειγμάτων αποτίμησης και σε μια σειρά από 

ομολογιακές αγορές πέντε χωρών. 

Υποθέτοντας σταθερό ως προς το χρόνο το ασφάλιστρο κινδύνου (risk or term 

premium) υπήρξαν ενδείξεις ενάντια στην θεωρία των προσδοκιών της δομής των 
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επιτοκίων, σύμφωνα με τα κριτήρια του πίνακα 4.1 και την επίδραση του εύρους των 

επιτοκίων. Η μεταβλητή του εύρους των επιτοκίων (Spread) σε ορισμένες χώρες (π.χ. 

στην Γαλλία και την Αμερική) εμφανίστηκε να συνεισφέρει ιδιαίτερα στην 

προβλεψιμότητα των επιπλέον αποδόσεων μακροπρόθεσμων ομολογιακών 

χαρτοφυλακίων. Αποτέλεσμα που είναι σύμφωνο με τις έρευνες των Simon (1989), 

Campbel και Shiller (1991), Cuthbertson (1996). Υπήρξαν κάποιες ενδείξεις μη 

αποτελεσματικότητας των αγορών για τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους 

ομολογιακούς δείκτες στην Αμερική (λήξη σε 2, 3, και 5 χρόνια), στη Γαλλία και στη 

Γερμανία (λήξη σε 2, 3, και 5 χρόνια), όπου, η μεταβλητή του σφάλματος με 

υστέρηση 1 αποδείχτηκε στατιστικά σημαντική στο υπόδειγμα (3.5)-(3.6). 

Κάνοντας χρήση του υποδείγματος αποτίμησης κεφαλαιουχικών 

περιουσιακών στοιχείων (Capital Asset Pricing Model, CAPM), προσπαθήσαμε να 

εξηγήσουμε το ασφάλιστρο κινδύνου των χαρτοφυλακίων ομολογιακών δεικτών. 

Βρήκαμε ότι, το ασφάλιστρο κινδύνου αυξάνει όσο αυξάνει η διάρκεια λήξης των 

ομολογιακών δεικτών. Αποτέλεσμα που συμφωνεί με ανάλογη έρευνα του Bisignano 

(1987). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα 4.3 στην Αμερική και τη Μ. 

Βρετανία οι τιμές του γωνιακού συντελεστή (για κάθε κατηγορία λήξης) είναι στα 

ίδια επίπεδα. Αντίστοιχα είναι τα αποτελέσματα στην περίπτωση της Γερμανίας και 

της Γαλλίας, εμφανίζοντας κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ των δύο χωρών. 

Ωστόσο, τα παραπάνω δεν λαμβάνουν υπόψιν τους το γεγονός ότι, η 

διακύμανση του ασφάλιστρου κινδύνου μεταβάλλεται στο χρόνο. Πιθανότατα, η 

αποτυχία εφαρμογής της θεωρίας των προσδοκιών σε χαρτοφυλάκια διεθνών 

κρατικών ομολογιακών δεικτών, θα μπορούσε να εξηγηθεί από την ύπαρξη κάποιου 

μεταβλητού στο χρόνο ασφάλιστρου κινδύνου. Για να καλύψουμε το ενδεχόμενο 

αυτό της διακύμανσης του ασφάλιστρου κινδύνου στο χρόνο ακολουθήσαμε τη 

μεθοδολογία των Lilien, Engles & Robins (1987) και προσθέσαμε ως ανεξάρτητη 

μεταβλητή το άνοιγμα των επιτοκίων αλλά και τη μεταβλητή του σφάλματος με 

υστέρηση 1 όπου κρίθηκε απαραίτητο. 

Πιο συγκεκριμένα, υπήρξαν κάποιες ενδείξεις μη αποτελεσματικότητας των 

αγορών, για τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους ομολογιακούς δείκτες 

στην Αμερική (λήξη σε 2, 3, και 5 χρόνια), στη Γαλλία και στη Γερμανία (λήξη σε 2, 

3, και 5 χρόνια), όπου η μεταβλητή του σφάλματος με υστέρηση ένα αποδείχτηκε 

στατιστικά σημαντική. Ενδείξεις μεταβλητής στο χρόνο διακύμανσης εμφανίστηκαν, 

κυρίως, σε μακροπρόθεσμους, όπως ήταν αναμενόμενο λόγω του υψηλού επιπέδου 
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επιτοκίων και της μεταβλητότητας, ομολογιακούς δείκτες στην Αμερική, στον 

Καναδά (λήξης 7 και 10 χρόνων), στη Γαλλία, στη Γερμανία (λήξης 10 χρόνων) και 

στη Μεγάλη Βρετανία (λήξης 2, 3, 5, 7 και 10 χρόνων). Ανάλογα αποτελέσματα 

βρήκαν και οι Beckdacke & Baum (1998) στην αμερικανική αγορά ομολόγων. Το 

εύρημα του θετικά συσχετισμένου ασφάλιστρου κινδύνου των μακροπρόθεσμων 

ομολογιακών δεικτών των διαφόρων χωρών, αφήνει να εννοηθεί ότι, οι παράγοντες 

που είναι υπεύθυνοι για την μεταβλητότητα αυτού του ασφάλισρου κινδύνου έχουν 

έναν διεθνή χαρακτήρα. Πιθανόν, αυτή η μεταβλητότητα στις διεθνείς ομολογιακές 

αγορές να αντικατροπτίζει τις διαρκείς αλλαγές στις αντιλήψεις των επενδυτών 

απέναντι στο κίνδυνο. Παρόλα αυτά ο συντελεστής του κινδύνου δεν ήταν στατιστικά 

σημαντικός σε όλες τις χώρες. Δηλαδή, η τυπική απόκλιση σ δεν ήταν σημαντική ως 

ερμηνευτική μεταβλητή των αποδόσεων ΕΗΡΥ, σε ένα υπόδειγμα της μορφής 

GARCH-M. Αποτέλεσμα που συμφωνεί με τους Bekdache & Baum (1998), Hall & 

Miles (1992). Κάτι τέτοιο, όμως, μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι, πιθανόν να 

υπάρχουν κι άλλες σημαντικές μεταβλητές για την σωστή εξειδίκευση του 

υποδείγματος. Μπορούμε, λοιπόν, γενικά να συμπεράνουμε ότι τέτοιας μορφής 

υποδείγματα είναι περισσότερο εφαρμόσιμα στην αγορά μετοχών (Bollerslev, 1992) 

και λιγότερο στην αγορά κρατικών ομολογιών. Είναι φανερό ότι χρειάζεται 

περαιτέρω έρευνα σχετικά με την εξειδίκευση του υποδείγματος που παρουσιάσαμε ή 

παραλλαγές του. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο ερευνήσαμε την Ελληνική αγορά κεφαλαίου και 

συναλλάγματος κάνοντας χρήση υποδειγμάτων της μορφής ARMA-GARCH, 

δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον Έλληνα επενδυτή. Τα βασικά ερωτήματα 

έρευνας ήταν τα ακόλουθα: 

• Υπάρχει δυνατότητα πρόβλεψης των ημερήσιων αποδόσεων και του κινδύνου 

αξιόγραφων από την ελληνική αγορά κεφαλαίου και την ελληνική αγορά ξένου 

συναλλάγματος; 

• Μπορούν να κατασκευασθούν υποδείγματα που να ερμηνεύουν τη συμπεριφορά 

των συναλλαγματικών τιμών; 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι, ενώ η υπόθεση της 

αποτελεσματικότητας της αγοράς δεν συνεπάγεται ότι οι τιμές ακολουθούν το 

υπόδειγμα του τυχαίου περιπάτου, ο τυχαίος περίπατος συμφωνεί με την υπόθεση της 

αποτελεσματικότητας των αγορών. Από τα σημαντικότερα ευρήματα του κεφαλαίου 
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πέντε είναι ότι, υπάρχουν ενδείξεις για τη μη-υποστήριξη της υπόθεσης του τυχαίου 

περιπάτου στην Ελληνική αγορά κεφαλαίου, ενώ τα αποτελέσματα παρουσιάζουν 

κάποια ανομοιομορφία στην Ελληνική αγορά συναλλάγματος. Το συμπέρασμα αυτό 

έρχεται σε συμφωνία με πλήθος προγεννέστερων μελετών για την Ελληνική 

κεφαλαιαγορά (Sallas και Thalassinos 1996, Papanastasiou et. al. 1997, Συριόπουλος 

1996b, Συριόπουλος et. al. 1993). Ωστόσο, κανείς πρέπει να είναι προσεκτικός στην 

ερμηνεία των ευρημάτων αυτών. Ακόμα, σε αναδυόμενες αγορές, όπως η Ελληνική 

αναμένει το αποτέλεσμα αυτό (Karagianni et. al. 2001). Η ασθενής 

συναλλακτικότητα, το συνεχώς βελτιούμενο (άρα όχι παγιωμένο, σταθερό) 

ρυθμιστικό περιβάλλον, καθώς, επίσης και, η ύπαρξη υψηλού θορύβου στις 

χρονοσειρές των αποδόσεων των αγορών αυτών, πιθανά να αποτελούν μερικές από 

τις αιτίες του εμπειρικού αυτού ευρήματος, που χαρακτηρίζει και άλλες διεθνείς 

κεφαλαιαγορές με παρόμοια χαρακτηριστικά (Siriopoulos και Leontitsis 2001). Οι 

στατιστικοί έλεγχοι της υπόθεσης του τυχαίου περυτάτου στον πίνακα 5.1, εντοπίζουν 

ενδείξεις σε ποιες χρονικές σειρές θα αποτύχουμε να κάνουμε καλές στατιστικές 

προβλέψεις. 

