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Περίληψη 

 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιείται ανάλυση για τη χρονική 

διάρθρωση των επιτοκίων αλλά και τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ αυτών. Τα 

τελευταία πενήντα χρόνια χρηματοοικονομολόγοι έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους 

ιδιαίτερα σε αυτό το πεδίο της έρευνας που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την άσκηση 

νομισματικής πολιτικής.  

Στο πρώτο μέρος της έρευνας διερευνάται θεωρητικά η χρονική διάρθρωση των 

επιτοκίων. Συγκεκριμένα γίνεται αναλυτική αναφορά στις σχέσεις που ενυπάρχουν 

μεταξύ των επιτοκίων χρεογράφων ίδιας και διαφορετικής λήξης καθώς και τις 

θεωρίες που συνοδεύουν αυτές τις συσχετίσεις. Ταυτόχρονα, δίνεται αναλυτική 

βιβλιογραφική ανασκόπηση επί του θέματος καθώς και περί της μετακίνησης τους σε 

σχέση με την κίνηση των επιτοκίων διαφορετικής λήξης, ενώ επισημαίνεται η 

σημαντικότητα του ρόλου του βραχυπρόθεσμου επιτοκίου. 

Στο δεύτερο μέρος της έρευνας με τη χρήση του μοντέλου BEKK GARCH 

εξετάζεται σε εμπειρική εφαρμογή το κατά πόσον συγκεκριμένα επιτόκια 

συνδιακυμαίνονται με το πέρασμα του χρόνου στη δευτερογενή αγορά χρήματος των 

ΗΠΑ. 
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Εισαγωγή 

 

Η σχέση μεταξύ επιτοκίων ίδιας (risk structure) και διαφορετικής (term structure) 

λήξης καθώς και οι μεταβολές τους ή ο τρόπος συσχέτισής τους απασχολούν τους 

οικονομολόγους ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Η διάρθρωση των επιτοκίων παρέχει 

πληροφορίες για την ύπαρξη κερδοσκοπικών ευκαιριών με την κατάλληλη χρήση της 

πληροφορίας για τη διαμόρφωση μελλοντικών προσδοκιών. Η κατανόηση της 

κίνησης, των μεταβολών αλλά και των σχέσεων των επιτοκίων αποτελεί ένα 

σημαντικό εργαλείο άσκησης νομισματικής πολιτικής και λήψης αποφάσεων από τα 

οικονομούντα άτομα. 

Στο πλαίσιο αυτό έχουν αναζητηθεί οι προσδιοριστικοί παράγοντες των αλλαγών των 

επιτοκίων ενώ έχουν αναπτυχθεί διάφορες θεωρίες. Οι βασικές θεωρίες, που 

αναπτύσσονται στην παρούσα εργασία είναι η «θεωρία των προσδοκιών», η «θεωρία 

των τμηματοποιημένων αγορών» και η συνδυαστική «θεωρία του ασφαλίστρου 

ρευστότητας». 

Οι σχέσεις μεταξύ των επιτοκίων έχουν απασχολήσει έντονα και τη βιβλιογραφία. 

Κατά κανόνα, τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια βρίσκονται σε χαμηλότερο επίπεδο από τα 

μακροπρόθεσμα χωρίς πάντως να ισχύει πάντα αυτή η συνθήκη που περιγράφεται 

γραφικά από την καμπύλη αποδόσεων. Ταυτόχρονα, έχουν αναπτυχθεί διαφορετικά 

είδη μονομεταβλητών και πολυμεταβλητών μοντέλων επιτοκίων διαφορετικής λήξης 

που περιγράφουν αλγεβρικά τη χρονική τους διάρθρωση αλλά και την κίνησή τους. 

