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Περίληψη  

Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής παρουσιάζουμε με λεπτομέρεια το κλασικό 

υπόδειγμα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων CAPM. Περιγράφουμε τη σημασία 

του αποτελέσματος διαφοροποίησης για ένα χαρτοφυλάκιο αξιογράφων καθώς και τη 

σημαντικότητα του στο να αναπτυχθεί το μοντέλο CAPM. Αναφέρουμε το πλαίσιο 

μέσα στο οποίο αναπτύσσεται το μοντέλο μαζί με τις υποθέσεις που είναι 

απαραίτητες για την εγκυρότητά του. Παρουσιάζουμε τα χαρακτηριστικά του 

μοντέλου και αναλύουμε τη σημαντικότητα ενός τέτοιου υποδείγματος για τη 

σύγχρονη Χρηματοοικονομική θεωρία. Επίσης, εν συντομία αναφέρουμε κάποια από 

τα μειονεκτήματα αλλά και τις επεκτάσεις που έχει προτείνει η βιβλιογραφία. 

Προχωρώντας σε μία εμπειρική εφαρμογή του υποδείγματος, εξετάζουμε τον τρόπο 

με τον οποίο εφαρμόζεται το μοντέλο αυτό σε δεδομένα που αφορούν τον Ελληνικό 

Τραπεζικό Κλάδο. Χρησιμοποιούμε την κλασική μέθοδο της γραμμικής 

παλινδρόμησης για να διερευνήσουμε και εμπειρικά το CAPM και επεξηγούμε  τα 

αποτελέσματα που παίρνουμε από την οικονομετρική ανάλυση των δεδομένων. 

Βρίσκουμε ότι κάποιες Τράπεζες όπως η Alpha και η Attica παρουσίασαν πιο 

επιθετικές κινήσεις στις αποδόσεις τους, εφόσον ο δείκτης έκθεσής τους στον κίνδυνο 

της αγοράς ήταν μεγαλύτερος. Ακόμη, φαίνεται ότι οι αποδόσεις τους 

χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερο ποσοστό συστημικού κινδύνου σε σχέση με τις 

άλλες Τράπεζες που μελετάμε. Οι υπόλοιπες Τράπεζες είναι πιο αμυντικές σε σχέση 

με την αγορά όπως δείχνουν οι χαμηλότερες τιμές του συντελεστή βήτα και επίσης 

φαίνεται να χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερα ποσοστά ιδιοσυγκρατικού κινδύνου 

από τη στιγμή που η μεταβλητότητα στις αποδόσεις της αγοράς δεν είναι αρκετή για 

να ερμηνεύσει ένα ικανοποιητικό ποσοστό της μεταβλητότητας των αποδόσεων 

κάποιων Τραπεζών κατά τα τελευταία χρόνια.  
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Abstract 

Our primary target in this particular dissertation is to provide an in-depth analysis of 

the standard Capital Asset Pricing Model (CAPM). We explain the importance of 

diversification for portfolio analysis and we demonstrate how it led to the 

development of a pricing model such as the CAPM. We describe the framework and 

the underlying assumptions of the model and we underline the particular significance 

of an asset pricing model for modern portfolio theory. We also comment on the 

benefits and the drawbacks of the model and we briefly present some possible 

extensions and improvements. We then proceed to a practical implementation of the 

CAPM in order to analyze its empirical performance for the Greek Banking Sector. 

Our econometric analysis is based on linear regressions and the results reveal that not 

all banks have the same behavior towards market risk. We find that Alpha and Attica 

Bank are more aggressive in terms of returns since they seem to be more exposed to 

systematic risk than the other banks in the sample. The rest of the banks that we study 

are more defensive and are characterized by an even higher degree of idiosyncratic 

risk in their returns, due to the fact that the market risk factor is not able to explain an 

adequate percentage of the variation in their returns. 
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Εισαγωγή στο CAPM 

Ένα από τα βασικότερα προβλήματα στο οποίο επικεντρώθηκε το 

ενδιαφέρον της σύγχρονης Χρηματοοικονομικής επιστήμης για αρκετές 

δεκαετίες είναι αυτό του σωστού προσδιορισμού των αναμενόμενων 

αποδόσεων ενός χρεογράφου.  

Το πρώτο υπόδειγμα το οποίο ήρθε να  δώσει μία εξήγηση στο παραπάνω 

πρόβλημα ήταν το μοντέλο αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων (capital 

asset pricing model), γνωστό και με τη συντομογραφία CAPM. Το μοντέλο  

αυτό έγινε αντικείμενο έρευνας για πολλές δεκαετίες και βρίσκεται ακόμα 

και σήμερα στην καρδιά της σύγχρονης χρηματοοικονομικής θεωρίας.  

Το κλασσικό αυτό μοντέλο αποτίμησης δίνει ένα σύνολο προβλέψεων 

σχετικά με τις αναμενόμενες αποδόσεις των χρεογράφων με κίνδυνο υπό 

την προϋπόθεση ότι επικρατεί μία κατάσταση ισορροπίας στην αγορά. Το 

1952 ο Markowitz έθεσε τα θεμέλια της σύγχρονης θεωρίας διαχείρισης 

χαρτοφυλακίου. Λίγα χρόνια αργότερα, εμφανίστηκε το CAPM από τους 

Jack Treynor (1961, 1962), William Sharpe (1964), John Lintner (1965a,b) 

και Jan Mossin (1966) οι οποίοι έχτισαν πάνω στην προηγούμενη θεωρία 

διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου του Markowitz. Η πολύ σημαντική 

έρευνα του Markowitz καθώς και του Sharpe αποτέλεσε σταθμό για τη 

σύγχρονη χρηματοοικονομική ανάλυση, η οποία λίγα χρόνια μετά τους 

χάρισε και το βραβείο Nobel για τη συνεισφορά τους στην οικονομική 

επιστήμη.  

Στόχος του υποδείγματος είναι να δώσει έναν ακριβή χαρακτηρισμό 

σχετικά με τη σχέση που συνδέει τον κίνδυνο ενός χρεογράφου με τις 

αναμενόμενες αποδόσεις του. Με άλλα λόγια, επιδιώκει να προσδιορίσει 

τη θεωρητικά αποδεκτή απαιτούμενη απόδοση ενός χρεογράφου ή 

χαρτοφυλακίου, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο του μη-διαφοροποιήσιμου 

κινδύνου που συνοδεύει το χρεόγραφο αυτό. Όπως θα δούμε και στη 

συνέχεια, το μοντέλο βασίζεται στην ευαισθησία των αποδόσεων του 

χρεογράφου στο συστημικό κίνδυνο (ή κίνδυνο της αγοράς) η οποία 

εκφράζεται ποσοτικά μέσω της χρήσης ενός συντελεστή βήτα (beta). Η 

σχέση αυτή μεταξύ απόδοσης-κινδύνου αποτελεί τον πυρήνα του 

υποδείγματος το οποίο εξυπηρετεί δύο πολύ βασικούς σκοπούς. Πρώτον, 

παρέχει ένα αποτέλεσμα για την απαιτούμενη απόδοση το οποίο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως μέτρο σύγκρισης για την αξιολόγηση πολλών 

εναλλακτικών επενδύσεων. Για παράδειγμα, σε περίπτωση ανάλυσης 
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μετοχών μπορεί να θέλαμε να ελέγξουμε αν οι προβλεπόμενες αποδόσεις 

είναι μεγαλύτερες ή μικρότερες από τις απαιτούμενες που προκύπτουν 

βάσει του μοντέλου, πάντα ανάλογα πάντα με τον κίνδυνο της κάθε 

μετοχής. Δεύτερον, το μοντέλο θα μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα σε 

έναν αναλυτή να προσεγγίσει τις αποδόσεις σε χρεόγραφα τα οποία ακόμα 

δεν συναλλάσσονται στη χρηματιστηριακή αγορά. Για παράδειγμα, πως 

τιμολογείται μία νέα μετοχή κατά την είσοδό της για πρώτη φορά στο 

Χρηματιστήριο (IPO); Πώς θα επηρεάσει μία νέα επένδυση τις αποδόσεις 

των επενδυτών;  

Οι εμπειρικοί έλεγχοι  γύρω από το CAPM δείχνουν ότι τα αποτελέσματα 

σχετικά με την εγκυρότητα του μοντέλου είναι αμφιλεγόμενα. Παρόλα 

αυτά το μοντέλο είναι αρκετά διαδεδομένο και συνεχίζει να αποτελεί 

αντικείμενο τόσο διδασκαλίας όσο και έρευνας. Ο λόγος είναι ότι 

προσφέρει μία πολύ κατανοητή και εμπεριστατωμένη μεθοδολογία η οποία 

μπορεί να τροποποιηθεί εύκολα για να βελτιωθεί η απόδοση του 

υποδείγματος προσεγγίζοντας καλύτερα τις πραγματικές αποδόσεις που 

παρατηρούνται στην αγορά.  

Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής θα αναπτύξουμε με λεπτομέρεια τα 

βασικότερα χαρακτηριστικά του κλασικού υποδείγματος αποτίμησης 

κεφαλαιακών στοιχείων CAPM και θα μελετήσουμε τον τρόπο λειτουργίας 

του. Θα δείξουμε τον τρόπο με τον οποίο η θεωρία χαρτοφυλακίου 

οδήγησε στο να αναπτυχθεί ένα τέτοιο μοντέλο καθώς και τις υποθέσεις 

στις οποίες βασίζεται. Χρησιμοποιώντας ουσιαστικά αυτό που ονομάζουμε 

αποτέλεσμα «διαφοροποίησης» στη σύγχρονη θεωρία των 

χρηματοοικονομικών, θα δούμε ότι σε ένα χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο 

από μετοχές των οποίων οι αποδόσεις είναι ασυσχέτιστες μεταξύ τους 

μπορεί να επιτευχθεί μείωση του συνολικού ρίσκου του χαρτοφυλακίου για 

κάθε επίπεδο απόδοσης, πράγμα που είναι καθοριστικής σημασίας για την 

ανάλυση μας. Θα εξηγήσουμε την έννοια του πριμ κινδύνου για έναν 

επενδυτή ο οποίος όπως είναι ορθολογικό αποστρέφεται το ρίσκο και θα 

δούμε επίσης πως το πριμ κινδύνου της αγοράς σε συνδυασμό με το βαθμό 

έκθεσης μιας μετοχής στο συστημικό κίνδυνο όπως αυτός μετριέται από το 

συντελεστή βήτα του μοντέλου είναι καθοριστικής σημασίας για τον 

προσδιορισμό των αναμενόμενων υπεραποδόσεων μιας μετοχής ή ενός 

χαρτοφυλακίου. Θα εστιάσουμε πιο πολύ στο συντελεστή βήτα, τόσο σε 

θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο και θα δείξουμε τη σημαντικότητά 

του για την ανάλυση της συμπεριφοράς μίας μετοχής ή ενός 

χαρτοφυλακίου σε σχέση με την αγορά. Επίσης, θα αναφέρουμε συνοπτικά 
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κάποια από πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα του μοντέλου 

CAPM καθώς και κάποιες κριτικές που έχουν διατυπωθεί σε συνδυασμό με 

κάποιες βελτιώσεις ή επεκτάσεις στο μοντέλο.  

Στο δεύτερο σκέλος της εργασίας, θα προχωρήσουμε σε μία εμπειρική 

εφαρμογή του υποδείγματος CAPM εστιάζοντας στον τρόπο 

συμπεριφοράς των Ελληνικών Τραπεζών σε σχέση με την αγορά. Θέλουμε 

να δείξουμε τόσο την πρακτική πλευρά του υποδείγματος όσο και την 

ανάλυση που θα μας έδινε ένα τέτοιο μοντέλο αν εφαρμοζόταν στον 

Τραπεζικό κλάδο. Για το λόγο αυτό έχουμε συλλέξει ημερήσιες τιμές 

κλεισίματος για τα τελευταία δύο χρόνια για τις πέντε σημαντικότερες 

Ελληνικές Τράπεζες καθώς και τις τιμές κλεισίματος του γενικού 

χρηματιστηριακού δείκτη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών που 

αντιπροσωπεύει την αγορά. Στόχος μας δεν είναι τόσο η μακροχρόνια 

πορεία των τραπεζών αλλά το να εξηγήσουμε τη συμπεριφορά στις 

αποδόσεις των τραπεζών αυτών σε σχέση με τις αποδόσεις της αγοράς 

κατά τα τελευταία χρόνια, μετά το ξέσπασμα της έντονης πρόσφατης 

Χρηματοπιστωτικής κρίσης στη χώρα μας. Όπως θα δούμε και από τα 

αποτελέσματα που θα μας δώσουν οι γραμμικές παλινδρομήσεις η Alpha 

bank έχει τον εντονότερο βαθμό έκθεσης στο συστημικό κίνδυνο σε σχέση 

με τις μετοχές των άλλων τραπεζών και οι αποδόσεις της κινούνται πιο 

επιθετικά από αυτές της αγοράς. Παρόμοια συμπεριφορά παρουσιάζει και 

η Attica με διαφορά ότι δεν έχει τόσο συστημικό κίνδυνο στις αποδόσεις 

της. Οι άλλες τρεις Τράπεζες που εξετάζουμε θα δούμε ότι είναι λιγότερο 

εκτεθειμένες στο συστημικό κίνδυνο και έχουν μεγαλύτερο ποσοστό 

ιδιοσυγκρατικού κινδύνου. Ακόμη οι αποδόσεις τους όπως φαίνεται από το 

συντελεστή βήτα είναι είναι περισσότερο αμυντικές σε σχέση με τις 

αποδόσεις της αγοράς. 