Οι έλεγχοι δείχνουν πως οι αποδόσεις είναι ελαφρά συσχετισμένες. Μη 

αναμενόμενη ήταν η συμπεριφορά της σειράς του ΓΔ, στο δείγμα 1/1/93-26/3/98, που 

παρουσίασε μικρές αλλά στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις για μεγάλο αριθμό 

υστερήσεων. Ανάλογα αποτελέσματα βρήκαν και οι Papanastasiou, Siriopoulos, 

Tsopoglou(1997). 

Στις συναλλαγματικές σειρές DRS/BP, DRS/USS βλέπουμε ενδείξεις μικρής 

αρνητικής συσχέτισης. Σε παρόμοιες έρευνες, ο Satchel και ο Timmermann (1995) 

υποστήριξαν ότι, τέτοιου είδους αποτελέσματα εξηγούνται από την συστηματική 

διαφορά επιτοκίων μεταξύ δύο χωρών. 

Στον πίνακα 5.4, βλέπουμε ότι τα κέρδη κάνοντας προβλέψεις για τις 

ημερήσιες αποδόσεις των μετοχών στο χρηματιστήριο Αθηνών με στατιστικά 

υποδείγματα χρονολογικών σειρών είναι περιορισμένα, απαντώντας αρνητικά στο 

πρώτο μέρος του πρώτου ερωτήματος. Μόνο για το γενικό δείκτη και για δύο μεγάλες 

τράπεζες έχουμε καλύτερες προβλέψεις από την απλοϊκή. Σε γενικές γραμμές το μέσο 

τετραγωνικό σφάλμα (ΜΤΣ) που έδωσαν οι προβλέψεις των αποδόσεων με 

υποδείγματα των μορφών ARMA (p,q) Ι GARCH(Ç>,F), ARMA (p,q) I TARCH(0,P), 

ARMA (p,q) I EGAR-CH^P), Stochastic Volatility Models, Principal Component 

Regression, κυμάνθηκε από 2% έως 10% καλύτερα από αυτό της απλοϊκής μεθόδου. 
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Τα αποτελέσματα αυτά είναι ελαφρώς χειρότερα από αυτά των Sallas και Thalassinos 

(1996), Papanastasiou et. al. (1997) αλλά πάντα κινούνται στο ίδιο επίπεδο. Στην 

περίπτωση μας, όμως, χρησιμοποιούμε μια ευρύτερη γκάμα υποδειγμάτων 

λαμβάνοντας ιδαίτερα υπόψιν διάφορα χαρακτηριστικά των πληροφοριών όπως για 

παράδειγμα την ασυμμετρία. 

Στην περίπτωση της Ελληνικής αγοράς συναλλάγματος, συγκριτικά κάποιες 

μικρές δυνατότητες πρόβλεψης εμφανίζονται στη συναλλαγματική ισοτιμία 

Δρχ./Γερμ. Μάρκου, ενώ η συναλλαγματική ισοτιμία Δρχ./Δολάριο δείχνει να 

ακολουθεί τον τυχαίο περίπατο. Τα αποτελέσματα των διαφόρων μεθόδων 

πρόβλεψης συμπεριλαμβανομένης και της χαοτικής θεωρίας ήταν ανάλογα. Οι 

Συριόπουλος και Λεοντίτσης (1999a,b) με τη χρήση χαοτικών μεθόδων πρόβλεψης 

βρίσκουν ελαφρώς καλύτερα αποτελέσματα για το γενικό δείκτη του ΧΑΑ, γεγονός 

που πιθανόν να οφείλεται στη διαφορετική χρονική περίοδο έρευνας. 

Όσον αφορά την προβλεψιμότητα του κινδύνου, τα αποτελέσματα είναι 

σαφώς καλύτερα και σύμφωνα με προηγούμενες έρευνες Brooks(1998), Frances και 

Van Dijk(1996), Nachane και Ray(1993). Υποθέτοντας ότι οι αποδόσεις ακολουθούν 

τον τυχαίο περίπατο, υποδείγματα της μορφής EGARCH, έδωσαν τις καλύτερες 

προβλέψεις για την μεταβλητότητα των αποδόσεων, βελτιώνοντας το ΜΤΣ κατά 25% 

σε σχέση με την απλοϊκή πρόβλεψη. Στην Ελληνική αγορά συναλλάγματος, αλλά και 

στην Ελληνική αγορά κεφαλαίου τα αποτελέσματα των προβλέψεων με την θεωρία 

του Χάους, έδωσαν ένα μέσο τετραγωνικό σφάλμα από 2% έως 19% καλύτερο από 

ότι η απλοϊκή μέθοδος, μελετώντας τις απόλυτες διαφορές των αποδόσεων από τον 

μέσο, αποτέλεσμα που είναι σύμφωνο με τους Diebold & Nason (1990), Bajo-Rubio 

et al (1992) και οι οποίοι μελέτη σσαν τις βασικές συναλλαγματικές σχέσεις του 

δολλαρίου. Τέλος, τα αποτελέσματα σχετικά με την προβλεπτική ικανότητα των 

υποδειγμάτων στοχαστικής μεταβλητότητας είναι ανάλογα με αυτά των 

υποδειγμάτων G ARCH. 

Όσον αφορά τη διερεύνηση της ύπαρξης χαοτικής συμπεριφοράς. Η χρήση 

της R/S ανάλυσης έδειξε εμμονή σε μια συγκεκριμένη τάση, κυρίως, για το γενικό 

δείκτη του ΧΑΑ, ενώ η εμφάνιση ενδείξεων μακροχρόνιας τάσης δεν είναι τόσο 

έντονη στην αγορά συναλλάγματος συγκριτικά με το ΧΑΑ. Η διάστασης συσχέτισης 

παρόλο που εμφανίζει χαμηλές τιμές, που αποτελούν ένδειξη χαμηλοδιάστατου χάους 

δεν υπάρχει ιδιαίτερη σταθεροποίηση των τιμών αυτών γεγονός που πιθανόν να 

οφείλεται στην ύπαρξη θορύβου. Η ύπαρξη του θορύβου αποτελεί κίνητρο περαιτέρω 
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έρευνας για την εκτίμηση και τη μείωση του. Αυτά τα αποτελέσματα έρχονται σε 

συμφωνία με ανάλογες έρευνες των [Sirlantzis και Siriopoulos (1993), Mills (1993), 

Hsieh (1991) Sewell, Stariseli, Lee και Shiun (1993)], Συριόπουλος (1996a,b), Lo 

(1991), Siriopoulos και Leontitsis (2001)]. 

Συνοψίζοντας, λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι εκεί όπου είχαμε ενδείξεις 

ενάντια στην Υπόθεση Του Τυχαίου Περιπάτου υπήρξαν υποδείγματα, που οδήγησαν 

σε αξιόλογες προβλέψεις του κινδύνου. Από πρακτικής απόψεως οι επαγγελματίες 

διαχειριστές διεθνών χαροφυλακίων μπορούν να εντοπίζουν περιόδους αξιόλογες για 

"trading" λόγω της υψηλής μεταβλητότητας, αλλά και οι επαγγελματίες στις αγορές 

δικαιωμάτων (options) μπορούν να αξολογήσουν και να χρησιμοποιήσουν την 

προβλεπόμενη διακύμανση στην φόρμουλα "Black Scholes", για να τιμολογήσουν 

σωστότερα τα δικαιώματα των υποκείμενων τίτλων. Τα αποτελέσματα της Ελληνκής 

αγοράς συναλλάγματος αποτέλεσε για εμάς κίνητρο διερεύνησης των βασικών 

συναλλαγματικών σχέσεων, για να εντοπίσουμε πιθανές μεγαλύτερες δυνατότητες 

πρόβλεψης κάνοντας χρήση μιας σύγχρονης μεθόδου της Τεχνικής Ανάλυσης. 

Ερωτήματα σχετικά με την κερδοφορία της Τεχνικής Ανάλυσης στην αγορά 

συναλλάγματος απαντήθηκαν στο έκτο κεφάλαιο. 

Ακολουθώντας τη μεθοδολογία των De Grauwe, Dewachter και Embrechts 

(1993) εντοπίσαμε το βαθμό επίδρασης σε κάθε χρονική περίοδο της θεμελιώδους και 

της τεχνικής ανάλυσης στην αγορά συναλλάγματος. Τα τελευταία χρόνια 

παρατηρείται μια δικαιολογημένη με βάση τα διαγράμματα 6.1 και 6.2, αυξανόμενη 

χρήση της τεχνικής ανάλυσης στην αγορά συναλλάγματος [Cheung και Wong (1996, 

1997)]. 

Η πλειοψηφία των προηγούμενων ερευνών στην αγορά συναλλάγματος δεν 

λάμβαναν υπόψιν τα συναλλακτικά κόστη [Sweeney (1986) και Schulmeister (1987)], 

την περίοδο εξέτασης, τον κίνδυνο [Dooley & Shafer (1983)] και την πιθανότητα 

καταστροφής του κεφαλαίου (εξαίρεση αποτελούν οι Siriopoulos και Sofikitis, 1990) 

ακολουθώντας ένα τεχνικό σύστημα. Οι περισσότερες έρευνες επικεντρώθηκαν στη 

περίοδο έρευνας 1980-1990. 

Πιο συγκεκριμένα οι κανόνες τεχνικής ανάλυσης που εξετάσαμε ήταν 

κερδοφόροι για ολόκληρη την υπό εξέταση περίοδο. Συγκρίνοντας την κερδοφορία 

της τεχνικής ανάλυσης σε σχέση με μια απλοϊκή στρατηγική "Buy and Hold", η 

πρώτη συνεχίζει να κυριαρχεί, αλλά όταν χωρίζουμε στα δύο το δείγμα, 

διαπιστώνουμε μια μείωση της κερδοφορίας κατά την δεύτερη περίοδο για την 
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συναλλαγματική σχέση USD/DM και μηδενική κερδοφορία για την USD/BP. 