O Μerton (1973), περιγράφοντας το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο, ήταν ο πρώτος που 

ανέπτυξε ένα μονομεταβλητό μοντέλο διάρθρωσης υποθέτοντας ότι υπάρχει ένα 

ασφάλιστρο κινδύνου. Τον ακολούθησε ο Vasicek (1977) που ανέπτυξε, επίσης, ένα 

μονομεταβλητό υπόδειγμα που μοντελοποιούσε το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο μέσω 

μίας στοχαστικής διαδικασίας. Την εργασία του Vasicek (1977) επέκτεινε ο 

Langetieg (1980) που παρουσίασε ένα πολυμεταβλητό μοντέλο και εισήγαγε και τον 

κίνδυνο ως παράγοντα διαμόρφωσης της διάρθρωσης των επιτοκίων. Οι Cox et al., 

(1985a) σε μελέτη τους εξάλειψαν την πιθανότητα ύπαρξης αρνητικών επιτοκίων 

αναπτύσσοντας ένα μοντέλο τιμολόγησης προϊόντων με σκοπό τη μελέτη της 

χρονικής διάρθρωσης των επιτοκίων. Βάσει αυτού του μοντέλου η γραμμή 
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αποδόσεων μπορεί να λαμβάνει διάφορες μορφές, καθοδική, ανοδική ή επίπεδη. Οι 

Brennan και Schwartz (1982) παρουσίασαν ένα διμεταβλητό στοχαστικό υπόδειγμα 

όπου μοντελοποιούνται το βραχυπρόθεσμο και το μακροπρόθεσμο επιτόκιο ενώ ένα 

παρόμοιο μοντέλο ανέπτυξαν αργότερα και οι Schaefer και Schwartz (1984). Οι Ho 

και Lee (1986) ανέπτυξαν ένα ασυνεχές αυτοπαλίνδρομο (ΑR) μονομεταβλητό 

μοντέλο αορίστων διαστάσεων χωρίς αρμπιτράζ που το επέκτειναν αργότερα οι 

Heath et al., (1992) ενώ οι Black et al., (1987) παρουσίασαν ένα λογαριθμικό 

υπόδειγμα που έγινε πολύ δημοφιλές. Ένα από τα πιο δημοφιλή μοντέλα είναι αυτό 

των Nelson και Siegel (1987) που αποτέλεσε βάση και για νεότερες μελέτες όπως των 

Christensen et al., (2009, 2011). Οι Hull και White (1990) στη μελέτη για επιτόκια 

παραγώγων ανέπτυξαν χρονομεταβλητά υποδείγματα. Στην πρώτη δεκαετία του νέου 

αιώνα οι Dai και Singleton (2000) αρθρογράφησαν για τα λεγόμενα συγγενή 

υποδείγματα περιγράφοντας τις δομικές διαφορές τους ενώ οι Dewachter et al., 

(2006) παρουσίασαν ένα συνεχές συγγενές μοντέλο με χρονομεταβλητά ασφάλιστρα 

κινδύνου. 

Ταυτόχρονα, αρθρογραφία υπήρξε και για τη σχέση της κίνησης των επιτοκίων 

διαφορετικής λήξης όπως των Engle και Kroner (1995). Πρόκειται για το απλό 

BEKK GARCH που αργότερα αναπτύχθηκε με κάποιες παραλλαγές και βελτιώσεις 

στη βιβλιογραφία όπως στους Kyrtsou και Vorlow (2009). Στην παρούσα έρευνα 

βασιζόμενοι πάνω στο μοντέλο γίνονται συγκεκριμένες εμπειρικές εφαρμογές στην 

αγορά χρήματος των ΗΠΑ. 

Στην παρούσα εργασία η διάρθρωση είναι η ακόλουθη: Στο πρώτο κεφάλαιο 

αναπτύσσονται θεωρητικά και βιβλιογραφικά οι σχέσεις μεταξύ των επιτοκίων ενώ 

στο δεύτερο κεφάλαιο γίνονται βάσει του μοντέλου BEKK GARCH κάποιες 

πρακτικές εφαρμογές ώστε να διαπιστωθεί η σχέση μεταξύ επιτοκίων διαφορετικής 

λήξης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Θεωρητική διερεύνηση 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η θεωρητική σχέση χρεογράφων και επιτοκίων 

τα οποία έχουν την ίδια λήξη (risk structure) καθώς και η σχέση μεταξύ χρεογράφων 

και επιτοκίων διαφορετικής λήξης (term structure). Αυτή η θεωρία εξηγεί σε μεγάλο 

βαθμό τις διαφορές που υπάρχουν σε ομόλογα των οποίων τα επιτόκια διαφέρουν. 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται, επιπρόσθετα, οι προσδιοριστικοί παράγοντες που 

μεταβάλλουν τα επιτόκια ανάλογα με τη λήξη τους. Τέλος, παρατίθεται διαχρονικά η 

αρθρογραφία που αφορά τη σχέση μεταξύ των επιτοκίων διαφορετικής λήξης. 