Γενικά η εργασία έχει την παρακάτω δομή. Αρχικά θα αναπτύξουμε τη 

σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου όπως αυτή ξεκίνησε από τον Markowitz 

(1952) και στην πορεία εμπλουτίστηκε σημαντικά από τους Sharpe, 

Lintner και Treynor. Θα μιλήσουμε για το πως συμπεριφέρεται ένας 

ορθολογικός επενδυτής σε αυτό το πλαίσιο και το γεγονός ότι ζητάει ένα 

πριμ για τον κίνδυνο που υφίσταται λόγω μίας επένδυσης. Στη συνέχεια θα 

εξηγήσουμε σε πιο πολύ βάθος την έννοια της διαφοροποίησης και τον 

τρόπο με τον οποίο αυτή επηρεάζει τον κίνδυνο ενός χαρτοφυλακίου όταν 

τα αξιόγραφα που το απαρτίζουν είναι ατελώς συσχετισμένα μεταξύ τους. 

Θα δούμε πως σχηματίζεται ο γεωμετρικός τόπος ή το σύνορο των 

διαφοροποιημένων χαρτοφυλακίων με την ελάχιστη διακύμανση για κάθε 
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επίπεδο επιθυμητής απόδοσης, καθώς και το πως προκύπτει η ευθεία των 

βέλτιστων χρεογράφων της αγοράς. Αυτό θα μας οδηγήσει σε ένα απλό 

διμεταβλητό υπόδειγμα, για το οποίο θα παρουσιάσουμε και ένα σύντομο 

παράδειγμα για τη μετοχή της ΗΡ, το οποίο όπως θα δούμε στην πορεία 

αποτέλεσε τη βάση για να αναπτυχθεί το θεωρητικό υπόδειγμα του CAPM 

το οποίο θα αναλύσουμε και με περισσότερη λεπτομέρεια. Θα εξηγήσουμε 

τις λεπτομέρειες του μοντέλου, τον τρόπο λειτουργίας του, τις υποθέσεις 

κάτω από τις οποίες ισχύει το μοντέλο αλλά και τη μεθοδολογία 

εφαρμογής του, και τέλος θα αναφέρουμε κάποια μειονεκτήματα και 

κάποιες επεκτάσεις που έχει προτείνει η βιβλιογραφία.  

Στο επόμενο σημαντικό μέρος της εργασίας αυτής βρίσκεται η εμπειρική 

διερεύνηση του μοντέλου CAPM με δεδομένα από τον Ελληνικό 

Τραπεζικό κλάδο. Θα αναφέρουμε τον τρόπο συλλογής των δεδομένων 

των χρονολογικών σειρών που έχουμε στη διάθεσή μας και στη συνέχεια 

θα κάνουμε μία στατιστική ανάλυση των χαρακτηριστικών τόσο των τιμών 

όσο και των αποδόσεων των μετοχών. Στην επόμενη ενότητα παραθέτουμε 

τα αποτελέσματα που παίρνουμε από την οικονομετρική ανάλυση με τη 

μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης και θα σχολιάσουμε τις τιμές των 

παραμέτρων που έχουμε εκτιμήσει καθώς και την ερμηνεία τους για τις 

Τράπεζες που μελετάμε.  

Στη συνέχεια θα συνοψίσουμε με κάποια συμπεράσματα στον επίλογο της 

εργασίας και κλείνοντας θα παραθέσουμε τόσο την αναλυτική 

βιβλιογραφία που χρησιμοποιήσαμε όσο και ένα παράρτημα με τα 

αναλυτικά αποτελέσματα των παλινδρομήσεων.  
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Θεωρία Χαρτοφυλακίου 

Καλό είναι να ξεκινήσουμε την ανάλυση μας από ένα πολύ αρχικό στάδιο, 

ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα τη θεωρία καθώς και τις 

υποθέσεις στις οποίες βασίζεται το CAPM. Θα αναλύσουμε πρώτα από 

όλα την έννοια της αβεβαιότητας και τον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές 

προσαρμόζουν τις επενδύσεις τους βάσει του κινδύνου των αξιογράφων. 

Θα ποσοτικοποιήσουμε την έννοια του ρίσκου και θα δούμε πως αυτή 

χρησιμοποιείται για να αξιολογηθούν οι απαιτούμενες αποδόσεις για μία 

επένδυση. Παράλληλα θα παρουσιάσουμε ως παράδειγμα μία εφαρμογή 

του υποδείγματος αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων στη μετοχή της 

εταιρίας HP. Επιπλέον, θα αναλύσουμε τις υποθέσεις του υποδείγματος 

καθώς και τη μεθοδολογία που απαιτείται για την εκτίμηση και τον έλεγχο 

του υποδείγματος. Τέλος, θα σχολιάσουμε κάποιες περιπτώσεις στις οποίες 

το υπόδειγμα αποτυγχάνει να δώσει ακριβή αποτελέσματα, πράγμα που 

έδωσε έναυσμα για πολλές αρνητικές κριτικές και επεκτάσεις του 

υποδείγματος από την ακαδημαϊκή κοινότητα.  

 

Πριμ Κινδύνου 
Η σύγχρονη θεωρία επενδύσεων έχει στηριχθεί κατά κύριο λόγο στην 

ανάλυση της απόδοσης υπό συνθήκες αβεβαιότητας. Οι επενδυτές είναι 

λογικό ότι δε μπορούν να είναι σίγουροι για τις μελλοντικές καταστάσεις 

τις οικονομίας με βεβαιότητα (και κατά συνέπεια για τις αποδόσεις τους) 

και για το λόγο αυτό συνηθίζουν να ορίζουν μία κατανομή πιθανοτήτων η 

οποία αντιπροσωπεύει τις προσδοκίες τους σχετικά με τις μελλοντικές 

αποδόσεις. Έτσι, οι αποδόσεις τους περιγράφονται από μία μέση τιμή και 

από μία τυπική απόκλιση, η οποία και δείχνει πόσο έντονα διασπείρονται 

οι αποδόσεις γύρω από τη μέση ή «αναμενόμενη απόδοση». Κατά 

συνέπεια η τυπική απόκλιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένας δείκτης 

κινδύνου, εφόσον αντιπροσωπεύει την αβεβαιότητα σχετικά με το μέγεθος 

των τετραγωνικών αποκλίσεων από τη μέση-αναμενόμενη απόδοση. 

Είναι πολύ χρήσιμο να ορίσουμε το ελεύθερο από κίνδυνο επιτόκιο, το 

οποίο συνήθως (από τη βιβλιογραφία) ορίζεται ως το ετησιοποιημένο 

ποσοστό απόδοσης ενός βραχυπρόθεσμου εντόκου γραμματίου του 

δημοσίου, εφόσον θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει το χαμηλότερο επίπεδο 

αβεβαιότητας.  
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Παρατηρείται στην αγορά ότι επενδύσεις με μεγαλύτερα επίπεδα 

αβεβαιότητας συνοδεύονται και από μεγαλύτερες αποδόσεις. Άρα, 

μπορούμε να χαρακτηρίσουμε σαν πριμ κινδύνου (risk premium) το 

ποσοστό εκείνο κατά το οποίο η απόδοση ενός χρεογράφου ξεπερνάει το 

ελεύθερο από κίνδυνο επιτόκιο.   

Είναι πλέον δεδομένο ότι οι επενδυτές αποστρέφονται τον κίνδυνο. Ο 

βαθμός στον οποίο οι επενδυτές είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν τον 

επενδυτικό κίνδυνο εξαρτάται από ένα δείκτη αποστροφής από τον κίνδυνο. 

Όπως είναι δηλαδή λογικό, αν τα πριμ κινδύνου των μετοχών ήταν 

μηδενικά, τότε κανένας δε θα είχε κίνητρο να επενδύσει σε μετοχές. Άρα, 

τα θετικά πριμ κινδύνου εξηγούνται από το γεγονός ότι οι επενδυτές 

επιθυμούν κάποιου είδους αποζημίωση για το ρίσκο το οποίο καλούνται να 

υποστούν. Πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι ο βαθμός αποστροφής κινδύνου 

δεν είναι σταθερός αλλά με τη σειρά του εξαρτάται από μία συνάρτηση 

χρησιμότητας που χαρακτηρίζει τους επενδυτές. Οι προτιμήσεις του 

καθενός αντικατοπτρίζονται μέσω καμπυλών αδιαφορίας, με τη χρήση των 

οποίων μπορούμε να βρούμε και την ιδανική αναλογία κατανομής των 

χρημάτων ενός επενδυτή μεταξύ ενός επικίνδυνου και του ακίνδυνου 

χρεογράφου.  Στο πλαίσιο όμως αυτής της εργασίας δε θα αναφερθούμε με 

περισσότερη λεπτομέρεια στις συναρτήσεις χρησιμότητας.  

 

Διαφοροποίηση Χαρτοφυλακίου 
Όπως εξηγήσαμε και στην εισαγωγή,  το υπόδειγμα CAPM αναπτύχθηκε 

σαν ένα υπόδειγμα αποτίμησης βασισμένο στη θεωρία διαφοροποίησης 

χαρτοφυλακίου του Markowitz. Μία από τις προϋποθέσεις του μοντέλου, 

τις οποίες θα δούμε αναλυτικότερα σε μία από τις επόμενες ενότητες, είναι 

ότι οι επενδυτές επιλέγουν να κατανείμουν το κεφάλαιό τους μεταξύ του 

ακίνδυνου χρεογράφου και ενός «διαφοροποιημένου» χαρτοφυλακίου 

χρεογράφων με κίνδυνο, επιδιώκοντας έτσι να βελτιστοποιήσουν τη 

χρησιμότητά τους Για να μπορέσουμε, όμως, να θέσουμε τα θεμέλια για 

την κατανόηση του CAPM, πρέπει πρώτα να κάνουμε μία σύντομη 

αναφορά στην έννοια αλλά και τη χρησιμότητα της διαφοροποίησης.   

Ας υποθέσουμε αρχικά ότι έχουμε στην κατοχή μας μόνο μία μετοχή, έστω 

της εταιρίας Dell. Ποιοι είναι όμως οι παράγοντες κινδύνου που 

επηρεάζουν τις αποδόσεις αυτού του «χαρτοφυλακίου»; Μπορούμε να 

κατηγοριοποιήσουμε τους κινδύνους σε δύο ευρύτερες κατηγορίες 
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ανάλογα με την προέλευσή τους. Η πρώτη κατηγορία αναφέρεται σε 

κινδύνους που πηγάζουν από τις γενικότερες συνθήκες τις οικονομίας, 

όπως ο ρυθμός πληθωρισμού, τα επιτόκια δανεισμού, οι συναλλαγματικές 

ισοτιμίες, το επίπεδο ανεργίας, οι οικονομικοί κύκλοι και άλλα. Αυτοί 

μπορεί να είναι κυρίως μακρο-οικονομικοί παράγοντες των οποίων η 

μελλοντική εξέλιξη δεν είναι γνωστή με βεβαιότητα και επηρεάζουν όχι 

μόνο τη μετοχή της Dell αλλά τις υπόλοιπες μετοχές της αγοράς. 

Υπάρχουν όμως και ειδικοί κίνδυνοι οι οποίοι είναι άμεσα συνδεδεμένοι με 

την ίδια την εταιρία, όπως η ανταγωνιστικότητά της, η έρευνα και 

ανάπτυξή της και άλλα.   

Προσθέτοντας κι άλλες μετοχές στο χαρτοφυλάκιο αυτό θα δούμε ότι σιγά-

σιγά αυτό που καταφέρνουμε είναι να μειώσουμε όλο και περισσότερο τον 

κίνδυνο των αποδόσεων του συνολικού χαρτοφυλακίου. Στην ιδεατή 

περίπτωση όπου ο αριθμός των μετοχών ενός χαρτοφυλακίου τείνει στο 

άπειρο, ο κίνδυνος που εξαρτάται από την κάθε μετοχή ειδικά τείνει να 

εξαφανιστεί και αυτό που μένει είναι μόνο ένα ποσοστό έκθεσης σε μακρο-

οικονομικούς κινδύνους που όπως είπαμε επηρεάζουν το σύνολο των 

μετοχών και προέρχονται από τις γενικότερες συνθήκες της οικονομίας. 

Αυτή η μείωση του κινδύνου οφείλεται σε αυτό που ονομάζουμε 

αποτέλεσμα διαφοροποίησης.  

Ακόμα και μετά από εκτενή διαφοροποίηση, δε μπορούμε να εξαλείψουμε 

το σύνολο του κινδύνου στον οποίο είναι εκτεθειμένο ένα χαρτοφυλάκιο. 