Καταλήγουμε, λοιπόν, στο συμπέρασμα ότι, η κερδοφορία της τεχνικής ανάλυσης 

προέρχεται, κυρίως, από τις επιτυχημένες συναλλαγές της πρώτης περιόδου, που 

οφείλονται στη μεγάλη μεταβλητότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών και στη 

μεγάλη διαφορά επιτοκίων μεταξύ των εξεταζόμενων χωρών. 

Οι μεγάλες ζημίες της δεύτερης περιόδου, μπορούν να εξηγηθούν από το 

γεγονός ότι, όταν δεν υπάρχει ξεκάθαρη τάση οι επενδυτές ακολουθώντας πιστά τα 

συστήματα τεχνικής ανάλυσης εμπλέκονται σε πολλές συναλλαγές με μεγάλα 

συναλλακτικά κόστη. Τελικά, όταν συμπεριλαμβάνουμε την εξέταση του κινδύνου 

υπάρχουν μαρτυρίες ενάντια στην μηδενική υπόθεση των στατιστικά σημαντικών 

κερδών της τεχνικής ανάλυσης. Προσωπικοί και θεσμικοί περιορισμοί περιορίζουν τη 

δυνατότητα των επενδυτών να καρπωθούν τα μεγάλα θεωρητική κέρδη της τεχνικής 

ανάλυσης (βλέπε, Gaub έλεγχο). 

Διερευνώντας την πιθανότητα καταστροφής (Probability of Ruin) μέρους του 

κεφαλαίου (30%, 40%, 50%) ακολουθώντας τα πιο αποτελεσματικά συστήματα της 

έρευνας, βλέπουμε ότι αυτή η πιθανότητα σταθεροποιείται μετά από ένα 

συγκεκριμένο αριθμό συναλλαγών στο επίπεδο του 15%-20%. Αποτέλεσμα ανάλογο 

της έρευνας των Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων που οι αποφάσεις τους βασίζονται 

σε τεχνικούς κανόνες, από τους Siriopoulos-Sofikitis (1990). 

Ένα ιδαίτερα σημαντικό πρακτικό αποτέλεσμα, που προκύπτει μέσα από την 

ανάλυση είναι ότι, θα πρέπει να υπάρξει ένα αντιστάθμισμα μεταξύ μακροπρόθεσμων 

ευκαιριών κερδοφορίας και βραχυπρόθεσμων περιορισμών κινδύνου για τους 

εμπλεκόμενους στην αγορά συναλλάγματος κάτω από τις εκάστοτε οικονομικές 

συγκυρίες. Σε περιόδους εύκολου προσδιορισμού της τάσης τα κέρδη από την 

εφαρμογή της τεχνικής ανάλυσης είναι μεγάλα. Η επιτυχής εφαρμογή της για κάποιο 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στην αγορά συναλλάγματος οδηγεί και άλλους 

επενδυτές στην χρήση της, αλλά δεν πρέπει οι τελευταίοι να ξεχνούν την ανάληψη 

συγκεκριμένου κινδύνου. Η τεχνική ανάλυση ήταν ιδιαίτερα κερδοφόρος, όπως 

απέδειξαν οι έρευνες μέσα από διαφοροποιημένες τεχνικές και εργαλεία σε 

διαφορετικές αγορές [Menkhoff-Schlumberger (1995), Levich-Thomas (1993), 

Schulmeister (1988), Sweeney (1986) και Dooley-Shafer (1983), Siriopoulos-Sofikitis 

(1990), Siriopoulos-Markelos-Sirlantzis (1996), Siriopoulos et. al. (1992)]. 

Συνοψίζοντας, για τους διαχειριστές διεθνών χαρτοφυλακίων η τεχνική 

ανάλυση στην αγορά συναλλάγματος μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία ως εργαλείο 
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εύρεσης της βασικής τάσης και, όπου αυτή είναι ιδιαίτερα εμφανής τα κέρδη είναι 

μεγάλα. Παρόλα αυτά όμως πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψιν τον παράγοντα 

κίνδυνο. Η παρούσα έρευνα συμπληρώνει τις προηγούμενες, τονίζοντας ότι, η έννοια 

του κινδύνου βραχυπρόθεσμα είναι ιδιαίτερα ση μαντική για την κερδοφορία της 

τεχνικής ανάλυσης. 

Το έβδομο κεφάλαιο μπορεί να χαρακτηριστεί σαν το κεφάλαιο με το οποίο 

ασχολούμαστε ιδιαίτερα με διεθνή χαρτοφυλάκια αμοιβαίων κεφαλαίων διαφόρων 

κατηγοριών. Τα χαρτοφυλάκια αμοιβαίων κεφαλαίων (Mutual Fund Funds) είναι μια 

έννοια που εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια και απασχολεί ιδιαίτερα του θεσμικούς 

διαχειριστές κεφαλαίων. Τα χαρτοφυλάκια αμοιβαίων κεφαλαίων αποτελούν 

επιμέρους κομμάτι του διεθνώς διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου που διερευνούμε 

στη παρούσα διατριβή. Βασιζόμενοι στην έρευνα των επιμέρους αγορών 

προχωρήσαμε στη σύνθεση διεθνών χαρτοφυλακίων με σκοπό να μελετήσουμε την 

συμπεριφορά των αποδόσεων και του κινδύνου και να απαντήσουμε σε δύο βασικά 

ερωτήματα που απασχολούν όλους τους διαχειριστές διεθνών χαρτοφυλακίων. 

• Ποια, εάν υπάρχουν, τα οφέλη από την διεθνή διαφοροποίηση; 

• Και ποια, εάν υπάρχουν, τα οφέλη από την κάλυψη έναντι του 

συναλλαγματικού κινδύνου για διεθνή χαρτοφυλάκια; 

Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα με βάση τα ευρήματα της έρευνας μας, που 

συνοψίζονται στους πίνακες του κεφαλαίου επτά, μπορούμε να πούμε ότι, επενδυτές 

με εμφανή πτωτική τάση σε νόμισμα, χρηματιστήριο και βραχυπρόθεσμα επιτόκια 

(π.χ Ιάπωνες) έχουν τα μεγαλύτερα οφέλη από την διεθνή διαφοροποίηση 

ανεξαρτήτου επιπέδου κινδύνου. Γενικά, όμως, μπορούμε να πούμε ότι εφαρμόζοντας 

την ανάλυση συσχέτισης βρέθηκαν ενδείξεις υπέρ της διεθνούς διαφοροποίησης για 

τον Αμερικανό, τον Βρετανό και τον Ιάπωνα επενδυτή, αποτέλεσμα που είναι 

σύμφωνο με προηγούμενες έρευνες στις χρηματιστηριακές αγορές [Odier & Solnik 

(1993), Siriopoulos (1996b), Longin & Solnik (1995), Grauer και Hakansson (1987), 

Desantis και Gerrard (1997), Markellos και Siriopoulos (1997), Asimakopoulos, 

Goddard και Siriopoulos (2000)]. 

Οι έρευνες σχετικά με τα διεθνή αμοιβαία κεφάλαια είναι ελάχιστες με 

εξαίρεση τους Cumby & Glen (1990), οι οποίοι χρησιμοποιώντας το δείκτη 

αποδοτικότητας Jensen και βρήκαν κυριαρχία των διεθνώς διαφοροποιημένων 

μετοχικών χαρτοφυλακίων έναντι των καθαρά αμερικανικών μετοχικών τίτλων. 
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Όσον αφορά τη σχέση χρηματιστηριακών τίτλων και νομισμάτων τα 

αποτελέσματα μας ήταν παρόμοια με τους Asimakopoulos και Siriopoulos (1997) οι 

οποίοι επικεντρώθηκαν στις Ευρωπαϊκές αγορές (Αγγλία, Γερμανία, Ελβετία). Η 

παρούσα έρευνα έρχεται σε συμφωνία με το σημαντικό εύρημα της έρευνας τους ότι, 

μια Bull αγορά έχει αρνητικές επιπτώσεις μακροχρόνια στη συναλλαγματική ισοτιμία 

(αιτία για ανατίμηση του νομίσματος). Αντίθετα τα αποτελέσματα από την αγορά της 

Αμερικής της παρούσας διατριβής έρχονται σε αντίθεση με τη πρόταση τους, ότι, μια 

αύξηση της ισοτιμίας (δηλ. αναμενόμενη υποτίμηση του εθνικού νομίσματος) θα έχει, 

επίσης, αρνητική επίδραση στις τιμές των μετοχών. 

Εντοπίσαμε, ακόμα, το σημαντικό ρόλο που παίζουν στην διάρθρωση διεθνών 

χαρτοφυλακίων και ειδικότερα στη μείωση του συνολικού κινδύνου, τα διεθνή 

ομολογιακά αμοιβαία. Αποτέλεσμα που συμφωνεί με τις μελέτες των Hauser & Levy 

(1991a,b) στη διεθνή αγορά ομολογιών. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος των 

Αμερικανικών μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων για την περίοδο που εξετάζουμε. 

Σύμφωνα με το κριτήριο του μέγιστου Sharpe ratio (δείκτη) η βέλτιστη δομή 

ενός διεθνούς χαρτοφυλακίου είναι 80% επενδύσεις στο νόμισμα αναφοράς και 20% 

επενδύσεις ξένου νομίσματος. Το αποτέλεσμα αυτό έρχεται σε συμφωνία με τους 

Flavin και Wickens (1998), οι οποίοι χρησιμοποιώντας ένα πολυμεταβλητό GARCH 

υπόδειγμα για την εκτίμηση του υπό συνθήκη πίνακα συνδιακυμάνσεων των 

αποδόσεων μεταξύ Αμερικής και Αγγλίας βρήκαν ανάλογα αποτελέσματα. Η 

παρούσα έρευνα επεκτείνει αυτή την έρευνα διαπιστώνοντας ότι, όταν εξετάζουμε 

επενδυτές υψηλού κινδύνου, τα οφέλη από την διεθνή διαφοροποίηση είναι ιδιαίτερα 

μεγάλα. 

Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, η αποδοτικότητα των διεθνών 

χαρτοφυλακίων με κάλυψη έναντι του συναλλαγματικού κινδύνου έδειξε ότι η 

στρατηγική της κάλυψης συμβάλει στην μείωση της μεταβλητότητας. Ανάλογα 

αποτελέσματα έχουν βρεί στις διεθνείς μετοχικές αγορές οι Jorion (1985), Euri & 

Reusnick (1988). Στη διεθνή αγορά ομολογιών οι Thomas (1989) και Annaert (1995) 

ακολουθώντας διαφοροποιημένες στρατηγικές κάλυψης βρήκαν ανάλογα 

αποτελέσματα βελτίωσης της σχέσης απόδοσης κινδύνου. Ωστόσο στην παρούσα 

διατριβή, η κάλυψη του συναλλαγματικού κινδύνου δεν είχε θετικά αποτελέσματα 

στην περίπτωση των μετοχικών αμοιβαίων και, όταν λαμβάνουμε υποψιν τα 

συναλλακτικά κόστη μειώνονται τα θετικά αποτελέσματα. Βέβαια, τα αμοιβαία 

κεφάλαια έχουν σαφώς μικρότερα έξοδα συναλλαγών από ότι οι μετοχές. Επίσης 
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κάτω από ειδικές οικονομικές συνθήκες (π.χ. Ιαπωνία) η στατική κάλυψη μπορεί να 

οδηγήσει σε αρνητικά αποτελέσματα. 

Η μέτρηση του κινδύνου με την σύγχρονη έννοια της αξίας σε κίνδυνο (Value 

at Risk), έδειξε ότι, η πρόβλεψη της μελλοντικής ζημίας σε διάστημα μιας εβδομάδας 

είναι μεγαλύτερη για τα γιαπωνέζικα χαρτοφυλάκια μεταξύ των συντηρητικών 

επενδυτών όλων των χωρών. Αντίθετα, για τους υψηλού κινδύνου επενδυτές τη 

μεγαλύτερη μελλοντική πιθανή ζημία παρουσιάζουν τα χαρτοφυλάκια των Άγγλων. 

Με βάση το max Sharpe Ratio ο Αγγλος επενδυτής παρουσιάζει το μεγαλύτερο VaR 

ανεξαρτήτως συναλλαγματικής κάλυψης. Η εκτίμηση της αξίας σε κίνδυνο ενός 

διεθνώς διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου κατέστη ιδιαίτερα σημαντική στο 

ευμετάβλητο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων 

(πολιτικών, οικονομικών κλπ). 

Συμπερασματικά, βρήκαμε εξάρτηση της βέλτιστης δομής διεθνών 

χαρτοφυλακίων με παράγοντες, όπως η κατηγορία αμοιβαίων κεφαλαίων, οι 

προτιμήσεις των επενδυτών απέναντι στο κίνδυνο, καθώς και το νόμισμα αναφοράς. 

8.3 Θέματα Μελλοντικής Έρευνας 

Το τελευταίο συμπέρασμα του κεφαλαίου επτά δίνει την κατεύθυνση για 

περαιτέρω έρευνα στην προσπάθεια κατασκευής κάποιου υποδείγματος που να 

συμπεριλαμβάνει όλους αυτούς τους παράγοντες. Βέβαια, είναι αρκετά δύσκολο να 

ποσοτικοποιήσει κανείς αυτές τις μεταβλητές, αλλά και να εντοπίσει τις ακριβείς 

σχέσεις εξάρτησης μεταξύ τους. Είναι, βέβαια, κατανοητό ότι, ένα μεγάλο μέρος της 

συμπεριφοράς της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής αγοράς παραμένει ανεξερεύνητο. 

Κατά την πραγματοποίηση της παρούσας έρευνας προέκυψαν κάποια ερωτήματα που 

θα αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης μελλοντικά. Μερικά από αυτά είναι τα 

ακόλουθα: 

• Στην αγορά ομολογιακών δεικτών ένα μεγαλύτερο μέγεθος δείγματος θα μας 

επέτρεπε να εκτιμήσουμε ανάλογα υποδείγματα σε υποπεριόδους αξιολογώντας 

εκ νέου τα αποτελέσματα. Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την πάροδο 

του χρόνου λόγο της μικρής ιστορίας των ομολογιακών δεικτών. 

• Η τεχνική ανάλυση θα μπορούσε να διερευνηθεί τόσο σε ημερήσια όσο και σε 

εβδομαδιαία, μηνιαία, ωριαία και μικρότερης κλίμακας δεδομένα. 

• Η εφαρμογή της Τεχνικής Ανάλυσης σε χαρτοφυλάκια Αμοιβαίων κεφαλαίων. 
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• Η διερεύνηση όλων των υποθέσεων έρευνας σε περιόδους μεγάλων κρίσεων 

(πολιτικών, οικονομικών). 

• Η διάρθρωση των χαρτοφυλακίων θεωρήθηκε σταθερή κατά την υπό εξέταση 

περίοδο. Η απόδοση αυτών των χαρτοφυλακίων θα μπορούσε να διερευνηθεί 

περαιτέρω σε άλλες ερευνητικές εργασίες επιτρέποντας ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα ριζικές αναδιαρθρώσεις. Επίσης, άλλοι τρόποι αντιστάθμισης του 

συναλλαγματικού κινδύνου από ότι μια στατική μέθοδος με την χρήση 

προθεσμιακών συμβολαίων μπορεί να διερευνηθεί. 

Τέλος πιστεύουμε ότι, η παρούσα έρευνα συμπληρώνει την υπάρχουσα 

βιβλιογραφία και φωτίζει τις διάφορες πλευρές του πολυσύνθετου θέματος της 

διεθνούς διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου, όπως την τιμολόγηση και την πρόβλεψη 

των αξιόγραφων των επιμέρους αγορών, τη διαχείριση του κινδύνου των επιτοκίων 

και του συναλλαγματικού κινδύνου, αλλά και τη διάρθρωση ενός διεθνούς 

χαρτοφυλακίου. Χωρίς να αγνοούμε την θεωρητική αξία μιας τέτοιας έρευνας, πρέπει 

να τονίσουμε ιδιαίτερα τις πολλές πρακτικές εφαρμογές της τόσο στην 

αποτελεσματικότερη διαχείριση ενός διεθνούς χαρτοφυλακίου, όσο και στη λήψη 

χρηματοοικονομικών και επενδυτικών αποφάσεων. Όπως για παράδειγμα, αποφάσεις 

που έχουν να κάνουν με την διαχείριση των κινδύνων που περιέχει ένα διεθνές 

χαρτοφυλάκιο. 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή πέραν των ακαδημαϊκών σκοπών έρευνας 

που υπηρετεί θα μπορούσε να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη και στους διαχειριστές 

διεθνών χαρτοφυλακίων σε μεγάλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (Financial 

Institutions), συνταξιοδοτικά ταμεία (Pension Funds) και επενδυτικές εταιρείες 

(Investment Companies). Στο παράρτημα στο τέλος της διατριβής αναλύωντας τη 

φιλοσοφία, την οργανωτική δομή και τις πολιτικές διαχείρισης των κινδύνων ενός 

θεσμικού επενδυτικού οργανισμού, μπορούμε να προσδιορίσουμε με σαφήνεια την 

συνεισφορά της διατριβής στα πλαίσιο λειτουργίας του. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΔΙΕΘΝΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

1 Εισαγωγή 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη σε μια σειρά από 

μεγάλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, επενδυτικές εταιρείες, συνταξιοδοτικά κεφάλαια 

και γενικότερα τους λεγόμενους θεσμικούς επενδυτές. Η χρησιμότητα της παρούσας διατριβής 

αναδεικνύεται, όπως θα δούμε, από τη δομή, τη λειτουργία αλλά και τους σκοπούς ή στόχους 

που θέτουν μεγάλοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί. 

Η έννοια του διεθνούς χαρτοφυλακίου αμοιβαίων κεφαλαίων (Fund of Funds), η οποία 

αποτελεί ένα από τα βασικά αντικείμενα έρευνας της παρούσας διατριβής, παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια για τους διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και τα 

θεσμικά χαρτοφυλάκια (Financial Institutions and the Institutional Funds). 

Λέγοντας διεθνή οργανισμό διαχείρισης κεφαλαίων συνήθως εννοούμε κάποια 

επενδυτική τράπεζα (Investment Bank), κάποια εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων 

(Mutual Fund Trustees), ή κάποιο συνταξιοδοτικό ταμείο (Pension Fund). Τα τελευταία χρόνια 

αυτοί οι οργανισμοί, λόγω του ιδιαίτερα ευμετάβλητου παγκοσμίως οικονομικού περιβάλλοντος, 

χαρακτηρίζονται όχι απλώς ως θεσμικοί επενδυτές ενάντια στον κίνδυνο (risk averse) αλλά 

κυρίως ως θεσμικοί επενδυτές ενάντια στις ζημίες (loss averse). 

Στο μέρος αυτό της διατριβής παρουσιάζουμε την βασική μορφή ενός μεγάλου διεθνούς 

οργανισμού διαχείρισης κεφαλαίων, αλλά και τις πολιτικές επενδύσεων και διαχείρισης του 

κινδύνου που αναπτύσσουν, τονίζοντας ιδιαίτερα την θέση και την προσφορά της διδακτορικής 

διατριβής σε διάφορους τομείς ενός τέτοιου οργανισμού. 