 

1.1. Σύγκριση μεταξύ επιτοκίων ίδιας λήξης 

 

Ο όρος «επιτόκιο» απλουστευμένα ταυτίζεται με τον όρο «απόδοση στη λήξη» που 

στην ουσία αποτελεί το ακριβέστερο μέτρο υπολογισμού του. Η απόδοση στη λήξη 

είναι ουσιαστικά το μέγεθος που εξισώνει τη σημερινή αξία ενός χρεογράφου με την 

παρούσα αξία των μελλοντικών χρηματικών ροών του. 

1.1.1. Τύποι δανείων και επιτόκια 

Ξεκινώντας την ανάλυση υποθέτουμε ότι ένας δανειστής προσυμφωνεί με έναν 

οφειλέτη-δανειολήπτη να του δώσει ένα χρηματικό ποσό PV (που ορίζεται ως η 

παρούσα αξία του δανείου) λαμβάνοντάς το μαζί με μία «αποζημίωση» μετά από μία 

περίοδο n. Το χρηματικό ποσό που θα λάβει μαζί με την «αποζημίωση» (CF) 

εξαρτάται από την απόδοση στη λήξη (i) καθώς και από την περίοδο διάρκειας του 

δανείου. Αλγεβρικά η παραπάνω διατύπωση αποδίδεται ως εξής: 

PV = 
  

      
 → CF = PV*             [1] 

Ανάλογος υπολογισμός γίνεται και στην περίπτωση ενός τοκοχρεωλυτικού δανείου 

όπως το περιγράφει ο Mishkin (2013). Η διαφορά σε αυτή την πιθανότητα είναι ότι ο 

δανειστής δε λαμβάνει μόνο μία χρηματοροή στο τέλος της περιόδου διάρκειας του 

δανείου αλλά ισόποσες χρηματοροές (FP) σε τακτά χρονικά διαστήματα. Και σε αυτή 
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την περίπτωση οι χρηματικές ροές (FP)  του δανειολήπτη προς τον επενδυτή-πιστωτή 

συναρτώνται άμεσα από την απόδοση στη λήξη (i) η οποία υπολογίζεται από τον 

παρακάτω τύπο: 

LV = 
  

      
 + 

  

      
 + 

  

      
  ……………   

  

      
     [2] 

όπου LV είναι το ποσό που παρέχει ο δανειστής στον οφειλέτη. 

Ένας τύπος τοκοχρεολυτικού δανείου είναι και το ομόλογο με τοκομερίδια 

(κουπόνια). Και σε αυτήν την περίπτωση για να υπολογίσουμε την απόδοση στη λήξη 

χρησιμοποιούμε την ίδια μεθοδολογία, εξισώνοντας την τιμή του ομολόγου (P) με 

την παρούσα αξία των μελλοντικών χρηματοροών του που ισούται με το άθροισμα 

των παρουσών αξιών των ετήσιων τοκομεριδίων του ομολόγου (C) και της παρούσας 

αξίας της ονομαστικής αξίας (FV) που δίνεται στο σύνολό της στον κάτοχο του 

χρεογράφου στη λήξη του την περίοδο n. Aναλόγως, η απόδοση στη λήξη i 

υπολογίζεται από τον τύπο: 

P = 
 

      
 + 

 

      
 + 

 

      
  ……………   

 

      
     [3] 

Μία διαφορετική περίπτωση είναι τα ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου. Σε αυτή την 