Ο κίνδυνος που απομένει λέγεται κίνδυνος της αγοράς ή συστημικός 

κίνδυνος και είναι μη-διαφοροποιήσιμος. Αντιθέτως, το διαφοροποιήσιμου 

μέρος του κινδύνου είναι αυτό που καλείται ειδικός ή μη-συστημικός 

κίνδυνος. Παρακάτω μπορούμε να δούμε και γραφικά τη μείωση του 

κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου καθώς αυξάνεται σταδιακά ο αριθμός των 

μετοχών που εντάσσουμε στο χαρτοφυλάκιο. 
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Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι ο λόγος για τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί 

το αποτέλεσμα διαφοροποίησης πηγάζει από το γεγονός ότι οι αποδόσεις 

μεταξύ των διαφορετικών χρεογράφων στην αγορά είναι ατελώς 

συσχετισμένες μεταξύ τους, ή ακόμα και αρνητικά συσχετισμένες σε 

πολλές περιπτώσεις. Αυτό μπορεί να γίνει πιο εύκολα αντιληπτό αν 

θεωρήσουμε την απλή περίπτωση ενός χαρτοφυλακίου δύο μετοχών, έστω 

D και E. Οι αποδόσεις του χαρτοφυλακίου είναι ίσες με: 

 

όπου wi είναι το ποσοστό συμμετοχής (βάρος) της μετοχής i στο 

χαρτοφυλάκιο. Ο συνολικός κίνδυνος του χαρτοφυλακίου, όπως μετράται 

από την τη διακύμανση των αποδόσεών του, ισούται με: 

 

όπου με ρi,j συμβολίζουμε το συντελεστή συσχέτισης μεταξύ των 

αποδόσεων των δύο μετοχών. Βλέπουμε, δηλαδή, και αλγεβρικά ότι όταν 

έχουμε ατελή συσχέτιση η συνολική διακύμανση είναι μικρότερη από τις 

διακυμάνσεις των δύο μετοχών ξεχωριστά και το αποτέλεσμα αυτό γίνεται 

ακόμα εντονότερο σε περίπτωση που οι δύο μετοχές χαρακτηρίζονται από 

αρνητική συσχέτιση. Στην παρακάτω γραφική απεικόνιση μπορούμε να 

δούμε το αποτέλεσμα διαφοροποίησης του κινδύνου του χαρτοφυλακίου 

των D και E για τέσσερις πιθανούς συντελεστές συσχέτισης ρ. 
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Παρατηρούμε ότι το βέλτιστο αποτέλεσμα διαφοροποίησης επιτυγχάνεται 

όταν υπάρχει τέλεια αρνητική συσχέτιση μεταξύ των D και E, όμως είναι 

μάλλον απίθανο να υπάρξει τέλεια αρνητική συσχέτιση στην πράξη.  

 

Αν σε μία γενικότερη περίπτωση θα θέλαμε να συμπεριλάβουμε Ν αριθμό 

μετοχών σε ένα χαρτοφυλάκιο, τότε οι αποδόσεις και, αντίστοιχα, η 

διακύμανση του χαρτοφυλακίου, θα ήταν: 

 

 

Στο επόμενο βήμα θα πρέπει να μελετήσουμε πως μπορεί να 

βελτιστοποιηθεί αυτό το αποτέλεσμα διαφοροποίησης. Με άλλα λόγια μας 

ενδιαφέρει η ιδανική κατανομή των χρημάτων ξεχωριστά σε κάθε μετοχή 

του χαρτοφυλακίου έτσι ώστε να επιτευχθεί το αποτέλεσμα ρίσκου-

απόδοσης με τη μεγαλύτερη χρησιμότητα.  

Ας έχουμε στο μυαλό μας αυτό το πλαίσιο ρίσκου-απόδοσης όπως 

αναπτύσσεται στη θεωρία χαρτοφυλακίου του Markowitz. Όπως 

γνωρίζουμε, το κάθε χρεόγραφο αλλά και χαρτοφυλάκιο χαρακτηρίζεται 
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από ένα συνδυασμό απόδοσης-διακύμανσης όπως φαίνεται και στο 

παρακάτω σχήμα. Δεδομένου ότι μπορούμε διαφοροποιήσουμε μέρος του 

κινδύνου (τον ειδικό κίνδυνο), τότε για κάθε επίπεδο απόδοσης θα έπρεπε 

να υπάρχει ένας συνδυασμός χρεογράφων για τον οποίο βελτιστοποιείται 

αυτό το αποτέλεσμα διαφοροποίησης, και κατ επέκτασιν ελαχιστοποιείται 

η διακύμανση. Υπάρχει δηλαδή ένα όριο, το οποίο ονομάζεται σύνορο 

χαρτοφυλακίων ελάχιστης διακύμανσης που αντικατοπτρίζει το 

γεωμετρικό τόπο των βέλτιστων διαφοροποιημένων χαρτοφυλακίων για 

κάθε επίπεδο επιθυμητής απόδοσης (minimum variance frontier). Το 

χαρτοφυλάκιο με την ελάχιστη διακύμανση είναι αυτό που ονομάζουμε 

global minimum variance portfolio. Όπως είναι λογικό, ποτέ ένας 

επενδυτής δε θα επιλέξει ένα χαρτοφυλάκιο ελάχιστης διακύμανσης που 

όμως να βρίσκεται κάτω από αυτό το σημείο, εφόσον για το ίδιο επίπεδο 

κινδύνου υπάρχει ακόμα ένα χαρτοφυλάκιο ελάχιστης διακύμανσης με 

μεγαλύτερες αποδόσεις. Άρα, οι αποτελεσματικότερες επιλογές ενός 

επενδυτή βρίσκονται πάντα στο πάνω μέρος της καμπύλης (από το 

χαρτοφυλάκιο ελάχιστης διακύμανσης και πάνω), το οποίο και ονομάζουμε 

αποτελεσματικό σύνορο των χρεογράφων με ρίσκο (efficient frontier).  

 

Αν τώρα υποθέσουμε ότι μπορούμε να συνδυάσουμε ένα αποτελεσματικό 

χαρτοφυλάκιο χρεογράφων με ρίσκο με το ακίνδυνο χρεόγραφο τότε η 

γραμμή CAL (capital allocation line), όπως φαίνεται παρακάτω θα έδειχνε 

όλους τους πιθανούς συνδυασμούς καθώς το κεφάλαιο ενός επενδυτή 

κατανέμεται μεταξύ του ακίνδυνου χρεογράφου και ενός αποτελεσματικού 

χαρτοφυλακίου.  
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Όπως έχουμε ήδη αναφέρει στόχος είναι η μεγιστοποίηση της 

χρησιμότητας, η οποία στην προκειμένη περίπτωση επιτυγχάνεται πάνω 

στη γραμμή η οποία έχει μόνο ένα σημείο επαφής με το αποτελεσματικό 

σύνορο. Το χαρτοφυλάκιο, δηλαδή, που τελικά θα επιλέξει ο επενδυτής, θα 

βρίσκεται πάνω στη γραμμή που ορίζουν το χρεόγραφο F και το 

χαρτοφυλάκιο επαφής P.  

 

Το Απλό Διμεταβλητό Υπόδειγμα:  

H περίπτωση της Hewlett-Packard 
Έστω τώρα ότι οι αποδόσεις των χρεογράφων ακολουθούν κανονική 

κατανομή και επηρεάζονται από έναν κοινό παράγοντα κινδύνου, τον 

κίνδυνο της αγοράς. Αν συμβολίσουμε τον αγοραίο δείκτη με Μ, τότε οι 

αποδόσεις του χαρτοφυλακίου της αγοράς θα είναι ίσες με rm και το 

ποσοστό με το οποίο αυτές ξεπερνούν τις αποδόσεις του ακίνδυνου 

χρεογράφου με Rm = rm - rf. Αντίστοιχα, οι υπερβάλλουσες αποδόσεις ενός 

χρεογράφου i είναι Ri = ri - rf.  

Ο Sharpe στηρίχθηκε στη θεωρία του Markowitz και ανέπτυξε το πρώτο 

οικονομετρικό μοντέλο δύο μεταβλητών, το οποίο είχε ως στόχο να 

εξηγήσει τις υπεραποδόσεις μίας μετοχής (ή ενός χαρτοφυλακίου) σε 

σχέση με τις υπερβάλλουσες αποδόσεις της αγοράς. Σύμφωνα με το 

μοντέλο, οι υπερβάλλουσες αποδόσεις ενός χρεογράφου, εφόσον 

επηρεάζονται από μακρο-οικονομικούς παράγοντες της αγοράς, θα έπρεπε 

να συνδέονται γραμμικά με τις υπεραποδόσεις της αγοράς με την εξής 

σχέση: 
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Στην παραπάνω σχέση ο συντελεστής β δείχνει την ευαισθησία των 

υπεραποδόσεων του χρεογράφου στη μεταβολή των αποδόσεων της 

αγοράς. Ο σταθερός όρος α από την άλλη αντιπροσωπεύει ένα ποσό 

απόδοσης που είναι ανεξάρτητο από την αγορά. Τέλος, υπάρχει και ένας 

τυχαίος όρος που έχει αναμενόμενη τιμή μηδέν και αφορά παράγοντες που 

πηγάζουν από τον ειδικό κίνδυνο. Στην περίπτωση του χαρτοφυλακίου 

είναι λογικό ότι οι συντελεστές α και β θα είναι ίσοι με το σταθμικό μέσο 

όρο των συντελεστών της κάθε μετοχής που συμμετέχει στο χαρτοφυλάκιο.  

Η εκτίμηση αυτού του απλού διμεταβλητού υποδείγματος μπορεί να γίνει 

με μία απλή μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων (OLS) με τη χρήση 

οποιουδήποτε οικονομετρικού προγράμματος. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε 

στη διάθεσή μας 60 μηνιαίες παρατηρήσεις (από τον Απρίλιο του 2001 

μέχρι τον Μάρτιο του 2006) που αφορούν τις υπερβάλλουσες αποδόσεις 

της HP καθώς και του δείκτη S&P500, στον οποίο και διαπραγματεύεται η 

HP. Οι δύο χρονολογικές σειρές παρουσιάζονται συγκριτικά στο 

παρακάτω διάγραμμα. 

 

Το γραμμικό μοντέλο που θα χρησιμοποιούσαμε θα ήταν το εξής: 

 

Μετά την εκτίμηση παίρνουμε ότι η εκτιμημένη τιμή του σταθερού όρου α 

είναι ίση με 0.0086, ενώ του β είναι 2.0348. Τα υπόλοιπα στατιστικά της 
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γραμμικής παλινδρόμησης όπως εκτιμήθηκαν από το πρόγραμμα E-Views 

παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα
1
.  

 

Εν συντομία μπορούμε να πούμε ότι η μεταβλητότητα των αποδόσεων της 

αγοράς είναι ικανή να εξηγήσει το 52% της μεταβλητότητας των 

αποδόσεων της ΗΡ. Επίσης, οι αποδόσεις της αγοράς έχουν στατιστικά 

σημαντική επίδραση στις αποδόσεις της ΗΡ καθώς το p-value του 

συντελεστή β τείνει στο μηδέν. Παρακάτω απεικονίζουμε όλους τους 

συνδυασμούς των παρατηρήσεων καθώς και τη γραμμή παλινδρόμησης 

που προκύπτει από ελαχιστοποίηση των τετραγωνικών αποκλίσεων. 

 

                                                        
1 Πηγή: Bodie, Z., Kane, A. & Marcus, A.J., 2005. Investments, McGraw-Hill 
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Το Υπόδειγμα Αποτίμησης Κεφαλαιακών 

Περιουσιακών Στοιχείων (CAPM) 

Όπως τονίσαμε και στην εισαγωγή, η θεωρία του Markowitz θα έπρεπε να 

επεκταθεί με τρόπο ώστε να μπορούν να γίνονται προβλέψεις σχετικά με 

τις αναμενόμενες αποδόσεις ενός χρεογράφου ή ενός χαρτοφυλακίου. 

Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο αναπτύχθηκε και τυποποιήθηκε το 

γραμμικό υπόδειγμα αποτίμησης CAPM που ως στόχο του έχει να 

συνδέσει τις αποδόσεις των χρεογράφων ή των χαρτοφυλακίων με τις 

αποδόσεις της αγοράς.  

Το σημαντικότερο όμως κομμάτι όμως γύρω από το CAPM αφορά στις 

υποθέσεις στις οποίες αυτό στηρίζεται τις οποίες και θα προσπαθήσουμε 

να συνοψίσουμε παρακάτω.  

 

Οι Υποθέσεις του CAPM 
Αρχικά υποθέτουμε ότι υπάρχουν πολλοί επενδυτές στην αγορά και ο 

καθένας έχει ένα κεφάλαιο σχετικά μικρό σε σχέση με τα συνολικά 

κεφάλαια που διακινούνται στο Χρηματιστήριο. Άρα, οι επενδυτές 

λειτουργούν ως δέκτες τιμών, υπό την έννοια ότι οι επενδύσεις που 

μπορούν να πραγματοποιήσουν δεν είναι ικανές από μόνες τους να 

επηρεάσουν τις τιμές στην αγορά. Αυτό άλλωστε είναι και γνωστό στην 

μικροοικονομική επιστήμη σαν τέλειος ανταγωνισμός.  