Για τα συνταξιοδοτικά ταμεία (Pension Funds), ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, αλλά και 

για οποιονδήποτε σοβαρό επενδυτή, η έννοια του κινδύνου παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον. 

Οι επενδυτές πρέπει να ισοσταθμίσουν τις προοπτικές επενδυτικών κερδών με τις πιθανές ζημιές 

γνωρίζοντας ότι οι επενδυτικές τους αποφάσεις μπορεί να κριθούν ως πολύ συντηρητικές ή πολύ 

επικίνδυνες. 

Τα ιδιωτικά και δημόσια συνταξιοδοτικά ταμεία (Pension Funds), ως αντιπρόσωποι των 

ιδιωτών επενδυτών διαφόρων προτιμήσεων σχετικά με τον κίνδυνο, πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη 
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προσοχή στον επενδυτικό κίνδυνο. Είναι απαραίτητο να μετρήσουν τον κίνδυνο και να τον 

αναλύσουν ώστε να λάβουν τις βέλτιστες επενδυτικές αποφάσεις. 

Τα τελευταία χρόνια, τα χρηματιστήρια παρουσιάζουν μεγάλη μεταβλητότητα. Δάνεια, 

χρεοκοπίες, οικονομικές κρίσεις και καταρρεύσεις αντισταθμιστικών κεφαλαίων (Hedge Funds) 

αύξησαν τον βαθμό κινδύνου των επενδύσεων. Η μεταβλητότητα των αποδόσεων αυξήθηκε 

ιδιαίτερα στις μετοχές, τα ομόλογα των επιχειρήσεων αλλά και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. 

Οι απρόβλεπτες επενδυτικές συνθήκες, προσθέτουν ακόμα έναν λόγο για τους επενδυτές 

των συνταξιοδοτικών κεφαλαίων (pension investors) αλλά και γενικότερα μεγάλων 

χρηματοοικονομικών οργανισμών για την ανάπτυξη διαδικασιών διαχείρισης του κινδύνου 

(Graig, 2000). 

Τα συνταξιοδοτικά κεφάλαια και οι διαχειριστές θεσμικών κεφαλαίων έχουν πλέον 

περισσότερα κοινά από ότι θα μπορούσαν να φανταστούν και η συστηματική συμμετοχή της 

διαχείρισης του κινδύνου στις επενδυτικές τους στρατηγικές, είναι ένα τέτοιο κοινό σημείο. Η 

διαχείριση του κινδύνου (Risk Management) που αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια δεν 

οφείλεται στο γεγονός, ότι τα μαθηματικά είναι καινούργια, αλλά στο ότι τα δεδομένα, τα 

συστήματα και η διαθεσιμότητα των πληροφοριών είναι τώρα καλύτερα από ποτέ (Veasey, 

2000). 

2 Η επενδυτική φιλοσοφία ενός οργανισμού διαχείρισης κεφαλαίων 

Η επενδυτική φιλοσοφία ενός οργανισμού διαχείρισης κεφαλαίων περιέχει τρεις βασικές 

αρχές. Πρώτον, οι μεγάλες αλλαγές στη στρατηγική των χαρτοφυλακίων, κυρίως, σταθερού 

εισοδήματος προσδιορίζονται περισσότερο από τη μακροπρόθεσμη τάση των επιτοκίων και 

λιγότερο από βραχυπρόθεσμες διορθωτικές κινήσεις τους. Δεύτερον, η σταθερή επενδυτική 

απόδοση (consistent investment performance) επιτυγχάνεται αποφεύγοντας τις υπερβολικές 

αλλαγές στην διάρκεια των χαρτοφυλακίων. Τρίτον, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αύξηση της 

αξίας του χαρτοφυλακίου μέσα από πολλαπλές στρατηγικές διαφοροποίησης. Αυτές οι βασικές 

αρχές μπορεί εύκολα να αντιληφθεί κανείς ότι, διέπουν επίσης την φιλοσοφία της παρούσας 

διατριβής. 

Ο βασικός στόχος των μεγάλων χρηματοοικονομικών οργανισμών διαχείρισης 

κεφαλαίων είναι να πολλαπλασιάσουν και να προστατεύσουν τα κεφάλαια των πελατών τους 

αλλά και να παρέχουν στους πελάτες τους την καλύτερη δυνατή και ποιοτική υπηρεσία 

διαχείρισης επενδύσεων. Παρουσιάζοντας λίγο παρακάτω το γενικό οργανόγραμμα ενός τέτοιου 

οργανισμού και αναλύοντας τα βασικά συστατικά της πολιτικής διαχείρισης του κινδύνου που 
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ακολουθεί, μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα την πρακτική και θεωρητική συνεισφορά της 

παρούσας διατριβής σε έναν μεγάλο διεθνή χρηματοοικονομικό οργανισμό. 

Η πολιτική επενδύσεων και διαχείρισης του κινδύνου από έναν τέτοιο οργανισμό 

συνήθως αποτελείται από πέντε βασικά μέρη (Pacific Investment Management Company, 2000): 

• Το οργανωτικό περιβάλλον. 

• Τη διαχείριση επενδύσεων και του επενδυτικού κινδύνου. 

• Τους ελέγχους συμμόρφωσης χαρτοφυλακίων. 

• Τις διαδικασίες συναλλαγής τίτλων και λογιστικής χαρτοφυλακίων. 

• Το περιβάλλον ελέγχου τεχνολογίας πληροφοριών. 

Η παρούσα έρευνα παρέχει σημαντικό έργο στα πλαίσια του δεύτερου μέρους της 

πολιτικής διαχείρισης του επενδυτικού κινδύνου, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους 

διαχειριστές διεθνών χαρτοφυλακίων και να παρουσιαστεί στην εκτελεστική επιτροπή της 

εταιρείας, η οποία λαμβάνει επιτελικές επενδυτικές αποφάσεις, όπως θα δούμε αναλυτικά στην 

επόμενη ενότητα παρουσίασης του οργανωτικού περιβάλλοντος. 

2.1 Προσδιορισμός Βασικών Κινδύνων 

Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη της έρευνας στη διαχείριση του κινδύνου, που ξεκίνησε 

με βάση τις οδηγίες της Επιτροπής Βασύλείας σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια των 

πιστωτικών ιδρυμάτων που αναφέραμε στο κεφάλαιο επτά, έγινε επιβεβλημένη στο πλαίσιο ενός 

διεθνούς χρηματοοικονομικού οργανισμού. Ένας χρηματοοικονομικός οργανισμός εκτίθεται σε 

μια σειρά κινδύνων τους οποίους πρέπει να προσδιορίσει, να μετρήσει και να αντιμετωπίσει 

αποτελεσματικά. Στο παρακάτω διάγραμμα κατηγοριοποιούμε τους βασικούς κινδύνους που 

αντιμετωπίζει ένας τέτοιος οργανισμός ή μια πολυεθνική εταιρεία σε επιχειρηματικούς και μη-

επιχειρηματικούς κινδύνους. 

Επιχειρηματικοί κίνδυνοι (Business risks) είναι αυτοί που σχετίζονται με την 

ανταγωνιστικότητα, τον σχεδιασμό και τις πωλήσεις των προϊόντων της επιχείρησης ή του 

οργανισμού. Οι μη-επιχειρηματικοί κίνδυνοι (Nonbusiness risks) μπορούν να διακριθούν σε 

χρηματοοικονομικούς (Financial risks) και κίνδυνοι συμβάντων (Event risks). Οι κίνδυνοι 

συμβάντων αναφέρονται σε αρνητικά γεγονότα εκτός οργανισμού που επηρεάζουν όμως, τη 

λειτουργία του. Οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι σχετίζονται με την επίδραση των 

χρηματοοικονομικών μεταβλητών στην αποδοτικότητα του οργανισμού. Αυτοί οι κίνδυνοι 

μπορούν να οδηγήσουν σε μεγάλες ζημίες ή κέρδη και γι' αυτό η διαχείριση τέτοιων κινδύνων 

κρίνεται απαραίτητη για ένα χρηματοοικονομικό οργανισμό. 
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Διάγραμμα 1 

Κίνδυνοι ενός Χρηματοοικονομικού οργανισμού 

Κίνδυνοι ΕνόςΧρημ/κου Οργανισμού 
(Institution Wide Risk) 

Ετυχα ρηματικός Κίνδυνος 
(Business Risk) 

Κίνδυνος Προϊόντος 
(Product Risk) 

Τεχνολογικός Κίνδυνος 
(Technological Risk) 

Μή ΕττΓχειρηματικός Κίνδυνος 
(Business Risk) 

Μακροοικονομικός Κίνδυνος 
(Macroeconomic Risk) Κίνδυνος Συμβάντος 

(Event Risk) 

Νομικός Κίνδυνος 
[Legal Risk) IJ 

Κίνδυνος Καταστροφών 
(Disaster Risk) 

Φημολογία 
(Reputational Risk) 

Πολιτικός Κίνδυνος 
(Political Risk) 

Χρηματοοικονομικός Κίνδυνος 
(Financial Risk) 

Κίνδυνος Αγοράς 
(Market Risk) 

Κίνδυνος Ρευστότητας 
(Liquidity Risk) 

Πιστωτικός Κίνδυνος 
(Credit Risk) 

Λειτουργικός Κίνδυνος 
(Operational Risk) 

2.2 Οδηγίες διαχείρισης του κινδύνου 

Η παρούσα διατριβή, όπως είδαμε, ασχολείται διεξοδικά με το θέμα του κινδύνου στην 

αγορά ομολογιών, μετοχών, συναλλάγματος αλλά και αμοιβαίων κεφαλαίων. Οι 

χρηματοοικονομικές κρίσεις της δεκαετίας του 1990 ήταν πολλές. Η διαχείριση τέτοιων 

κινδύνων αποτέλεσε και αποτελεί τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα σημαντικό αντικείμενο μελέτης. 