περίπτωση η απόδοση στη λήξη ισούται με το πηλίκο της διαφοράς της ονομαστικής 

του αξίας (F) από την τρέχουσα τιμή (P) διά την τρέχουσα τιμή. Αυτή η ισότητα 

παρουσιάζεται συνοπτικά με το μαθηματικό τύπο: 

i = 
   

 
           [4] 

Υπό κανονικές συνθήκες η τρέχουσα τιμή είναι μικρότερη της ονομαστικής αξίας του 

ομολόγου. Τότε, όπως συμπεραίνεται από τον παραπάνω τύπο, η απόδοση στη λήξη 

είναι θετική. Αυτό είναι και το συνηθέστερο φαινόμενο αν και υπάρχουν και 

περιπτώσεις που η απόδοση είναι αρνητική. 

Εντούτοις, τα δάνεια και τα χρεόγραφα που έχουν την ίδια λήξη δεν έχουν 

απαραίτητα και τα ίδια επιτόκια. Το ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί συμβαίνει 

αυτό.  
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1.1.2. Προσδιοριστικοί παράγοντες διαφορών επιτοκίων ίδιας λήξης 

Τα χρεόγραφα χαρακτηρίζονται και από άλλους παράγοντες πλην του χρόνου λήξης. 

Είναι πολύ πιθανό ομόλογα ίδιας λήξης αλλά διαφορετικού εκδότη να διαφέρουν ως 

προς τα επιτόκια. Ο Mishkin (2013) αναφέρει τους κύριους παράγοντες που 

διαφοροποιούν τα επιτόκια ομολόγων ίδιας λήξης: 

I. Κίνδυνος αθέτησης 

Ο σημαντικότερος λόγος για τις διαφορές μεταξύ των επιτοκίων ίδιας λήξης είναι ο 

κίνδυνος αθέτησης που ενέχουν όλα τα ομόλογα. Ο κίνδυνος αθέτησης ή χρεοκοπίας 

σημαίνει ότι ο εκδότης-δανειζόμενος δεν μπορεί να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις 

του, δηλαδή δεν μπορεί να αποπληρώσει την ονομαστική αξία του ομολόγου καθώς 

και να ανταποκριθεί στις ενδεχόμενες περιοδικές πληρωμές του. Τέτοιο κίνδυνο 

εμπεριέχουν συνήθως τα εταιρικά ομόλογα και λιγότερο συχνά τα κρατικά. Σε 

αντίθεση με τα εταιρικά ομόλογα υπάρχουν πολλά κρατικά που θεωρητικά 

θεωρούνται «μηδενικού κινδύνου». Η διαφορά μεταξύ ομολόγων ίδιας λήξης που 

ενέχουν τέτοιου είδους πιστωτικό κίνδυνο και «ακίνδυνων» ομολόγων ονομάζεται 

ασφάλιστρο κινδύνου (risk premium).  

Το ασφάλιστρο κινδύνου δείχνει τη διαφορά επιτοκίου που πρέπει να λάβει κάποιος 

ώστε να επενδύσει σε ένα μη ασφαλές ομόλογο (i1
Τ
) έναντι ενός ασφαλούς (i1

C
)και 

είναι πάντα θετικό εφόσον υπάρχει κίνδυνος χρεοκοπίας.  

Α=  i1Τ -  i1C)          [5] 

Το ασφάλιστρο κινδύνου είναι αποτέλεσμα της διαφοράς στη ζήτηση μεταξύ ενός 

«ακίνδυνου» ομολόγου και ενός ομολόγου που εμπεριέχει κίνδυνο που αυξάνει την 

τιμή του δεύτερου και αυξάνει την τιμή του πρώτου. 