Όλοι οι επενδυτές πραγματοποιούν επενδυτικά σχέδια με ίδια διάρκεια 

(μίας περιόδου συνήθως) πράγμα που δείχνει μία μυωπική συμπεριφορά η 

οποία θα μπορούσε υπό άλλες συνθήκες να μην είναι βέλτιστη.  

Οι επενδύσεις πραγματοποιούνται σε χώρο διακίνησης χρεογράφων όπως 

μετοχές και ομολογίες, άρα εξαιρούνται οποιεσδήποτε άλλες επενδύσεις 

μη διαπραγματεύσιμες στη χρηματαγορά. Επίσης, θεωρούμε ότι υπάρχει 

σταθερό ακίνδυνο επιτόκιο στο οποίο οι επενδυτές μπορούν να δανείζουν ή 

να δανείζονται, με σκοπό να ελέγχουν τη μόχλευση στο χαρτοφυλάκιό 

τους.  

Πολύ σημαντική είναι η υπόθεση ότι οι επενδυτές δεν αντιμετωπίζουν 

φόρους επί των αποδόσεών τους αλλά ούτε και έξοδα συναλλαγών πάνω 

στις αγοραπωλησίες που πραγματοποιούν. Φυσικά, στην πραγματικότητα 

γνωρίζουμε ότι οι διαφορετικού τύπου επενδυτές μπορεί να ανήκουν σε 
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διαφορετική φορολογική βάση και αυτό μπορεί να επηρεάσει και τα 

χρεόγραφα τα οποία επιλέγουν. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχουν 

διαφορετικές διατάξεις σχετικά με τη φορολογία αν το εισόδημα 

προέρχεται από τόκους, μερίσματα ή κεφαλαιακά κέρδη. Επιπλέον, οι 

συναλλαγές πάντα συνεπάγονται και κάποιο κόστος καθώς μεσολαβούν 

διάφορα έξοδα και προμήθειες, των οποίων το ύψος είναι ανάλογο πάντα 

με τον όγκο των συναλλαγών που πραγματοποιεί ένας επενδυτής.  

Βασική προϋπόθεση είναι ότι όλοι οι επενδυτές θεωρούνται ορθολογικοί 

υπό το πρίσμα της θεωρίας απόδοσης-ρίσκου του Markowitz.  

Τέλος, όλοι οι επενδυτές αναλύουν όπως είπαμε τις μετοχές με τον ίδιο 

τρόπο και μοιράζονται τις ίδιες πληροφορίες σχετικά με τη γενικότερη 

οικονομική κατάσταση της αγοράς. Το αποτέλεσμα είναι ότι όλοι έχουν τις 

ίδιες προσδοκίες σχετικά με τη κατανομή των πιθανοτήτων των 

μελλοντικών αποδόσεων των χρεογράφων. Αυτό σημαίνει ότι η κατά 

Markowitz βελτιστοποίηση θα δώσει πανομοιότυπα αποτελέσματα σχετικά 

με το αποτελεσματικό σύνορο και το ιδανικό χαρτοφυλάκιο 

διαφοροποίησης. Έχουν, δηλαδή, ομογενείς προσδοκίες σχετικά με τις 

αναμενόμενες αποδόσεις αλλά και τον πίνακα διακυμάνσεων-

συνδιακυμάνσεων των χρεογράφων. 

Είναι προφανές ότι πολλές από τις παραπάνω υποθέσεις στις οποίες 

στηρίζεται το υπόδειγμα είναι μη ρεαλιστικές και αγνοούν σημαντικές 

πολυπλοκότητες του πραγματικού κόσμου. Ωστόσο είναι χρήσιμες στο να 

μας βοηθήσουν να αποκτήσουμε βαθύτερη κατανόηση γύρω από την φύση 

της ισορροπίας στις αγορές χρεογράφων.  

 

Η Γραμμή Κεφαλαιαγοράς (CML) 
Αρχικά, πρέπει να τονίσουμε ότι όλοι οι επενδυτές αντιλαμβάνονται το 

χαρτοφυλάκιο της αγοράς Μ σαν το σύνολο όλων των χρεογράφων με 

ρίσκο τα οποία διακινούνται στην αγορά. Η συμμετοχή του κάθε 

χρεογράφου ισούται με την αξία του προς τη συνολική αγοραία αξία όλων 

των χρεογράφων. Το χαρτοφυλάκιο αυτό όχι μόνο θα ανήκει στο σύνορο 

αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων που αναπτύξαμε σε προηγούμενη 

ενότητα, αλλά θα είναι και το χαρτοφυλάκιο επαφής και αυτό το 

αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο για κάθε επενδυτή. Καθώς οι επενδυτές 

συνδυάζουν το χαρτοφυλάκιο της αγοράς με το ακίνδυνο χρεόγραφο (ο 

καθένας με διαφορετικά ποσοστά ανάλογα με το βαθμό αποστροφής του 
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προς τον κίνδυνο) σχηματίζεται η ευθεία CML (capital market line ή 

γραμμή κεφαλαιαγοράς) που ορίζει όλους τους βέλτιστους συνδυασμούς 

κατανομής του κεφαλαίου. Πιο συγκεκριμένα, αν ο επενδυτής επιλέξει να 

επενδύσει το σύνολο των χρημάτων του σε χρεόγραφα με ρίσκο, τότε θα 

επενδύσει μόνο στο χαρτοφυλάκιο της αγοράς Μ, άρα θα περιμένει 

απόδοση Ε(rm). Μπορεί επίσης να επιλέξει να κατανείμει μόνο ένα ποσό 

στο χαρτοφυλάκιο της αγοράς, με σκοπό να περιμένει μία ακίνδυνη 

απόδοση rf από το υπόλοιπο μέρος των χρημάτων του, το οποίο συνήθως 

επενδύεται σε βραχυχρόνια έντοκα γραμμάτια του δημοσίου. Μπορεί όμως 

και να δανειστεί χρήματα στο ελεύθερο από κίνδυνο επιτόκιο rf με στόχο 

να προσθέσει μόχλευση και να πετύχει ακόμα μεγαλύτερες αποδόσεις από 

Ε(rm). Αυτό σχηματικά προκύπτει αν επεκτείνουμε τη CML πέρα από το 

σημείο Μ. 

 

Κεφαλαιαγορά σε ισορροπία:  

Η εξίσωση του CAPM και ο συντελεστής β 
Όπως αναμένεται, το πριμ κινδύνου μίας μεμονωμένης μετοχής θα 

εξαρτάται από το πριμ κινδύνου του χαρτοφυλακίου της αγοράς Μ, αλλά 

και από έναν συντελεστή β του συγκεκριμένου χρεογράφου σε σχέση με το 

αγοραίο χαρτοφυλάκιο. Ο συντελεστής αυτός είναι ίσως ο πυρήνας του 

μοντέλου αποτίμησης CAPM, εφόσον μετράει το βαθμό κατά τον οποίο οι 

μεταβολές στις αποδόσεις της αγοράς επηρεάζουν τις αποδόσεις μίας 

μετοχής ή ενός χαρτοφυλακίου. Είναι, με άλλα λόγια, ένας δείκτης 

έκθεσης του χρεογράφου (χαρτοφυλακίου) στον αγοραίο κίνδυνο. Ο 

συντελεστής ορίζεται μαθηματικά από τη σχέση: 
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Άρα, οι υπερβάλλουσες αποδόσεις ενός χρεογράφου θα έπρεπε να δίνονται 

από τη σχέση: 

 

η οποία μπορεί να γραφεί και ως: 

 

Αυτή είναι και η τυποποιημένη μορφή με την οποία το υπόδειγμα CAPM 

έχει καθιερωθεί στη σύγχρονη χρηματοοικονομική ανάλυση.  

Εφόσον ο συντελεστής β είναι ο βαθμός έκθεσης ενός αξιογράφου στον 

κίνδυνο της αγοράς, είναι λογικό ότι το β του χαρτοφυλακίου της αγοράς 

αναμένεται να είναι ίσο με 1. Από εκεί και πέρα, μετοχές με β<1 λέγονται 

αμυντικές μετοχές, με την έννοια ότι συνεπάγονται μικρότερο βαθμό 

κινδύνου. Αν οι αποδόσεις τις αγοράς μεταβληθούν κατά μία ποσοστιαία 

μονάδα τότε οι αποδόσεις αυτών των μετοχών θα μεταβληθούν προς την 

ίδια κατεύθυνση με μικρότερο ποσοστό. Αντίθετα, οι επιθετικές μετοχές με 

β>1 θα τείνουν να επηρεάζονται έντονα ακόμα και με μικρές μεταβολές 

στις αποδόσεις της αγοράς. Τη συνολική μεταβλητότητα των αποδόσεων 

ενός χρεογράφου μπορούμε να τη διαχωρίσουμε σε ένα μέρος που αφορά 

το συστημικό κίνδυνο και σε ένα άλλο που αποτελεί τον ειδικό κίνδυνο 

του χρεογράφου:  

 

Από την παραπάνω σχέση βλέπουμε ότι  το πρώτο κομμάτι της 

διακύμανσης όπως αυτή προκύπτει από την εξίσωση του CAPM αφορά 

την αγορά και δε μπορεί να διαφοροποιηθεί. Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι 

ένας επενδυτής απαιτεί μεγαλύτερη απόδοση καθώς αυξάνεται ο βαθμός 

στον οποίο οι μετοχές του εκτίθενται στο συστημικό κίνδυνο της αγοράς. 

Αντίθετα, το δεύτερο μέρος αντιπροσωπεύει το κομμάτι του κινδύνου που 

είναι ασυσχέτιστο με την αγορά, οπότε εφόσον ο κίνδυνος αυτός είναι 

διαφοροποιήσιμος, ο επενδυτής δε θα έπρεπε να αποζημιώνεται για τον 

κίνδυνο αυτό.  
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Ευθεία Αξιογράφων της Αγοράς (SML) 
Η παραπάνω σχέση ισορροπίας που υποδεικνύει το CAPM μας δείχνει ότι 

οι αποδόσεις ενός χρεογράφου ή ενός χαρτοφυλακίου εξαρτώνται μόνο 

από το συντελεστή β που το χαρακτηρίζει. Η γραμμική αυτή σχέση μεταξύ 

απόδοσης και συντελεστή β απεικονίζεται διαγραμματικά μέσω τις ευθείας 

της αγοράς αξιογράφων ή security market line (SML).  

 

Μπορούμε να θεωρήσουμε τη σχέση μεταξύ απόδοσης και β σαν μια 

σχέση μεταξύ ρίσκου και αποζημίωσης για το ρίσκο αυτό, εφόσον ο 

συντελεστής β μίας μεμονωμένης μετοχής αντιπροσωπεύει τον βαθμό στον 

οποίο η μετοχή είναι εκτεθειμένη σε κινήσεις του συνολικού 

χαρτοφυλακίου χρεογράφων με ρίσκο M. Είναι, δηλαδή το ποσό 

συνεισφοράς της μετοχής στις συνολικές διακυμάνσεις της αγοράς.  

Η γραμμή αξιογράφων της αγοράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για 

χρεόγραφα όσο και για χαρτοφυλάκια και αποτελεί ένα μέτρο σύγκρισης 

για την αποτελεσματικότητα μίας επένδυσης. Αυτό που μας δείχνει είναι η 

απαιτούμενη απόδοση που χρειάζεται ως αποζημίωση για να υποστεί ένας 

επενδυτής τον κίνδυνο μίας επένδυσης, με δεδομένο το ρίσκο αυτό της 

επένδυσης, όπως αυτό μετράται από το συντελεστή β. Δείχνει, με πιο απλά 

λόγια, τη «δίκαιη» απόδοση για κάθε επίπεδο κινδύνου β.  

Φυσικά, στην πραγματικότητα οι αποδόσεις των χρεογράφων αποκλίνουν 

από αυτές που προβλέπει η SML, αλλά αυτή η απόκλιση μπορεί να 

αποτελέσει μία πηγή αξιολόγησης του βαθμού κατά τον οποίο το 
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χρεόγραφο αποτελεί καλή ή κακή επένδυση. Αν είναι δηλαδή υποτιμημένο 

ή υπερτιμημένο. Οι μετοχές που είναι υποτιμημένες, που είναι και αυτές οι 

οποίες θεωρούνται πιο καλές αγορές, είναι αυτές των οποίων οι 

αναμενόμενες αποδόσεις ξεπερνούν τις δίκαιες αποδόσεις που προβλέπει η 

SML. Αντίθετα, οι μετοχές με αναμενόμενη απόδοση κάτω από την SML 

θεωρούνται υπερτιμημένες και δεν αποτελούν ελκυστική επένδυση. Η 

διαφορά μεταξύ της δίκαιης και της πραγματικά αναμενόμενης απόδοσης 

καλείται το άλφα (α) της μετοχής. Είναι ενδιαφέρον να αναφέρουμε ότι οι 

ενεργοί μάνατζερ που κάνουν διαχείριση χαρτοφυλακίου πάντα 

αναπροσαρμόζουν τα ποσοστά συμμετοχής των χρεογράφων ενός 

χαρτοφυλακίου στην προσπάθειά τους να εκμεταλλευτούν μετοχές με 

θετικό α. Αυτή είναι μία σημαντική διαφορά από το παθητικό μάνατζμεντ 

αλλά η ανάλυση αυτή ξεφεύγει από το πλαίσιο της εργασίας αυτής.  
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Εφαρμογή  και Έλεγχος του CAPM 

Ο έλεγχος για το CAPM, όπως και για κάθε χρηματοοικονομικό μοντέλο, 

στοχεύει ταυτόχρονα σε δύο πράγματα: πρώτον, στο να μετρήσει το βαθμό 

στον οποίο το μοντέλο ανταποκρίνεται σωστά στα δεδομένα και δεύτερον, 

στο να απαντήσει αν το μοντέλο θεωρητικά είναι το σωστό μοντέλο που θα 

έπρεπε να χρησιμοποιηθεί και αν οι υποθέσεις στις οποίες στηρίζεται είναι 

σωστά τεκμηριωμένες.  