Ένας αποτελεσματικός οδηγός για τη διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων από έναν 

μεγάλο οργανισμό, είναι αυτός που δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 1993 από την ομάδα των 

τριάντα με τίτλο "Best Practices" (Group of Thirty, 1993). 

Οι βασικές προτάσεις των τριάντα παρόλο που αναφέρονται σε παράγωγα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα, μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιοδήποτε επενδυτικό 

χαρτοφυλάκιο. Πιο συγκεκριμένα πρότειναν: 

• Σαφή καθορισμό των αρμοδιοτήτων των διευθυντικών στελεχών του οργανισμού (Role of 

Senior Management). Πολιτικές σχετικές με τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα θα 

πρέπει να προσδιορίζονται από τα διευθυντικά διοικητικά στελέχη, διότι μπορεί να 

οδηγήσουν σε μεγάλα κέρδη ή ζημίες. 

• Ημερήσια επανεκτίμηση των προθεσμιακών συμβολαίων ή των αξιόγραφων με βάση τις 

τιμές της αγοράς (Marking-to-Market). 

• Μέτρηση του κινδύνου της αγοράς (Measuring market risk). Προτάθηκε ως καταλληλότερο 

μέτρο η αξία σε κίνδυνο (VaR). 

• Έλεγχοι προσομοίωσης κινδύνου (Stress Simulations). Η μέτρηση του κινδύνου πρέπει να 

γίνεται κάτω από διάφορες υποτιθέμενες συνθήκες της αγοράς. 
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• Πρέπει να γίνεται ανεξάρτητη από το "trading" διαχείριση του κινδύνου της αγοράς 

{Independent market risk management). 

• Πρέπει να γίνεται η μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου {Measuring credit risk) και η 

ανεξάρτητη διαχείριση του {Independent credit risk management). . 

• Πρέπει να γίνεται η επιλογή του ειδικού επιστημονικού προσωπικού {Professional Expertise) 

σε κάθε εξειδικευμένη θέση ("traders", ελεγκτές, διαχειριστές του κινδύνου). 

Στην Ελλάδα ο νόμος 2396/96 ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία την υπ' αριθμ. 

93/22/Ε.Ο.Κ. Οδηγία του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L 141/11.6.1993, σελ.27) για 

τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών και την υπ' αριθμ. 93/6/Ε.Ο.Κ. Οδηγία 

του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L 141/11.6.1993, σελ.1) για την επάρκεια των ιδίων 

κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και η ρύθμιση 

συναφών θεμάτων. Στην Ελληνική αγορά η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θέτει τους γενικούς όρους 

της οργάνωσης και λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς και εκδίδει οδηγίες προκειμένου να 

καθοριστεί ο τρόπος εφαρμογής των κανόνων λειτουργίας. Είναι υπεύθυνη για την εξασφάλιση 

ότι οι εποπτευόμενοι φορείς λειτουργούν σύμφωνα με τους νόμους 1969/91, 2166/93, 2324/95 

και 2396/96. 

Στην έννοια της εποπτεία περιλαμβάνονται ο έλεγχος της φερεγγυότητας, της 

ρευστότητας, της κεφαλαιακής επάρκειας, της διαχείρισης του κινδύνου κλπ, των 

εποπτευόμενων φορέων. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αξιολογεί μέσω της διενέργειας ελέγχων 

την οικονομική θέση των εποπτευομένων και την επάρκεια των συστημάτων τους διαχείρισης 

κινδύνου. 

Το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών πιστωτικού ιδρύματος ή Ε.Π.Ε.Υ. παρουσιάζει ιδιαίτερα 

χρήσιμες πληροφορίες στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με: 

• Τις θέσεις σε χρηματοπιστωτικά μέσα επί των οποίων το ίδρυμα έχει κυριότητα και κατέχει 

με σκοπό την επαναπώληση τους ή/ και τις θέσεις τις οποίες έχει προκειμένου να 

επωφεληθεί βραχυπρόθεσμα από υφιστάμενες ή./ και από αναμενόμενες διαφορές μεταξύ 

τιμών αγοράς και πώλησης τους ή από άλλες διακυμάνσεις τιμών ή επιτοκίων. 

• Τις θέσεις σε χρηματοπιστωτικά μέσα οι οποίες προκύπτουν από ταυτόχρονες αγορές και 

πωλήσεις τους για ίδιο λογαριασμό. 

• Τις θέσεις σε χρηματοπιστωτικά μέσα που χρησιμοποιούνται για αντιστάθμιση άλλων 

στοιχείων του χαρτοφυλακίου. 
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Όλα τα παραπάνω ενημερώνονται σε ημερήσια βάση σε τρέχουσες αγοραίες τιμές, 

σύμφωνα με το άρθρο 36 του νόμου 2396/96. 

3 Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Διαχείριση 

Στη σύγχρονη χρηματοοικονομική διαχείριση η έννοια της επανεκτίμησης σε ημερήσια 

βάση της αγοραίας τιμής των αξιόγραφων παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Στο παρακάτω 

διάγραμμα παρουσιάζεται ιδιαίτερα παραστατικά η ανάπτυξη της χρηματοοικονομικής 

διαχείρισης τα τελευταία χρόνια. 

Λογιστικά Μέτρα 

Διάγραμμα 2 Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Διαχείριση 

Οικονομικά Έλεγχος Κινδύνου 
Μέτρα 

Τοποθετήσεις 

Τοποθετήσεις Τιμές Αγοράς Κίνδυνος/ Συσχετίσεις Αναμενόμενες 
Αποδόσεις 

Πληροφορίες 
Ισολογισμών 

Οικονομικές 
Αξίες 

Αξία σε κίνδυνο- VaR Βέλτιστες 
Τοποθετήσεις 

Στη δεκαετία του 1980 οι μεγάλοι τραπεζικοί οργανισμοί ακολουθούσαν ένα σύστημα 

διαχείρισης υποχρεώσεων απαιτήσεων που βασίζονταν στους ισολογισμούς που παρουσίαζαν. 

Το πρόβλημα όμως, ήταν ότι πολλές φορές το λογιστικό σχέδιο και οι μέθοδοι που 

ακολουθούνταν απομόνωνε τη λογιστική αξία προϊόντων ή υπηρεσιών από την πραγματική 

οικονομική τους αξία. 

Αργότερα όμως η τάση εκτίμησης αξιόγραφων με βάση τις τιμές της αγοράς οδήγησε 

στην εμφάνιση στοιχείων στον ισολογισμό με την αξία της αγοράς. Μια και οι αγοραίες αξίες 

είναι διαθέσιμες το επόμενο τώρα βήμα είναι ο προσδιορισμός και η μέτρηση του κινδύνου της 

αγοράς. Η μεγάλη μεταβλητότητα τα τελευταία χρόνια και η ημερήσια αναπροσαρμογή μιας 

επένδυσης ώστε να ανταποκρίνεται στην πραγματική αγοραία αξία οδήγησε στη μέτρηση του 

κινδύνου της αγοράς κάνοντας χρήση της έννοιας της αξίας σε κίνδυνο. Το επόμενο βήμα είναι 

με βάση τις αναμενόμενες αποδόσεις των αξιόγραφων, τη σωστή μέτρηση του κινδύνου, αλλά 
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και των συσχετίσεων των αξιόγραφων, οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί διαρθρώνουν 

αποτελεσματικά χαρτοφυλάκια που παρέχουν την καλύτερη σχέση μεταξύ απόδοσης και 

κινδύνου. 

Στην παρούσα διατριβή η αναμενόμενη απόδοση αλλά και ο κίνδυνος των υπό μελέτη 

αξιόγραφων εκτιμήθηκαν κάνοντας χρήση σύγχρονων οικονομετρικών υποδειγμάτων και 

αξιολογώντας τα αποτελέσματα των υποδειγμάτων σε μια σειρά από αγορές. Στην συνέχεια 

παρουσιάστηκαν αποτελεσματικοί τρόποι διάρθρωσης χαρτοφυλακίων αμοιβαίων κεφαλαίων 

αξιολογώντας τις προσαρμοσμένες στον κίνδυνο αποδόσεις. Έτσι η παρούσα διατριβή αποτελεί 

ένα παράδειγμα εφαρμογής της σύγχρονης χρηματοοικονομικής διαχείρισης όπως 

παρουσιάστηκε στο διάγραμμα 2. 

Σε έναν μεγάλο οργανισμό διαχείρισης κεφαλαίων τα διευθυντικά στελέχη πρέπει να 

συνειδητοποιήσουν ότι, οι λεγόμενοι "traders" συχνά με σκοπό τη μεγιστοποίηση του κέρδους 

αλλά και με βάση ότι τον κίνδυνο τον αναλαμβάνει ο πελάτης οδηγούνται σε ιδιαίτερα 

επικίνδυνες θέσεις για τον οργανισμό. Η ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης του κινδύνου 

είναι απαραίτητη. 

Η μεγάλη βαρύτητα που δίνεται στη διαχείριση του κινδύνου παρουσιάζεται και στο 

νόμο 2396/96, του Ελληνικού κράτους, στο κεφάλαιο Η', σχετικά με τον υπολογισμό 

κεφαλαιακών απαιτήσεων επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και πιστωτικών 

ιδρυμάτων στο άρθρο 35 για τον κίνδυνο θέσης. Ο κίνδυνος θέσης της επιχείρησης διακρίνεται 

σε γενικό και ειδικό κίνδυνο. Προκειμένου να υπολογιστεί η κεφαλαιακή απαίτηση ενός 

ιδρύματος για την κάλυψη του κινδύνου θέσης σε διαπραγματεύσιμους τίτλους ή μετοχές ή σε 

παράγωγα μέσα σε διαπραγματεύσιμους χρεωστικούς τίτλους ή μετοχές, ακολουθείται η 

μέθοδος των συστατικών στοιχείων. Σύμφωνα με αυτή, ο κίνδυνος θέσης αναλύεται σε δύο 

συνιστώσες: 

Η πρώτη συνιστώσα αφορά στον ειδικό κίνδυνο που ενέχει η θέση, δηλαδή τον κίνδυνο 

μεταβολής της τιμής του σχετικού μέσου λόγω της επίδρασης παραγόντων που σχετίζονται με 

τον εκδότη του ή, στην περίπτωση ενός παράγωγου μέσου, με τον εκδότη του υποκείμενου 

τίτλου. 