II. Ρευστοποίηση χρεογράφου 

Ένας άλλος παράγοντας που προκαλεί διαφορές μεταξύ επιτοκίων ίδιας λήξης είναι η 

δυνατότητα ρευστοποίησης των ομολόγων τους. Συνήθως τα κρατικά ομόλογα, που 

έχουν και υψηλές αξιολογήσεις από τους διεθνείς οίκους είναι πιο εύκολο να 

μετατραπούν σε ρευστό, να πωληθούν ή να αγοραστούν σε αντίθεση με τα εταιρικά 

ομόλογα. Αν κάποιο ομόλογο είναι δυσκολότερα ρευστοποιήσιμο σε σχέση με άλλο 

τότε η αναμενόμενη απόδοση και η ζήτηση γι αυτό μειώνεται (όπως ανάλογα γίνεται 
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και με τον κίνδυνο χρεοκοπίας) καθώς και η τιμή του με ταυτόχρονη αύξηση του 

επιτοκίου του λόγω της αντίστροφής τους σχέσης. Το αντίθετο θα συμβεί σε ομόλογο 

που θα είναι ευκολότερα ρευστοποιήσιμο. 

Έτσι, δημιουργείται και πάλι μία διαφορά όπως το ασφάλιστρο κίνδυνου με ακριβώς 

το ίδιο αποτέλεσμα. Γι αυτό το λόγο ορθότερος όρος για το ασφάλιστρο κινδύνου 

είναι σύμφωνα με τον Mishkin (2013) το «ασφάλιστρο ρευστότητας και κινδύνου». 

III. Φορολογία 

Η φορολογία επί των ομολόγων είναι ένας τρίτος λόγος που προκαλεί διαφορά στα 

επιτόκια ομολόγων ίδιας λήξης. Ακόμα κι αν δύο ομόλογα θεωρούνται ακίνδυνα και 

έχουν τις ίδιες δυνατότητες ρευστοποίησης πολλές φορές τα επιτόκιά τους διαφέρουν. 

Συγκεκριμένα, αν η φορολογική αντιμετώπιση είναι ευνοϊκότερη για ένα ομόλογο σε 

σχέση με ένα άλλο θα αυξηθεί η ζήτησή του και η τιμή του ενώ θα μειωθεί το 

επιτόκιό του. Στο δεύτερο ομόλογο, λόγω του ότι η αναμενόμενη απόδοση θα μειωθεί 

σε σχέση με το πρώτο, η ζήτηση θα μειωθεί όπως και η τιμή του. Το επιτόκιό του θα 

αυξηθεί. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται πάλι μία επιτοκιακή διαφορά. 

 

1.2. Σύγκριση μεταξύ επιτοκίων διαφορετικής λήξης 

 

Συνεχίζοντας την ανάλυσή μας και αφού προχωρήσαμε στη θεωρητική διερεύνηση 

των επιτοκίων χρεογράφων ίδιας χρονικής λήξης εστιάζουμε στα επιτόκια 

χρεογράφων διαφορετικής λήξης. Για την εύρεση της θεωρητικής σχέσης μεταξύ 

αυτών των επιτοκίων χρήσιμο είναι να συμπεριλάβουμε στην ανάλυση μας τον όρο 

της καμπύλης αποδόσεων (yield curve). 

1.2.1. Καμπύλη αποδόσεων 

Η καμπύλη αποδόσεων εξετάζει τη σχέση των επιτοκίων με τα έτη λήξης των 

χρεογράφων που αντιπροσωπεύουν. Στον κάθετο άξονα εξετάζεται το επιτόκιο ενώ 

στον οριζόντιο βρίσκονται τα έτη λήξης. Η καμπύλη απόδοσης μπορεί να έχει 

διαφορετικές μορφές. Η συνηθέστερη είναι αυτή που έχει θετική (ανοδική) και 

μεγάλη κλίση. Υπάρχουν όμως και άλλες καμπύλες αποδόσεων όπως η επίπεδη και 
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αυτή με αρνητική κλίση (καθοδική) που αναφέρεται συχνά στη βιβλιογραφία και ως 

ανεστραμμένη καμπύλη αποδόσεων. Στην πραγματικότητα υπάρχουν και πιο 

περίπλοκοι και σύνθετοι σχηματισμοί. 