 

Θεωρητικές Υποθέσεις  
Συγκεκριμένα, αν κάποιος ήθελε να αξιολογήσει τη συμπεριφορά του 

υποδείγματος CAPM στην πραγματική οικονομία θα μπορούσε να 

χρησιμοποιήσει ιστορικά δεδομένα αποδόσεων μετοχών και ομολόγων. Ας 

ξεκινήσουμε πάλι από τη γενική μορφή του υποδείγματος: 

 

Η παραπάνω σχέση υπαγορεύει ότι: 

1. Ο μόνος παράγοντας που θα έπρεπε να επηρεάζει τις υπερ-

αποδόσεις μίας μετοχής είναι το β της μετοχής αυτής. Αυτό σημαίνει 

ότι μια μελέτη σε διαστρωματικά δεδομένα μετοχών θα έπρεπε να 

καταλήγει στο ότι η μεταβλητότητα των αναμενόμενων υπερ-

αποδόσεων οδηγείται εξ’ ολοκλήρου από τη μεταβλητότητα στο 

συντελεστή β. 

2. Η εκτίμηση της κλίσης της ευθείας που συνδέει τις υπερβάλλουσες 

αποδόσεις των χρεογράφων με τα β τους θα έπρεπε να ισούται με τις 

υπερβάλλουσες αποδόσεις του χαρτοφυλακίου της αγοράς.  

3. Σε μία διαστρωματική παλινδρόμηση μεταξύ των υπεραποδόσεων 

των χρεογράφων και των β θα έπρεπε ο σταθερός όρος της 

παλινδρόμησης να είναι στατιστικά και αριθμητικά ίσος με το μηδέν, 

δηλαδή να μην υπάρχει α.  

 

Μεθοδολογία & Έλεγχος υποθέσεων 
Τώρα πρέπει να ορίσουμε ένα πλαίσιο το οποίο θα μας επιτρέψει να 

ελέγξουμε τις παραπάνω υποθέσεις. Το πρώτο πρόβλημα αφορά στο 

συντελεστή β, ο οποίος και αποτελεί τη σημαντικότερη μεταβλητή της 

εξίσωσης. Καθώς τα β δεν είναι άμεσα παρατηρήσιμα στην αγορά, πρέπει 
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να υπολογιστούν από ιστορικά δεδομένα. Εφόσον ο συντελεστής ορίζεται 

από το λόγο της συνδιακύμανσης των αποδόσεων ενός χρεογράφου με τις 

αποδόσεις της αγοράς προς τη διακύμανση των αποδόσεων της αγοράς, 

αυτό σημαίνει ότι μπορεί να εκτιμηθεί μέσω μιας απλής γραμμικής 

παλινδρόμησης στο παρακάτω υπόδειγμα:  

 

Άρα, μπορούμε να εκτιμήσουμε διαστρωματικά το β της κάθε μετοχής 

κάνοντας παλινδρομήσεις στις χρονολογικές σειρές των αποδόσεων της 

καθεμίας. 

Έστω τώρα ότι έχουμε Ν μετοχές με το δείκτη i καθώς και το βi της κάθε 

μετοχής, όπως αυτό έχει προκύψει από τις παραπάνω Ν παλινδρομήσεις. 

Για να προχωρήσουμε τώρα στον έλεγχο των υποθέσεων του CAPM 

εκτιμούμε μία διαστρωματική παλινδρόμηση της παρακάτω μορφής: 

 

όπου το αριστερό μέρος αντιπροσωπεύει τις μέσες υπερβάλλουσες 

αποδόσεις της μετοχής i, ο συντελεστής λ είναι ο σταθερός όρος της 

παλινδρόμησης και ο γ η κλίση. Με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά μπορούμε 

να ελέγξουμε την ευθεία αξιογράφων της αγοράς (SML). 

Η παραπάνω παλινδρόμηση θα έπρεπε να δώσει  και γ ίσο περίπου με 

τις μέσες υπερ-αποδόσεις της αγοράς. 

Για να σιγουρευτούμε, επίσης ότι μόνο ο συντελεστής β επηρεάζει τις 

υπερ-αποδόσεις ενός χρεογράφου, μπορούμε να επεκτείνουμε την 

παραπάνω παλινδρόμηση και να συμπεριλάβουμε ακόμα μία μεταβλητή, 

έστω Χ, η οποία όμως δε θα έπρεπε να έχει καμία επίπτωση στα 

αποτελέσματα:  

 

Θα έπρεπε δηλαδή ο συντελεστής θ να είναι αριθμητικά και στατιστικά 

ίσος με το μηδέν έτσι ώστε η επιπλέον μεταβλητή να μην επηρεάζει 

καθόλου τις αποδόσεις μίας μετοχής. 

Προβλήματα του CAPM 
Όπως έχουμε ήδη πει, το υπόδειγμα CAPM βασίζεται σε υποθέσεις οι 

οποίες πολλές φορές παρεκκλίνουν αρκετά από την πραγματικότητα. 
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Εμπειρικές έρευνες γύρω από το CAPM έχουν δείξει ότι το υπόδειγμα 

αποτυγχάνει στις περισσότερες περιπτώσεις να δώσει ακριβή 

αποτελέσματα. Γενικότερα οι ακαδημαϊκοί υπογραμμίζουν διάφορα 

προβλήματα που συνεπάγεται η χρήση του συγκεκριμένου υποδείγματος. 

Το πρώτο και σημαντικότερο πρόβλημα είναι ότι τα β τα οποία 

χρησιμοποιούνται είναι εκτιμήσεις, άρα είναι πιθανό να έχουν μετρηθεί με 

σφάλμα. Αυτό συνεπάγεται ότι και οι εκτιμήσεις του γ θα είναι 

μεροληπτικές και θα τείνουν να είναι χαμηλότερες απ’ ότι θα έπρεπε. Αυτό 

πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν κατά την επεξήγηση και τη χρήση των 

αποτελεσμάτων. Επίσης, οι αποδόσεις πολλές φορές χαρακτηρίζονται από 

πολύ ψηλές διακυμάνσεις, πράγμα που δημιουργεί «θόρυβο» και κάνει 

ακόμα δυσκολότερη τη σωστή εκτίμηση των συντελεστών β. 

Ακόμη, ο διαταρρακτικός όρος της πρώτης παλινδρόμησης είναι απίθανο 

να ακολουθεί κανονική κατανομή όπως προϋποθέτει το μοντέλο. Είναι 

άλλωστε χαρακτηριστικό γνώρισμα των χρονολογικών σειρών των 

χρηματοοικονομικών αποδόσεων ότι τείνουν να αποκλίνουν από την 

κανονικότητα εφόσον παρουσιάζουν υπερβάλλουσα κύρτωση και 

αρνητική ασυμμετρία. Άρα, εκτιμήσεις υπό αυτές τις λανθασμένες 

υποθέσεις είναι πιο πιθανό ότι θα οδηγήσουν σε διεξαγωγή εσφαλμένων 

στατιστικών συμπερασμάτων. 

Είναι πολύ χαρακτηριστική η κριτική που άσκησε ο Richard Roll στο 

CAPM το 1977 υπογραμμίζοντας ότι η εγκυρότητα του μοντέλου είναι 

περιορισμένη καθώς το πραγματικό χαρτοφυλάκιο της αγοράς δεν είναι 

αναγνωρίσιμο. Αυτό δείχνει ότι η ανάλυση του CAPM δεν έχει στηριχθεί 

στο πραγματικό χαρτοφυλάκιο της αγοράς, αλλά σε ένα ατελές 

χαρτοφυλάκιο το οποίο θεωρητικά θα έπρεπε να προσομοιάζει αυτό της 

αγοράς.  

Αν το χαρτοφυλάκιο προσομοίωσης της αγοράς που έχει επιλέξει κάποιος 

για να ελέγξει το CAPM τυχαίνει (ex-post) να βρίσκεται πάνω στο 

αποτελεσματικό σύνορο, τότε μπορεί να θεωρήσει ότι το μοντέλο είναι 

έγκυρο και ότι υπάρχει όντως μια γραμμική σύνδεση μεταξύ των 

αποδόσεων και των β στην αγορά, η οποία δηλαδή βρίσκεται σε ισορροπία. 

Στην πραγματικότητα όμως η αγορά μπορεί να μη λειτουργεί 

αποτελεσματικά. Αντίθετα, αν κάποιος διαλέξει ένα αναποτελεσματικό 

χαρτοφυλάκιο προσομοίωσης της αγοράς τότε, ακόμα και αν η αγορά είναι 

αποτελεσματική, δε θα μπορέσει να εντοπίσει μία γραμμική σχέση 

ισορροπίας. Άρα, βάσει του παραπάνω συλλογισμού του Roll, ακόμα και 
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οι έλεγχοι για το CAPM δεν έχουν να μας δώσουν και τόσο αξιόπιστα 

αποτελέσματα.  

Οι διάφορες επιστημονικές μελέτες, οι οποίες και στηρίζονται στη 

μεθοδολογία που αναπτύξαμε πιο πάνω για την μελέτη του CAPM, 

βρίσκουν ότι όντως υπάρχει μία θετική σύνδεση μεταξύ αποδόσεων και β, 

αλλά παρόλα αυτά άφησαν και πολλά ερωτηματικά σχετικά με την 

αξιοπιστία και την εγκυρότητα του μοντέλου.  

Παρατηρήθηκε ότι υπάρχει ανωμαλία σχετικά με το μέγεθος της κάθε 

μετοχής, το λεγόμενο size anomaly. Όπως έδειξε και ο Banz (1981) το 

μέγεθος της κεφαλαιοποίησης παίζει σημαντικό ρόλο στις αποδόσεις των 

μετοχών και αυτό εξηγεί και το φαινόμενο για το οποίο παρατηρούμε 

μικρές μετοχές να βρίσκονται πολύ ψηλότερα από την SML, δηλαδή να 

έχουν πολύ μεγάλα α σε σχέση με μετοχές μεγάλων εταιριών οι οποίες, 

αντίθετα, είναι πολλές φορές υπερτιμημένες. Σε παρόμοια αποτελέσματα 

καταλήγει και ο Cochrane (2001) μετά από ταξινόμηση των δεδομένων 

που χρησιμοποίησε σε 12 χαρτοφυλάκια μετοχών και ομολόγων.  

Οι Fama και French (1993) επίσης απορρίπτουν το CAPM σαν μοντέλο 

αποτίμησης και προτείνουν εναλλακτικές μεταβλητές που θα μπορούσαν 

να εξηγήσουν πιο αποτελεσματικά τις μεταβολές των αποδόσεων των 

χρεογράφων. Χωρίζουν τα δεδομένα τους σε 25 χαρτοφυλάκια με βάση 2 

μεταβλητές: α) το μέγεθος και β) το δείκτη λογιστικής προς αγοραίας αξίας 

(Β/Μ) του κεφαλαίου της εταιρίας. Μελετάνε διαστρωματικά αυτά τα 25 

χαρτοφυλάκια και καταλήγουν στο ότι το β του κλασσικού CAPM δε 

μπορεί να εξηγήσει σχεδόν καθόλου τη διαστρωματική μεταβλητότητα των 

αποδόσεων των χαρτοφυλακίων. Αντίθετα, βρίσκουν ότι ο δείκτης Β/Μ 

έχει πολύ ισχυρότερη ερμηνευτική ικανότητα.  

Αυτή η δουλειά των Fama – French οδήγησε την επιστημονική κοινότητα 

να αναζητήσει επιμέρους παράγοντες που θα μπορούσαν να 

συμπεριληφθούν σε ένα μοντέλο αποτίμησης για να βελτιώσουν την 

ερμηνευτική ικανότητα της μεταβλητότητας των αποδόσεων, όπως η 

μερισματική απόδοση, η χρηματοοικονομική μόχλευση, τα κέρδη ανά 

μετοχή και άλλα. Οπότε αρχίζουμε να οδηγούμαστε σιγά-σιγά σε διάφορες 

επεκτάσεις και πολυμεταβλητά υποδείγματα, εγκαταλείποντας το 

διμεταβλητό CAPM.  
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Επεκτάσεις του CAPM 
Από τη στιγμή που ήρθαν στην επιφάνεια τα διάφορα προβλήματα που 

συνεπάγεται το απλό υπόδειγμα CAPM, άρχισαν να προτείνονται από τη 

διεθνή αρθρογραφία πάρα πολλές επεκτάσεις ή και βελτιώσεις του 

υποδείγματος, που σαν στόχο τους έχουν να δώσουν πιο ρεαλιστικά 

αποτελέσματα.  