Η δεύτερη συνιστώσα καλύπτει το γενικό κίνδυνο της θέσης, δηλαδή τον κίνδυνο 

μεταβολής της τιμής του σχετικού μέσου, είτε λόγω μεταβολής στο επίπεδο των επιτοκίων, στην 

περίπτωση ενός διαπραγματεύσιμου χρεωστικού τίτλου ή παράγωγου μέσου που βασίζεται σε 

χρεωστικούς τίτλους, είτε λόγω μιας ευρείας μεταβολής των τιμών στην αγορά μετοχών που δεν 
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σχετίζεται με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά μεμονωμένων τίτλων, στην περίπτωση μιας 

μετοχής ή ενός παράγωγου μέσου που βασίζεται σε μετοχές. 

Στο πλαίσιο λοιπόν, ενός μεγάλου οργανισμού είναι απαραίτητη η ανάπτυξη ενός 

συστήματος διαχείρισης των κινδύνων. Τα διευθυντικά στελέχη έχουν αυξημένες αρμοδιότητες 

καθορισμού στόχων, διαδικασιών, και ελέγχων. Μπορούν να δημιουργήσουν ένα ασφαλές 

περιβάλλον εργασίας με την επιλογή της οργανωτικής δομής της επιχείρησης. 

3.1 Πρακτικές διαχείρισης του κινδύνου 

Οι πρακτικές διαχείρισης του κινδύνου ποικίλουν όπως παρατηρούμε και στον ακόλουθο 

πίνακα από επιχείρηση σε επιχείρηση. Ιδιαίτερα αναπτυγμένες επιχειρήσεις έχουν ειδικές 

επιτροπές οι οποίες διαχειρίζονται ολοκληρωμένα τον πιστωτικό, το λειτουργικό κίνδυνο και τον 

κίνδυνο της αγοράς, εφαρμόζοντας κατά κανόνα σε ολόκληρη την εταιρεία τη μεθοδολογία της 

αξίας σε κίνδυνο (VaR). 

Πίνακας 1 Πρακτικές Διαχείρισης του Κινδύνου 

Στάδιο Ανάπτυξης 

Επικεφαλής 

Μέση Ανάπτυξη 

Χαμηλή Ανάπτυξη 

Επιτροπές Πολιτικής 
Κινδύνου 

Ολοκληρωμένη 
διαχείριση του 

πιστωτικού, του 
λειτουργικού κινδύνου 
και του κινδύνου της 

αγοράς 
Πιστωτικό κίνδυνο και 
μερικές φορές κίνδυνο 

αγοράς 
Πιστωτικό κίνδυνο μόνο 

Σε επίπεδο 

Εταιρείας-
Οργανασμού 

Επιχειρηματικής 
Μονάδας 

-

Ανάλυση VaR 

Ναι 

Μερικές φορές 

Οχι 

Γενικά οι τράπεζες στις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες εμφανίζουν να έχουν τα πιο 

αναπτυγμένα συστήματα διαχείρισης των κινδύνων. Σύμφωνα όμως και με την Ελληνική 

νομοθεσία (2396/96 κεφ. Η' άρθρο 35) κάθε ΕΠΕΥ και κάθε πιστωτικός οργανισμός πρέπει να 

ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες διαχείρισης του κινδύνου σε κάθε κατηγορία αξιόγραφων. 

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τους διαπραγματεύσιμους χρεωστικούς τίτλους, σύμφωνα με το 

κεφ. Η' άρθρο 35 παρ. Β' 5 του ν. 2396/96 το ίδρυμα πρέπει να κατατάσσει τις καθαρές θέσεις 

του που μετατρέπονται καθημερινά σε δραχμές, βάσει της τιμής fixing, ανάλογα με το νόμισμα 

στο οποίο αυτές είναι εκφρασμένες και να υπολογίζει την κεφαλαιακή απαίτηση για την κάλυψη 

του γενικού κινδύνου αφ' ενός και του ειδικού κινδύνου αφ' ετέρου σε κάθε νόμισμα χωριστά. 

Όσον αφορά τις μετοχές, το ίδρυμα αθροίζει το σύνολο των καθαρών θετικών και το 

σύνολο των καθαρών αρνητικών θέσεων του σε μετοχές και σε παράγωγα μέσα που έχουν 

μετοχές ως υποκείμενο τίτλο. Το άθροισμα των δύο ποσών αντιπροσωπεύει τη συνολική μικτή 

θέση του. Το ποσό κατά το οποίο το ένα από τα δύο αθροίσματα υπερβαίνει το άλλο 
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αντιπροσωπεύει τη συνολική καθαρή θέση του. Η κεφαλαιακή απαίτηση για την κάλυψη του 

ειδικού κινδύνου ισούται με το τέσσερα τοις εκατό (4%) της συνολικής μικτής θέσης του. 

Υπάρχουν βέβαια και κάποιες εξαιρέσεις σύμφωνα με την παράγραφο 10 α,β,γ. Η κεφαλαιακή 

απαίτηση για την κάλυψη του γενικού κινδύνου ισούται με το οκτώ τοις εκατό (8%) της 

συνολικής καθαρής θέσης του. 

Όσον αφορά, τέλος, τον κίνδυνο συναλλαγματικών ισοτιμιών (ν. 2396/96 άρθρο 37 

παράγραφος 1), εάν η συνολική καθαρή συναλλαγματική θέση ενός ιδρύματος υπερβαίνει το 

δυο τοις εκατό (2%) των ιδίων κεφαλαίων του, το ποσό της υπέρβασης πολλαπλασιάζεται με 

συντελεστή που θα καθορίζεται με αποφάσεις των αρμόδιων αρχών, χωρίς πάντως να είναι 

μικρότερος του οκτώ τοις εκατό (8%)για να υπολογιστεί η κεφαλαιακή του απαίτηση από 

ανοικτές συναλλαγματικές θέσεις. 

3.2 Οργανωτική δομή ενός γρηματοοικονομικού οργανισμού 

Μια από τις βασικές διαρθρωτικές αποφάσεις των ιδρυτών μιας εταιρείας θεσμικής 

διαχείρισης χρημάτων (Institutional Money Management Firm) είναι να διαχωρίσει την 

διαδικασία διαχείρισης χρημάτων σε τρεις λειτουργίες: 

α) τη διαχείριση επενδύσεων (Investment Management) 

β) τη διαχείριση των κινδύνων (Risk Management) 

γ) τη διαδικασία των εμπορικών συναλλαγών (Trade Processing) 

δ) τη διαδιακασία του ελέγχου (Auditing) 

Αυτές οι λειτουργίες εκτελούνται όλες μαζί για το καλό του πελάτη αλλά παρουσιάζουν 

ανεξάρτητα το έργο τους στην ανώτερη διοίκηση (senior management). 

Λαμβάνοντας λοιπόν, σοβαρά υπόψη την έννοια του κινδύνου και την ανάγκη ορθής και 

ανεξάρτητης διαχείρισης του, παρουσιάζουμε στο παρακάτω διάγραμμα την οργανωτική δομή 

ενός χρηματοοικονομικού οργανισμού. 
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Διάγραμμα 3 

Οργανωτική δομή του οργανισμού για τη διαχείριση του ιανδύνου 

Συναλλαγές 

(Treasury Trading) 

Frort Office 

Τοποθ ετήσ εις/ Posi i ori ng 

Διοικητική Επιτροπή 

(Top Management) 

CEO/CFO 

Διαχείριση του Κινδύνου 

(Risk Management) 

Middle O S « 

Market k Credit Analysis 

Βασικές Λειτουργίες 

(Operati ore) 

BackOffice 

Διαδικασία cfuvoXXaywv/Trade 

Εσωτερικός και εξωτερικός Έλεγχος 

(Audit internal & External) 

Ελεγχος όλων των τμημάτων 

Το κλειδί σε αυτό το οργανόγραμμα είναι ο διαχωρισμός του 'Troni Office" από το 

"Middle Office", δηλαδή το τμήμα διαχείρισης του κινδύνου είναι ανεξάρτητο από το λεγόμενο 

"trading". Οι επενδυτικές αποφάσεις από την χάραξη της στρατηγικής μέχρι την εκτέλεση των 

συναλλαγών, αποτελούν ευθύνη του διευθυντή χαρτοφυλακίων (portfolio manager) μαζί με την 

ομάδα διαχείρισης χαρτοφυλακίων (portfolio manager group) οι οποίοι ανήκουν στο "Front 

Office". Το τμήμα διαχείρισης του κινδύνου ασχολείται με την εξάλειψη, τη μείωση στο 

κατώτατο δυνατό όριο ή την ασφάλιση όλων των κινδύνων που διατρέχει η επιχείρηση ή ο 

οργανισμός. Οι διαχειριστές του κινδύνου παραδίδουν αναφορές στην κεντρική διοίκηση και όχι 

σε κάποιον από το τμήμα του "Front Office".Η αποζημίωση των διαχειριστών κινδύνων και των 

ελεγκτών δεν σχετίζεται με την αποδοτικότητα των "traders". 