Η κλίση της καμπύλης αποδόσεων δίνει πληροφορίες σε σχέση με τις κινήσεις των 

επιτοκίων που περιγράφει. Συγκεκριμένα, η απότομη ανοδική καμπύλη αποδόσεων 

δείχνει ότι τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια αναμένεται να αυξηθούν μελλοντικά. Μία 

ανοδική καμπύλη, με μικρή όμως κλίση, σημαίνει ότι τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια δεν 

αναμένεται να έχουν σημαντικές αλλαγές. Μία επίπεδη καμπύλη, δείχνει ότι τα 

βραχυπρόθεσμα επιτόκια θα σημειώσουν πτώση μελλοντικά. Τέλος, μία 

ανεστραμμένη καμπύλη δείχνει ότι τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια αναμένεται να 

σημειώσουν μεγάλη πτώση στο μέλλον. 

Μελετώντας διαχρονικά τις καμπύλες, έχει διαπιστωθεί ότι εμπειρικά διαθέτουν τρεις 

ιδιότητες (Mishkin, 2013): 

 Oι καμπύλες φαίνεται ότι συχνότερα έχουν ανοδική κλίση. Αυτό σημαίνει ότι 

τα μακροπρόθεσμα επιτόκια υπερβαίνουν συνήθως τα βραχυπρόθεσμα. 

 Tα επιτόκια ομολόγων τείνουν να κινούνται μαζί προϊόντος του χρόνου. 

 Όταν τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια είναι χαμηλά είναι πιθανότερο οι καμπύλες 

αποδόσεων να έχουν ανοδική κλίση, δηλαδή αναμένεται να αυξηθούν 

μελλοντικά, ενώ όταν τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια είναι υψηλά είναι 

ανεστραμμένες, δηλαδή αναμένεται να μειωθούν μελλοντικά. 

Για την επεξήγηση των παραπάνω ιδιοτήτων αναπτύχθηκαν τρεις διαφορετικές 

θεωρίες οι οποίες αναπτύσσονται στην επόμενη υποενότητα. 

1.2.2. Θεωρίες για τις ιδιότητες των επιτοκίων διαφορετικής λήξης 

Για την επεξήγηση των επιτοκίων διαφορετικής λήξης καθώς και των παραπάνω 

εμπειρικών γεγονότων αναπτύχθηκαν τρεις θεωρίες. Παρόλα αυτά μόνο μία από τις 

τρεις δίνει επεξήγηση και για τα τρία εμπειρικά φαινόμενα που σχετίζονται με τις 

καμπύλες αποδόσεων: 
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I. Θεωρία Προσδοκιών (Εxpectations theory) 

Η πρώτη θεωρία που αναπτύχθηκε για την ερμηνεία των σχέσεων μεταξύ επιτοκίων 

διαφορετικής λήξης ήταν η θεωρία των ορθολογικών προσδοκιών. Σύμφωνα με 

αυτήν, το μακροπρόθεσμο επιτόκιο ισούται με τη μέση τιμή των βραχυπρόθεσμων 

επιτοκίων που τα οικονομούντα άτομα προσδοκούν να λάβουν κατά τη χρονική 

διάρκεια λήξης του μακροπρόθεσμου ομολόγου. Ουσιαστικά η θεωρία υποστηρίζει 

ότι τα μακροπρόθεσμα επιτόκια διαφέρουν σε σχέση με τα βραχυπρόθεσμα γιατί τα 

οικονομούντα άτομα αναμένουν διαφορετικά βραχυπρόθεσμα επιτόκια στο μέλλον σε 

σχέση με αυτά του παρόντος. 

Η κύρια υπόθεση που γίνεται σύμφωνα με αυτή τη θεωρία είναι ότι τα 

βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα ομόλογα (άρα και επιτόκια) είναι τέλεια 

υποκατάστατα. Αυτό σημαίνει ότι τα οικονομούντα άτομα δεν προτιμούν κάποιο 

ομόλογο έναντι άλλου απλά λόγω του χρόνου λήξης του και του ότι οι μελλοντικές 

αποδόσεις τους είναι ίσες. Αυτή η υπόθεση μας οδηγεί στο αποτέλεσμα της θεωρίας 

που αναφέραμε προηγουμένως. Πως τεκμηριώνεται και σχηματοποιείται αλγεβρικά η 

παραπάνω θεωρία; 

Έστω ότι ένας επενδυτής έχει δύο δυνατότητες για να επενδύσει το ποσό του €1. Η 

πρώτη είναι να αγοράσει ένα διετές ομόλογο με ετήσιο επιτόκιο R2t και η δεύτερη να 

αγοράσει δύο ετήσια ομόλογα το πρώτο με επιτόκιο rt και το δεύτερο (για το δεύτερο 

έτος) με αναμενόμενο επιτόκιο r
e
t+1. 