Fama-French 3-factor model: Όπως αναφέραμε και προηγουμένως η πιο 

διάσημη αντιπρόταση στο CAPM υπήρξε αυτή των Fama – French. Στο 

γνωστό 3-factor model προτείνουν μαζί με το πριμ κινδύνου της αγοράς 

που χρησιμοποιεί το κλασσικό CAPM να χρησιμοποιούνται ακόμα δύο 

μεταβλητές. Η πρώτη αφορά στο μέγεθος της επιχείρησης και υπολογίζεται 

από τη διαφορά της απόδοσης μεταξύ του υψηλότερου και του 

χαμηλότερου 20% (εφόσον είπαμε ότι τα δεδομένα χωρίζονται σε 25 

κατηγορίες, 5 x 5 ανάλογα με το μέγεθος και το δείκτη Β/Μ). Ομοίως, η 

τελευταία μεταβλητή προκύπτει από τη διαφορά των αποδόσεων μεταξύ 

του 1
ου

 και 5
ου

 χαρτοφυλακίου καθώς αυτά χωρίζονται βάσει του δείκτη 

Β/Μ. 

 

Άρα, το μοντέλο αποτελείται από 3 παράγοντες κινδύνου οι οποίοι 

επηρεάζουν διαστρωματικά τις αποδόσεις, πράγμα που δικαιολογεί και την 

ονομασία του.  

Arbitrage Pricing Theory (APT): Μετά την κριτική του Roll σχετικά με τη 

μη αναγνωρισιμότητα του χαρτοφυλακίου της αγοράς, αναπτύχθηκε από 

τον Ross (1976) ένα γενικότερο μοντέλο το οποίο απαιτεί πολύ πιο 

χαλαρές υποθέσεις από αυτές του CAPM. Εν συντομία, αυτό που λέει το 

μοντέλο ΑΡΤ είναι ότι αν οι αποδόσεις ακολουθούν μία διαδικασία της 

παρακάτω παραγοντικής μορφής: 

 

τότε οι αναμενόμενες αποδόσεις θα έπρεπε να εξαρτώνται γραμμικά από 

το πριμ κινδύνου του κάθε παράγοντα επί το δείκτη ευαισθησίας του 

χρεογράφου στον παράγοντα αυτό: 

 

Για να ισχύει η παραπάνω σχέση υποθέτουμε ότι υπάρχει τέλειος 

ανταγωνισμός στην οικονομία και ότι ο αριθμός των παραγόντων είναι 
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πάντα μικρότερος από τον αριθμό των χρεογράφων που μελετάμε. Ακόμη, 

προϋποθέτει ότι τα ιδιοσυγκρατικά σοκ είναι ασυσχέτιστα με τις μετοχές 

αλλά και με τους παράγοντες κινδύνου που έχουμε συμπεριλάβει στο 

μοντέλο. 

Consumption-Based CAPM (CCAPM): Ο Breeden (1979) ανέπτυξε μία 

σχέση η οποία θυμίζει πολύ το κλασσικό CAPM αλλά πηγάζει από 

διαφορετικές υποθέσεις. Στο μοντέλο αυτό, τα β αποτελούν συνάρτηση 

των συνδιακυμάνσεων των αποδόσεων του χρεογράφου (ή της αγοράς) με 

το επίπεδο κατανάλωσης το οποίο επιθυμεί να βελτιστοποιήσει ο 

επενδυτής. Άρα, το σκεπτικό στην περίπτωση αυτή είναι ότι δεν 

επικεντρωνόμαστε στη συνδιακύμανση των αποδόσεων ενός χρεογράφου 

με τις αποδόσεις της αγοράς. 

 

Inter-temporal CAPM Επίσης, λίγο πριν τον Breeden, ο Merton (1973) 

ανέπτυξε και αυτός μία επέκταση της θεωρίας αποτίμησης του CAPM σε 

ένα μοντέλο με 2β: 

 

Στην δική του εκδοχή του μοντέλου το σύνολο των ευκαιριών επιτρέπεται 

να μεταβάλλεται τυχαία στο χρόνο, όπως και οι τιμές. Οι μεταβολές όμως 

στο σύνολο ευκαιριών, καθώς και οι μεταβολές στο διαθέσιμο πλούτο του 

επενδυτή επηρεάζουν τη χρησιμότητα και κατά συνέπεια και την 

απαιτούμενη απόδοση. Για το λόγο αυτό ο Merton εισάγει ένα ακόμα 

χαρτοφυλάκιο h το οποίο έχει σχηματιστεί έτσι ώστε να αποφεύγεται ο 

κίνδυνος από μεταβολές στο σύνολο ευκαιριών. 

Φυσικά υπάρχουν και άλλες επεκτάσεις του CAPM αλλά δεν είναι και 

τόσο σημαντικές όσο αυτές που περιγράψαμε παραπάνω. Η καθεμία από 

αυτές στοχεύει στο να απαντήσει σε διάφορα ερωτήματα και να επιλύσει 

διάφορα προβλήματα των προηγούμενων μεθόδων. Η κάθε μέθοδος είναι 

λογικό ότι θα περιορίζεται από τις δικές της υποθέσεις και πάντα θα 

υπάρχουν αναπάντητα ερωτηματικά γύρω από το θέμα της πρόβλεψης των 

αποδόσεων των χρεογράφων, ένα θέμα που ήταν και παραμένει στον 

πυρήνα της Χρηματοοικονομικής επιστήμης.  
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Στο σημείο αυτό θα κλείσουμε την παρένθεση αυτή σχετικά με τα 

μειονεκτήματα αλλά και τις επεκτάσεις του CAPM και θα προχωρήσουμε 

στην εμπειρική διερεύνηση του μοντέλου αποτίμησης στην πράξη. Πιο 

συγκεκριμένα, όπως είπαμε θα εστιάσουμε στον Ελληνικό Τραπεζικό 

κλάδο και θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε τα αποτελέσματα που μας 

δίνει το μοντέλο με βάση τη θεωρία και τις υποθέσεις που αναλύσαμε στις 

παραπάνω ενότητες. Το υπόλοιπο της εργασίας λοιπόν εστιάζει στην 

πρακτική εφαρμογή του CAPM και την ανάλυση του για τον Ελληνικό 

Τραπεζικό κλάδο συγκεκριμένα. Θα εξηγήσουμε το υπόδειγμα που 

χρησιμοποιούμε, καθώς και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την 

οικονομετρική ανάλυση των δεδομένων που έχουμε στη διάθεση μας.  
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Εφαρμογή του CAPM στον Ελληνικό Τραπεζικό 

Κλάδο  

Στην ενότητα αυτή θα αναλύσουμε μέσω μίας εμπειρικής εφαρμογής το 

πως εφαρμόζεται το Κλασικό υπόδειγμα αποτίμησης CAPM για τον 

Τραπεζικό Κλάδο της Ελληνικής οικονομίας. Θα εστιάσουμε σε ένα 

δείγμα δεδομένων που αφορά τις βασικές Ελληνικές Τράπεζες τα 

τελευταία έτη, δηλαδή μετά τη μεγάλη κρίση του Χρηματιστηρίου που 

ήρθε ως επακόλουθο της παγκόσμιας Χρηματοπιστωτικής κρίσης που 

ξεκίνησε από την Αμερική. Χρησιμοποιούμε τις ημερήσιες τιμές 

κλεισίματος για τις μετοχές πέντε βασικών τραπεζών. Το δείγμα μας 

αποτελείται από την Άλφα Bank, την Τράπεζα Αττικής, την Εθνική 

Τράπεζα, την Eurobank και τέλος την Τράπεζα Πειραιώς. Τα ημερήσια 

δεδομένα πάρθηκαν από την ιστοσελίδα naftemporiki.gr. Το διάστημα που 

χρησιμοποιήσαμε αρχίζει από τις 02/01/2013 και τελειώνει στις 

16/12/2014. Με βάση αυτές τις τιμές υπολογίσαμε τις λογαριθμικές 

αποδόσεις των μετοχών που έχουμε στη διάθεσή μας. H κάθε χρονολογική 

σειρά πρέπει να πούμε ότι αποτελείται από 486 ημερήσιες παρατηρήσεις.  

 

Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων  
Σε αυτό το σημείο της εργασίας είναι σημαντικό να  παρουσιάσουμε 

κάποια περιγραφικά στατιστικά τόσο για τις τιμές κλεισίματος όσο και για 

τις αποδόσεις. 
Πίνακας 1 -  Στατιστικά Τιμών Κλεισίματος 

 ALPHA ATTICA ETHNIKI EUROBANK PIREOS 

      
 Mean 0.569337 0.216827 3.411934 1.182918 1.659566 

 Median 0.602 0.219 3.11 0.545 1.58 

 Maximum 0.76 0.691 9.22 5.96 5.74 

 Minimum 0.2 0.051 1.45 0.203 0.85 

 Std. Dev. 0.125809 0.112782 1.198039 1.442557 0.560572 

 Skewness -

0.868977 

1.128329 1.140671 1.924676 2.238384 

 Kurtosis 3.081794 5.273721 4.726339 5.601727 12.67401 

      
 Jarque-Bera 61.30026 207.8119 165.7416 437.1264 2300.966 

 Probability 0 0 0 0 0 
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 Sum 276.698 105.378 1658.2 574.898 806.549 

 Sum Sq. 

Dev. 

7.676533 6.169105 696.1194 1009.271 152.4068 

      
 

Observations 

486 486 486 486 486 

Γράφημα 1 - Τιμές Κλεισίματος Μετοχών

 

Πρέπει να αναφέρουμε ότι το πρόγραμμα που χρησιμοποιήσαμε για τους 

υπολογισμούς τόσο των περιγραφικών στατιστικών όσο και για την 

εκτίμηση του υποδείγματος που θα αναπτύξουμε στη συνέχεια είναι το 

EVIEWS. Αυτό που μας δείχνει ο παραπάνω πίνακας είναι η μέγιστη και η 

ελάχιστη τιμή που παρατηρήθηκε για κάθε μία από τις πέντε μετοχές στα 

δύο αυτά χρόνια του δείγματος που αναλύουμε. Επίσης βλέπουμε τη μέση 

τιμή, τη διάμεσο, τη μεταβλητότητα, τη λοξότητα και την κυρτότητα για να 

καταλάβουμε περισσότερο την κατανομή των τιμών. Παρόλα αυτά οι τιμές 

στο Χρηματιστήριο δεν ακολουθούν κανονική κατανομή ούτε κατά 

προσέγγιση (πράγμα που φαίνεται και από το δείκτη Jarque Berra) και τα 

αποτελέσματα αυτά δεν είναι συγκρίσιμα από μετοχή σε μετοχή.  

Αυτός είναι και ο βασικότερος λόγος που χρειάζεται να υπολογίσουμε τις 

ημερήσιες αποδόσεις σε τέτοιου είδους μελέτες. Οι αποδόσεις όπως θα 

δούμε από τα περιγραφικά στατιστικά παρακάτω είναι συγκρίσιμες μεταξύ 

τους εφόσον τα αποτελέσματα πλέον δεν θα επηρεάζονται πλέον από το 
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ύψος της τιμής  της κάθε μετοχής και επίσης οι κατανομές τους 

πλησιάζουν την κανονική κατανομή.  

 

 

 

Πίνακας 2 - Περιγραφικά Στατιστικά Αποδόσεων 

 ALPHA ATTICA ETHNIKI EUROBANK PIREOS 

      
 Mean -

0.001051 

-

0.006946 

-

0.003725 

-0.00751 -

0.004274 

 Median 0 -

0.010526 

-

0.005279 

0 -

0.004666 

 Maximum 0.197917 0.286667 0.28022 0.714286 0.306897 

 Minimum -

0.119266 

-

0.305983 

-

0.153333 

-0.312325 -

0.279687 

 Std. Dev. 0.037568 0.059748 0.044267 0.071351 0.048091 

 Skewness 0.648335 0.630459 1.371616 2.037828 0.292348 

 Kurtosis 6.308819 8.810937 11.29623 27.81846 9.786742 

      
 Jarque-Bera 249.9615 693.8793 1507.967 12519.56 916.4343 

 Probability 0 0 0 0 0 

      
 Sum -

0.499015 

-

3.271484 

-

1.765857 

-3.567299 -2.02578 

 Sum Sq. 

Dev. 

0.668989 1.677809 0.926895 2.413092 1.093914 

      
 

Observations 

486 486 486 486 486 

 

Από τον πίνακα των περιγραφικών στατιστικών των αποδόσεων μπορούμε 

να πάρουμε μία καλύτερη εικόνα για τις επιδόσεις της κάθε μετοχής. 