Το λεγόμενο "Back Office" είναι αρμόδιο για τις εμπορικές συναλλαγές και την 

λογιστική για τους χωριστούς λογαριασμούς και τα συγκεντρωμένα κεφάλαια. Το τμήμα 

εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου των εργασιών της εταιρείας βασίζεται σε μια σειρά από 

νομικούς αλλά και ηθικούς κανόνες. Τέλος οι κορυφαίες διοικητικές αποφάσεις λαμβάνονται 

από την εκτελεστική επιτροπή (Executive Committee), η οποία περιλαμβάνει τους διευθυντές 

των επιμέρους τμημάτων και διευθύνεται από τον κυρίως διευθυντή (Chief Executive Officer). 

Πέρα από το κόστος ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης του κινδύνου και την 

απαραίτητη τεχνολογική υποστήριξη υπάρχει και μια σύγκρουση ιδεολογιών μεταξύ των 

τυπικών τραπεζιτών, όπου υπάρχει προσκόληση στις παλιές πρακτικές, και τους σύγχρονους 

χρηματιστές οι οποίοι είναι γνώστες της τιμολόγησης παράγωγων προϊόντων. Οι διαχειριστές 

του κινδύνου στο "Middle Office" κάνουν μια δουλεία αθόρυβη χωρίς ιδιαίτερη δόξα. Πρέπει 

όμως να πείσουν για την ανάγκη και την χρησιμότητα της διαχείρισης των κινδύνων μιας 

επένδυσης και να αναπτύξουν καλές σχέσεις με τους χρηματιστές γενικότερα. Ιδιαίτερα 
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πολύτιμη σε αυτό το στάδιο είναι η παρέμβαση των διευθυντικών στελεχών οι οποίοι οφείλουν 

να δημιουργήσουν κίνητρα για τις θέσεις του "Middle Office" καινά μην το υποβαθμίζουν. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας διατριβής η εφαρμογή σύγχρονων 

υποδειγμάτων χρονολογικών σειρών στις υπό εξέταση αγορές του χαρτοφυλακίου της διατριβής 

οδήγησαν σε σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με τον κίνδυνο. Όπως είδαμε στο πέμπτο 

κεφάλαιο η πιθανότητα καταστροφής κεφαλαίου ακολουθώντας κάποιον τεχνικό κανόνα 

αποτελεί ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό μέτρο αξιολόγησης. Μεγάλη χρησιμότητα έχει επίσης η 

μεθοδολογία VaR που εφαρμόσαμε στο έκτο κεφάλαιο, βοηθώντας τους διαχειριστές 

χαρτοφυλακίων, στη μέτρηση της επίδρασης κάποιας συναλλαγής στο συνολικό κίνδυνο του 

χαρτοφυλακίου. 

Η μεγάλη πρόκληση της σύγχρονης εποχής είναι να πειστεί ένας χρηματοοικονομικός 

οργανισμός για τα οφέλη από το έλεγχο και την σωστή μέτρηση των κινδύνων. Οι συνεχώς 

αναπτυσσόμενες με γοργούς ρυθμούς κεφαλαιαγορές, η πίεση των νομοθετικών αρχών και τα 

μαθήματα από τις σύγχρονες χρηματοοικονομικές καταστροφές οδηγούν την τραπεζική 

παγκοσμίως σε μια καλύτερη διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων (Jorion, 2001). 

4 Συμβολή της διατριβής σε επιμέρους τομείς της πολιτικής επενδύσεων και διαχείρισης 

του επενδυτικού κινδύνου 

Στο τέταρτο κεφάλαιο ασχοληθήκαμε εκτενέστατα με την καμπύλη της δομής των 

επιτοκίων παρέχοντας χρήσιμα συμπεράσματα για τη διεθνή αγορά κρατικών ομολογιακών 

δεικτών. Τα συμπεράσματα αυτού του κεφαλαίου αποτελούν απαραίτητο οδηγό για τους 

ειδικούς αναλυτές ομολογιακών αγορών (Government Bond Specialists). Ο βαθμός ρευστότητας 

και η μέση διάρκεια του χαρτοφυλακίου ομολογιακών δεικτών, καθορίζονται προσεκτικά από 

τους διαχειριστές χαρτοφυλακίων (Portfolio Managers), σύμφωνα με το επενδυτικό προφίλ του 

πελάτη και τις ανάγκες ρευστότητας του. Ενώ εξίσου σημαντικά είναι τα αποτελέσματα της 

έρευνας μας σχετικά με την προβλεψιμότητα των τίτλων της ελληνικής χρηματιστηριακής 

αγοράς και των βασικών συναλλαγματικών τιμών, στο κεφάλαιο πέντε. Χρησιμοποιώντας 

σύγχρονα μοντέλα πρόβλεψης απόδοσης και κινδύνου ARMA(p,q)-GARCH(Q, Ρ) (Bolleslev, 

1992) και υποδείγματα στοχαστικής μεταβλητικότητας (Harvey, 1994), πετύχαμε αρκετά καλά 

αποτελέσματα πρόβλεψης του κινδύνου της τάξης του 20% με 30% καλύτερα από τη μέση 

πρόβλεψη. Πληροφορίες ιδιαίτερα χρήσιμες για τους διαχειριστές του κινδύνου στο Middle 

Office. 
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Στο έκτο κεφάλαιο ασχοληθήκαμε με την παρεξηγημένη ακαδημαϊκά έννοια της 

τεχνικής ανάλυσης, στις διεθνείς αγορές συναλλάγματος. Εάν ένα νόμισμα είναι «τρωτό», η 

επενδυτική εταιρεία καθορίζει εάν τα τοπικά επιτόκια παρέχουν την ικανοποιητική αποζημίωση 

για την υψηλότερη αστάθεια και τη δυνατότητα της υποτίμησης. Με την εφαρμογή της τεχνικής 

ανάλυσης, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τον κίνδυνο μπορούν οι ειδικοί αναλυτές 

συναλλαγματικών ισοτιμιών (Currency Analysts) να προσδιορίσουν πιθανές τάσεις και να 

δημιουργήσουν το δικό τους τεχνικό σύστημα συναλλαγών (technical trading system). Το οποίο 

στη συνέχεια μπορούν να το ελέγξουν σε διάφορες συνθήκες αγοράς σε διαφορετικές περιόδους. 

Όταν ο πελάτης δεν επιθυμεί κανέναν συναλλαγματικό κίνδυνο, ο διευθυντής χαρτοφυλακίων 

μπορεί αμυντικά να προστατεύσει την απόδοση του χαρτοφυλακίου με τη θέση προθεσμιακής 

πώλησης ενός νομίσματος, περίπου ίση με την αγοραστική αξία χαρτοφυλακίου. 

Η επιλογή των αμοιβαίων κεφαλαίων και η σύνθεση των διεθνώς διαφοροποιημένων 

χαρτοφυλακίων (Fund of Funds) γίνεται στο έβδομο κεφάλαιο. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην 

διαχείριση του κινδύνου, παρουσιάζοντας και υπολογίζοντας μέτρα μέτρησης του κινδύνου, 

όπως το κριτήριο "Sharpe Ratio" και το "Value at Risk", καθώς και κάνοντας χρήση των 

συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures contracts) στην αγορά ξένου συναλλάγματος. Η 

γενικότερη επενδυτική φιλοσοφία ενός θεσμικού επενδυτικού χαρτοφυλακίου, έτσι όπως 

αναδεικνύεται από την ανάλυση του κεφαλαίου επτά, είναι α) η επικέντρωση σε αμοιβαία 

κεφάλαια υψηλής ποιότητας με μεγάλο βαθμό πιστωληπτικής φερεγγυότητας, β) η 

μεγιστοποίηση της απόδοσης προσπαθώντας να διαφυλαχθεί το αρχικό κεφάλαιο επένδυσης, γ) 

η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου διεθνώς αλλά και σε διάφορες κατηγορίες αμοιβαίων 

κεφαλαίων, και δ) ο περιορισμός της ευαισθησίας του χαρτοφυλακίου στις συναλλαγματικές 

αλλαγές. 

Διάγραμμα 4 

Οργανωτική δομή του οργανισμού για τη διαχείριση του κινδύνου 

Συναλλαγές 

(Treasury Trading) 

Front Office 

Τοποθ ετή σ εις/Po si ti ori ng 

διοικητική Επιτροπή 

[Top Management) 

CEO/CFO 

Διαχείριση του Κινδύνου 

(Risk Management) 

Middle O î c e 

Market & Credit Analysis 

Βασικές Λειτουργίες 

(Operations) 

BackOffice 

Διαδικασία συναλλαγών/Trade Processing 

Εσωτερικός και εξωτερικός Έλεγχος 

(Audit Internal & External) 

Έλεγχος όλων των τμημάτων 

Διδακτορική Διατριβή 
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Συμπερασματικά η παρούσα διατριβή όπως χαρακτηριστικά παρουσιάζεται στο 

παραπάνω διάγραμμα μπορεί να βοηθήσει κυρίως στο τμήμα διαχείρισης του κινδύνου 

χαρτοφυλακίων, παρέχοντας εξειδικευμένες πληροφορίες μέσα από τις ακαδημαϊκές έρευνες 

στην αγορά διεθνών ομολογιών, μετοχών, συναλλάγματος αλλά και την αγορά διεθνών 

αμοιβαίων κεφαλαίων. Τα επιμέρους ερευνητικά συμπεράσματα που αναφέρονται στο όγδοο 

κεφάλαιο της διατριβής, ελπίζουμε να αποτελέσουν ένα βοήθημα τόσο για τους εξειδικευμένους 

αναλυτές (Bond Analyst, Stock Analyst, Currency Analyst) κατά την σύνταξη της εισηγήσεως 

τους προς την διαχείριση χαρτοφυλακίου, όσο και για τους διαχειριστές χαρτοφυλακίων 

(Portfolio Managers), οι οποίοι συνθέτουν και διαχειρίζονται αυτά τα χαρτοφυλάκια. 
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