Βλέπουμε αρχικά ότι στο διάστημα που μελετάμε όλες οι Τράπεζες είχαν 

αρνητικές μέσες αποδόσεις. Αυτό σημαίνει με απλά λόγια ότι κατέγραψαν 

ζημιές στο Χρηματιστήριο. Επίσης, μπορούμε να δούμε ότι κάποιες 

μετοχές όπως για παράδειγμα η Eurobank έχουν μεγαλύτερη 
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μεταβλητότητα από άλλες μετοχές όπως πχ η Alpha bank. Αυτό δείχνει ότι 

οι διακυμάνσεις στις αποδόσεις των μετοχών αυτών ήταν εντονότερες 

πράγμα που δείχνει έντονες μεταβολές στις τιμές στο χρηματιστήριο ήταν 

εντονότερες για κάποιες μετοχές. Αυτό μπορεί να συνδέεται με πιο ισχυρή 

ανησυχία των επενδυτών σχετικά με την πορεία κάποιων Τραπεζών. Ίσως 

να δείχνει ότι η Alpha και η Εθνική να είχαν μια πιο σταθερή πορεία άρα 

και μικρότερη τυπική απόκλιση στις αποδόσεις τους.  

Αυτό που κάνει εντύπωση είναι ο βαθμός της λοξότητας στην κατανομή 

των αποδόσεων. Βλέπουμε ότι όλες οι μετοχές έχουν θετική λοξότητα στις 

αποδόσεις τους η οποία σε κάποιες περιπτώσεις είναι και πολύ έντονη. 

Αυτό δείχνει ότι παρά το γεγονός ότι οι μετοχές είχαν αρνητικές αποδόσεις 

και σχετικά ψηλή διακύμανση, υπήρχε αυξημένη πιθανότητα για μια 

έντονη θετική απόδοση η οποία μπορεί να μη γινόταν με τόσο μεγάλη 

συχνότητα αλλά θα ήταν πολύ ισχυρή σε μέγεθος. Ακόμη φαίνεται ότι οι 

κατανομές έχουν μεγάλη κυρτότητα εφόσον ο βαθμός της κυρτότητας 

ξεπερνάει τον αριθμό 3 που είναι η κυρτότητα της κανονικής κατανομής. 

Αυτό είναι συχνό φαινόμενο στις Χρηματιστηριακές αποδόσεις και δείχνει 

ότι συνήθως αυτό που γίνεται είναι να έχουμε είτε πολλές αποδόσεις 

μικρές σε μέγεθος, δηλαδή η συχνότητα των αποδόσεων που είναι μέτριες 

σε μέγεθος είναι πιο μικρή σε σχέση με την κανονική κατανομή. Οι 

περισσότερες συγκεντρώνονται στο μέσο και στα άκρα της κατανομής.  
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Γράφημα 2 - Ημερήσιες Αποδόσεις Μετοχών Τραπεζών 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα απεικονίζουμε τις ημερήσιες αποδόσεις για τις 

πέντε μετοχές. Μπορούμε να παρουσιάσουμε ότι γενικά οι χρονολογικές 

σειρές αποτελούνται από πολλές μικρές αποδόσεις αλλά κατά διαστήματα 

συμβαίνουν και κάποιες αρκετά εντονότερες. Στις περιόδους στις οποίες 

παρατηρούνται εντονότερες μεταβολές βλέπουμε ότι και η διακύμανση 

είναι γενικότερα υψηλότερη για ένα χρονικό διάστημα. Αυτό το φαινόμενο 

ονομάζεται volatility clustering και παρατηρείται συχνά στα 

χρηματοοικονομικά.   
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Ανάλυση Παλινδρόμησης για το CAPM 

Θεωρητικό Οικονομετρικό Υπόδειγμα  
Στο σημείο αυτό θα αναλύσουμε με περισσότερη λεπτομέρεια το 

υπόδειγμα που έχουμε εκτιμήσει και θα προχωρήσουμε σε πιο λεπτομερή 

ανάλυση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τις γραμμικές 

παλινδρομήσεις στο υπόδειγμα CAPM. Η γενική μορφή του υποδείγματος 

που εκτιμήσαμε μπορεί να γραφτεί όπως είπαμε ήδη με τον παρακάτω 

τρόπο: 

                 

στο μοντέλο αυτό      είναι οι υπεραποδόσεις της κάθε μετοχής στο χρόνο 

t, σε αυτή την περίπτωση της κάθε τράπεζας, και ομοιώς      είναι οι 

υπεραποδόσεις της αγοράς στη χρονική στιγμή t. Οι υπεραποδόσεις 

υπολογίζονται αν αφαιρέσουμε για κάθε χρονική στιγμή t την απόδοση 

χωρίς κίνδυνο    (που παίρνουμε από τα έντοκα γραμμάτια του δημοσίου) 

από τις πραγματικές αποδόσεις της κάθε μετοχής.  Ο σταθερός όρος   

πρέπει λογικά να είναι πολύ κοντά στο μηδέν. Το    είναι ο τυχαίος όρος ή 

αλλιώς το κατάλοιπο στο χρόνο t, που δείχνει το μέρος της απόδοσης μιας 

μετοχής που δε μπορεί να εξηγηθεί από μία κίνηση στην απόδοση της 

αγοράς. Ο συντελεστής βήτα    είναι ο δείκτης έκθεσης της κάθε μετοχής i 

στον κίνδυνο της αγοράς, ή αλλιώς στον συστημικό κίνδυνο. Αυτός είναι 

και ο βασικότερος συντελεστής στον οποίο εστιάζεται η ανάλυσή μας και 

μας δίνει πληροφορία σχετικά με το πόσο επιθετική ή αμυντική είναι η 

κίνηση στις αποδόσεις μίας μετοχής σε περίπτωση που έχουμε μία 

μεταβολή στις αποδόσεις της αγοράς. Αν οι Τράπεζες που έχουμε στη 

διάθεσή μας είναι πολύ στενά συνδεδεμένες με την απόδοση στην αγορά 

τότε θα ήταν λογικό να περιμέναμε ο δείκτης αυτός να είναι κοντά στη 

μονάδα, που δείχνει ότι μία αύξηση ή μία μείωση στις αποδόσεις της 

αγοράς δημιουργεί αντίστοιχα και μία αύξηση ή μια μείωση στις αποδόσεις 

των μετοχών των Τραπεζών. 
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Ερμηνεία Αποτελεσμάτων 
Το μοντέλο που θεωρητικά εξηγήσαμε παραπάνω έχει εκτιμηθεί πέντε 

φορές στο eviews για κάθε μία από τις Τράπεζες ξεχωριστά. Κάθε φορά η 

υπεραποδόσεις της κάθε τράπεζας αποτελούσαν την εξαρτημένη 

μεταβλητή του υποδείγματος και οι υπεραποδόσεις της αγοράς την 

ανεξάρτητη ή ερμηνευτική μεταβλητή, όπως φαίνεται και από την 

παραπάνω εξίσωση γραμμικής παλινδρόμησης. Τα αποτελέσματα που 

παίρνουμε από τις εκτιμήσεις βρίσκονται αναλυτικά στο παράρτημα, το 

οποίο είναι στο τέλος της εργασίας αυτής.  Για  να είναι πιο εύκολο να 

αναλύσουμε τα αποτελέσματα έχουμε συνοψίσει στον παρακάτω πίνακα 

τις βασικότερες παραμέτρους που έχουμε εκτιμήσει.  

Πίνακας 3 - Πίνακας Συνοπτικών Αποτελεσμάτων Γραμμικών Παλινδρομήσεων 

Τράπεζα Σταθ. 

Συντ. 

P 

Value 

Συντ. 

Beta 

P 

Value 

R
2
 Sharpe Treynor 

Άλφα 0.039824 0.0000 1.173734 0.0000 0.332209 -0.02796 -0.00089 

Αττικής 0.032621 0.0000 1.137939 0.0000 0.123746 -0.11625 -0.00610 

Εθνική 0.013113 0.0022 0.48312 0.0000 0.040578 -0.08415 -0.00771 

Eurobank 0.016792 0.0152 0.69785 0.0001 0.032557 -0.10525 -0.01076 

Πειραιώς 0.013072 0.0051 0.497675 0.0000 0.036485 -0.08887 -0.00858 

 

Τα αποτελέσματα των γραμμικών παλινδρομήσεων έχουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον γιατί όπως θα εξηγήσουμε φαίνεται ότι δεν έχουν όλες οι 

Ελληνικές Τράπεζες την ίδια συμπεριφορά ως προς την αγορά. Εστιάζουμε 

στο συντελεστή βήτα που όπως είπαμε μας δείχνει και το βαθμό έκθεσης 

της μετοχής στον συστημικό κίνδυνο. Βλέπουμε ότι για την Alpha το βήτα 

παίρνει την τιμή 1,17. Αυτό δείχνει ότι η μετοχή της Alpha είναι επιθετική 

όπως λέμε, δηλαδή αν έχουμε μία θετική απόδοση στην αγορά της τάξης 

του 1%, αυτό θα οδηγήσει σε μία πιο έντονη θετική απόδοση στη μετοχή 

της Alpha μεγέθους 1,17%. Επίσης, παρατηρούμε ότι ο συντελεστής 

προσδιορισμού της γραμμικής παλινδρόμησης είναι 33%. Ο συντελεστής 

προσδιορισμού όπως γνωρίζουμε από την οικονομετρία μας δείχνει το 

ποσοστό της μεταβλητότητας της εξαρτημένης μεταβλητής που μπορεί να 

εξηγηθεί από τη μεταβλητότητα της ανεξάρτητης ερμηνευτικής 

μεταβλητής. Στην περίπτωση του υποδείγματος αυτού μας δείχνει το μέρος 

της μεταβλητότητας στις αποδόσεις της Alpha bank που εξαρτάται από τη 

μεταβλητότητα στις αποδόσεις της αγοράς.  Άρα με άλλα λόγια είναι το 

μέρος του κινδύνου της μετοχής που οφείλεται στον συστημικό κίνδυνο 
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της αγοράς. Το υπόλοιπο ποσοστό αφορά εξ ολοκλήρου την μετοχή της 

εταιρίας και δεν επηρεάζεται από τις κινήσεις του Χρηματιστηρίου.  

Παρόμοια είναι και η συμπεριφορά της μετοχής της Αττικής τράπεζας. 

Στην περίπτωση αυτή βλέπουμε ότι το βήτα είναι πάλι μεγαλύτερο από τη 

μονάδα όμως τώρα ο συντελεστής προσδιορισμού έχει πέσει στο 12%, που 

δείχνει μικρότερο ποσοστό συστημικού ρίσκου στον κίνδυνο της τράπεζας 

αυτής.  

Για τις υπόλοιπες τρεις τράπεζες η συμπεριφορά που παρατηρείται είναι 

κάπως διαφορετική. Μπορούμε από τον πίνακα να δούμε ότι η Eurobank, η 

Εθνική και η Πειραιώς δεν έχουν τόσο έντονη συσχέτιση με την αγορά. Ο 

συντελεστής βήτα για την πρώτη είναι περίπου στο 0,7 ενώ για τις άλλες 

δύο στο 0,5 το οποίο δείχνει ότι οι κινήσεις στις αποδόσεις τους είναι 

αμυντικές σε σχέση με αυτές της αγοράς, δηλαδή μία κίνηση στις 

αποδόσεις της αγοράς προκαλεί μία κίνηση μικρότερης έντασης στις 

αποδόσεις των μετοχών αυτών. Είναι ακόμη σημαντικό να σημειώσουμε 

ότι ο συντελεστής προσδιορισμού είναι πολύ χαμηλός, στο 3-4% περίπου. 

Αυτό δείχνει ότι το σημαντικότερο μέρος της μεταβλητότητας στις 

αποδόσεις αυτών των Τραπεζών δεν έχει να κάνει με τις αποδόσεις της 

αγοράς, άρα ο συστημικός κίνδυνος δεν επηρεάζει τόσο έντονα τις 

τράπεζες αυτές. Αυτό δε σημαίνει ότι οι τράπεζες αυτές είναι λιγότερο 

επισφαλείς αλλά δείχνει ότι το πιο μεγάλο μέρος του κινδύνου στις 

αποδόσεις τους οφείλεται σε ιδιοσυγκρατικούς παράγοντες που έχουν να 

κάνουν με τη λειτουργία της Τράπεζας καθαρά και όχι με την αγορά.  

Γενικά οι χαμηλές τιμές για τους δείκτες μεταβλητότητας δείχνουν ότι 

πιθανά να υπάρχουν και άλλοι παράγοντες ρίσκου πέρα από τις αποδόσεις 

της αγοράς που φαίνεται να επηρέαζαν τις αποδόσεις των Τραπεζών 

πρόσφατα. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι χρησιμοποιώντας μόνο τις 

υπεραποδόσεις της αγοράς σαν την μοναδική μεταβλητή στο υπόδειγμά 

μας δεν είναι αρκετό για να εξηγήσει μεγάλο ποσοστό της μεταβλητότητας 

στις υπεραποδόσεις των μετοχών που εξετάζουμε. Άρα κατά πάσα 

πιθανότητα το CAPM είναι κάπως περιοριστικό και δε μπορεί να μας 

δώσει μία πλήρη εικόνα των συστημικών παραγόντων που επηρέαζαν τις 

αποδόσεις των μετοχών κατά την περίοδο που μελετάμε.   
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Επίλογος & Συμπεράσματα 

Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής αναπτύξαμε με λεπτομέρεια τα 

βασικότερα χαρακτηριστικά του κλασικού υποδείγματος αποτίμησης 

κεφαλαιακών στοιχείων CAPM και μελετήσαμε τον τρόπο λειτουργίας του. 

Δείξαμε πως η σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου οδήγησε στο να 

αναπτυχθεί ένα τέτοιο μοντέλο σταδιακά καθώς και τις υποθέσεις στις 

οποίες βασίστηκε η απόδειξή του. Εξηγήσαμε πως προκύπτει το 

αποτέλεσμα «διαφοροποίησης» στη σύγχρονη θεωρία των 

χρηματοοικονομικών σε ένα χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο από μετοχές των 

οποίων οι αποδόσεις είναι ασυσχέτιστες μεταξύ τους. Όπως είδαμε μέσω 

της διαφοροποίησης είναι δυνατόν να επιτευχθεί μείωση του συνολικού 

ρίσκου του χαρτοφυλακίου για κάθε επίπεδο επιθυμητής απόδοσης, 

πράγμα που οδήγησε στο να βρεθεί ένα σύνορο αποτελεσματικών 

χαρτοφυλακίων. Συνδυάζοντας αυτό το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο  

των μετοχών με ρίσκο μαζί με το ακίνδυνο χρεόγραφο, προκύπτει αυτό 

που ορίζουμε ως «χαρτοφυλάκιο της αγοράς» το οποίο είναι και 

καθοριστικής σημασίας για να εξηγήσουμε τις αποδόσεις μίας μετοχής. 

Σύμφωνα με το υπόδειγμα CAPM όπως αναλύσαμε και στο πρώτο μέρος 

της εργασίας μας, οι υπεραποδόσεις μίας μετοχής δίνονται από μία 

γραμμική σχέση ως προς τις υπεραποδόσεις της αγοράς, άρα οι αποδόσεις 

του χαρτοφυλακίου της αγοράς χρησιμεύουν στο πλαίσιο αυτό ως τον 

βασικότερο παράγοντα ρίσκου για έναν επενδυτή και οδηγούν κατά κάποιο 

τρόπο και τις αποδόσεις του αξιογράφου ή του χαρτοφυλακίου στο οποίο 

έχει επενδύσει. Εξηγήσαμε την έννοια του πριμ κινδύνου για έναν 

επενδυτή ο οποίος όπως είναι ορθολογικό αποστρέφεται το ρίσκο και 

είδαμε επίσης πως το πριμ κινδύνου της αγοράς σε συνδυασμό με το βαθμό 

έκθεσης μιας μετοχής στο συστημικό κίνδυνο όπως αυτός μετριέται από το 

συντελεστή βήτα του μοντέλου είναι καθοριστικής σημασίας για τον 

προσδιορισμό των αναμενόμενων υπεραποδόσεων μιας μετοχής ή ενός 

χαρτοφυλακίου. Εστιάσαμε πιο πολύ στο συντελεστή βήτα, τόσο σε 

θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο και δείξαμε τη σημαντικότητά του 

για την ανάλυση της συμπεριφοράς μίας μετοχής ή ενός χαρτοφυλακίου σε 

σχέση με την αγορά. Επίσης, αναφέραμε συνοπτικά κάποια από 

πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα του μοντέλου CAPM καθώς 

και κάποιες κριτικές που έχουν διατυπωθεί σε συνδυασμό με κάποιες 

βελτιώσεις ή επεκτάσεις στο μοντέλο.  
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Στη συνέχεια, προχωρήσαμε σε μία εμπειρική εφαρμογή του υποδείγματος 

CAPM εστιάζοντας στον τρόπο συμπεριφοράς των Ελληνικών Τραπεζών 

σε σχέση με την Ελληνική Χρηματαγορά. Στόχος μας ήταν να αναδείξουμε 

τόσο την πρακτική πλευρά του υποδείγματος όσο και να παρουσιάσουμε 

μία ανάλυση που θα μας έδινε ένα τέτοιο μοντέλο αν εφαρμοζόταν στον 

Ελληνικό Τραπεζικό κλάδο. Για το λόγο αυτό συλλέξαμε ημερήσιες τιμές 

κλεισίματος των τελευταίων δύο ετών για τις πέντε σημαντικότερες 

Ελληνικές Τράπεζες καθώς και τις τιμές κλεισίματος του γενικού 

χρηματιστηριακού δείκτη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών που 

αντιπροσωπεύει στο μοντέλο μας το χαρτοφυλάκιο της αγοράς. 

Περισσότερο θέλαμε να εξηγήσουμε τη συμπεριφορά στις αποδόσεις των 

τραπεζών αυτών σε σχέση με τις αποδόσεις της αγοράς κατά τα τελευταία 

χρόνια, μετά το ξέσπασμα της έντονης πρόσφατης Χρηματοπιστωτικής 

κρίσης στη χώρα μας. Θα μπορούσαμε φυσικά και να προχωρήσουμε σε 

μία μεγαλύτερη ανάλυση με περισσότερα δεδομένα, είτε για περισσότερα 

χρόνια είτε για περισσότερες μετοχές είτε με διαφορετικές αγορές έτσι 

ώστε να δούμε τι γίνεται και συγκριτικά με άλλα αποτελέσματα, όμως 

αυτό θα ξέφευγε από τον αρχικό σκοπό της εργασίας αυτής.  

Όπως είδαμε και από τα αποτελέσματα των γραμμικών παλινδρομήσεων η 

Alpha bank φαίνεται να έχει εντονότερο βαθμό έκθεσης στο συστημικό 

κίνδυνο σε σχέση με τις μετοχές των άλλων τραπεζών και ακόμη οι 

αποδόσεις της φαίνεται να κινούνται πιο επιθετικά από αυτές της αγοράς 

εφόσον ο συντελεστής βήτα είναι μεγαλύτερος από τη μονάδα. Συνοπτικά 

θα λέγαμε ότι παρόμοια συμπεριφορά παρουσιάζει και η Attica με διαφορά 

ότι δεν έχει τόσο συστημικό κίνδυνο στις αποδόσεις της. Οι άλλες τρεις 

Τράπεζες που εξετάσαμε βρήκαμε ότι είναι λιγότερο εκτεθειμένες στο 

συστημικό κίνδυνο, άρα και ότι έχουν μεγαλύτερο ποσοστό 

ιδιοσυγκρατικού κινδύνου στις αποδόσεις τους. Επίσης, οι αποδόσεις τους 

όπως φαίνεται από το συντελεστή βήτα είναι είναι περισσότερο αμυντικές 

σε σχέση με τις αποδόσεις της αγοράς. Γενικά όμως θα λέγαμε ότι πρέπει 

να υπάρχουν και άλλοι παράγοντες ρίσκου πέρα από τις αποδόσεις της 

αγοράς που φαίνεται να επηρέαζαν τις αποδόσεις των Τραπεζών πρόσφατα. 

Άρα κατά πάσα πιθανότητα το CAPM είναι κάπως περιοριστικό και δε 

μπορεί να μας δώσει μία πλήρη εικόνα των συστημικών παραγόντων που 

επηρέαζαν τις αποδόσεις των μετοχών κατά την περίοδο που μελετάμε. 

Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι χρησιμοποιώντας μόνο τις 

υπεραποδόσεις της αγοράς σαν την μοναδική μεταβλητή στο υπόδειγμά 

μας δεν είναι αρκετό για να εξηγήσει μεγάλο ποσοστό της μεταβλητότητας 
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στις υπεραποδόσεις των μετοχών που εξετάζουμε, πράγμα που 

επιβεβαιώνεται και από τις πολύ χαμηλές τιμές του συντελεστή 

μεταβλητότητας.  

Γενικά, το υπόδειγμα CAPM έχει υποστεί πολύ αυστηρή κριτική από μέλη 

της ακαδημαϊκής αλλά και της επαγγελματικής κοινότητας. Ωστόσο 

παραμένει το σημαντικότερο μοντέλο αποτίμησης και συνεχίζει να 

αποτελεί αντικείμενο μελέτης εδώ και μισό αιώνα. Ο λόγος είναι ότι 

βοηθάει τον μελετητή να αντιληφθεί πολύ καλύτερα τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την αγορά και κατά συνέπεια και τις αποδόσεις των 

χρεογράφων αλλά και των χαρτοφυλακίων. Είναι πολύ γρήγορη η 

ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η βιβλιογραφία της 

χρηματοοικονομικής και ειδικότερα στο πεδίο που αφορά την τιμολόγηση 

των αξιογράφων. Σίγουρα είναι μία ερευνητική περιοχή η οποία ανέκαθεν 

βρισκόταν στην πιο σημαντική θέση στα μάτια των ακαδημαϊκών καθώς 

αυτοί προσπαθούν να προβλέψουν τις κινήσεις των τιμών των αξιογράφων. 

Εφόσον μπορούμε να δεχθούμε ότι οι τιμές και κατά συνέπεια οι 

αποδόσεις των χρεογράφων εξελίσσονται τυχαία στο χρόνο, τότε το έργο 

της πρόβλεψης την οποία έχουν αναλάβει τα μοντέλα αποτίμησης είναι 

ίσως το δυσκολότερο έργο στον κόσμο της σύγχρονης 

χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο το 

υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων CAPM αποτέλεσε τον 

πυρήνα της σύγχρονης χρηματοοικονομικής ανάλυσης.  
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Παράρτημα 

Αναλυτικά Αποτελέσματα Παλινδρομήσεων  
Dependent Variable: Alpha   

Method: Least Squares   

Date: 12/17/14   Time: 17:51   

Sample: 1/02/2013 12/01/2014   

Included observations: 475   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.039824 0.003015 13.20975 0.0000 

RMT 1.173734 0.076516 15.33965 0.0000 

     
     R-squared 0.332209     Mean dependent var -0.001051 

Adjusted R-squared 0.330797     S.D. dependent var 0.037568 

S.E. of regression 0.030733     Akaike info criterion -4.122784 

Sum squared resid 0.446745     Schwarz criterion -4.105254 

Log likelihood 981.1611     Hannan-Quinn criter. -4.115890 

F-statistic 235.3050     Durbin-Watson stat 1.916321 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

 

Dependent Variable: Attica   

Method: Least Squares   

Date: 12/17/14   Time: 17:51   

Sample: 1/02/2013 12/01/2014   

Included observations: 471   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.032621 0.005504 5.926964 0.0000 

RMT 1.137939 0.139824 8.138349 0.0000 

     
     R-squared 0.123746     Mean dependent var -0.006946 

Adjusted R-squared 0.121877     S.D. dependent var 0.059748 

S.E. of regression 0.055989     Akaike info criterion -2.923099 

Sum squared resid 1.470187     Schwarz criterion -2.905456 

Log likelihood 690.3898     Hannan-Quinn criter. -2.916158 

F-statistic 66.23272     Durbin-Watson stat 2.083770 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Dependent Variable: Ethniki   

Method: Least Squares   

Date: 12/17/14   Time: 17:51   

Sample (adjusted): 1/02/2013 11/28/2014  

Included observations: 474 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.013113 0.004263 3.075557 0.0022 

RMT 0.483120 0.108130 4.467960 0.0000 

     
     R-squared 0.040578     Mean dependent var -0.003725 

Adjusted R-squared 0.038545     S.D. dependent var 0.044267 

S.E. of regression 0.043406     Akaike info criterion -3.432231 

Sum squared resid 0.889283     Schwarz criterion -3.414673 

Log likelihood 815.4387     Hannan-Quinn criter. -3.425326 

F-statistic 19.96267     Durbin-Watson stat 1.770984 

Prob(F-statistic) 0.000010    

     
      

Dependent Variable: Eurobank   

Method: Least Squares   

Date: 12/17/14   Time: 17:51   

Sample: 1/02/2013 12/01/2014   

Included observations: 475   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.016792 0.006892 2.436606 0.0152 

RMT 0.697850 0.174914 3.989684 0.0001 

     
     R-squared 0.032557     Mean dependent var -0.007510 

Adjusted R-

squared 0.030511     S.D. dependent var 0.071351 

S.E. of regression 0.070254     Akaike info criterion -2.469206 

Sum squared resid 2.334529     Schwarz criterion -2.451677 

Log likelihood 588.4365     Hannan-Quinn criter. -2.462313 

F-statistic 15.91758     Durbin-Watson stat 2.083314 

Prob(F-statistic) 0.000077    
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Dependent Variable: Piraios   

Method: Least Squares   

Date: 12/17/14   Time: 17:51   

Sample (adjusted): 1/02/2013 11/28/2014  

Included observations: 474 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.013072 0.004642 2.816178 0.0051 

RMT 0.497675 0.117719 4.227652 0.0000 

     
     R-squared 0.036485     Mean dependent var -0.004274 

Adjusted R-squared 0.034444     S.D. dependent var 0.048091 

S.E. of regression 0.047255     Akaike info criterion -3.262297 

Sum squared resid 1.054002     Schwarz criterion -3.244739 

Log likelihood 775.1643     Hannan-Quinn criter. -3.255391 

F-statistic 17.87304     Durbin-Watson stat 1.720315 

Prob(F-statistic) 0.000028    
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