Αν οι αναμενόμενες αποδόσεις για τις δύο επιλογές είναι ίσες τότε: 

2R2t = rt + ret+1 => R2t = (rt + ret+1) / 2      [6] 

Η παραπάνω εξίσωση δείχνει ότι το μακροπρόθεσμο επιτόκιο (διετές) ισούται με το 

μέσο όρο των βραχυπρόθεσμων (ετησίων) όπως υποστηρίζει και η θεωρία 

προσδοκιών. Γενικεύοντας, για παραπάνω από δύο έτη αντίστοιχα ισχύει: 

Rnt = 
       

      
            

 

 
        [7] 

ή αλλιώς η απόδοση στη λήξη που δείχνει τη σχέση μεταξύ των επιτοκίων (R,r) από 

την περίοδο t έως T ισούται με: 
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R(t,T) = 
 

   
             

 

 
        [8] 

όπου r είναι το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο. Με την παραπάνω διατύπωση μπορούμε να 

δώσουμε και εξήγηση για την κλίση της καμπύλης αποδόσεων. Όταν η κλίση είναι 

θετική τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια είναι μικρότερα από τα μακροπρόθεσμα. Έτσι, ο 

μέσος όρος των υπολοίπων βραχυπρόθεσμων επιτοκίων αναμένεται να είναι 

μεγαλύτερος από το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο. Όταν η καμπύλη αποδόσεων είναι 

ανεστραμμένη, έχει δηλαδή αρνητική κλίση, τα μακροπρόθεσμα επιτόκια 

υπολείπονται των βραχυπρόθεσμων. Για το λόγο αυτό, μελλοντικά,  τα αναμενόμενα 

βραχυπρόθεσμα επιτόκια αναμένεται να είναι μικρότερα. Αν τέλος η καμπύλη είναι 

οριζόντια, δεν αναμένονται αλλαγές στα βραχυπρόθεσμα επιτόκια αφού το 

βραχυπρόθεσμο επιτόκιο ισούται με το μακροπρόθεσμο. 

Η θεωρία των προσδοκιών εξηγεί γιατί τα επιτόκια ομολόγων διαφορετικών λήξεων 

τείνουν να κινούνται μαζί. Εφόσον τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια τείνουν να 

ανέρχονται τα οικονομούντα άτομα θα αναμένουν περαιτέρω άνοδό τους μελλοντικά. 

Γι αυτό το λόγο αυξάνονται και τα μακροπρόθεσμα που είναι ο μέσος όρος των 

αναμενόμενων βραχυπρόθεσμων.  

Επιπρόσθετα η θεωρία των προσδοκιών εξηγεί γιατί η καμπύλη αποδόσεων έχει 

θετική κλίση όταν τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια είναι χαμηλά και γιατί είναι 

ανεστραμμένη όταν τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια είναι υψηλά. Αυτό συμβαίνει γιατί 

όταν είναι χαμηλά οι συμμετέχοντες στην αγορά ομολόγων αναμένουν την αύξησή 

τους. Αυτές οι προσδοκίες αυξάνουν τα αναμενόμενα βραχυπρόθεσμα επιτόκια και 

συνεπώς και τα μακροπρόθεσμα που είναι μέσος όρος τους. Η κίνηση αυτή δίνει 

ανοδική κλίση στην καμπύλη αποδόσεων. Αν, αντίθετα, τα επιτόκια είναι υψηλά τα 

οικονομούντα άτομα αναμένουν πτώση στο μέλλον. Αυτό οδηγεί το μέσο όρο των 

αναμενόμενων βραχυπρόθεσμων επιτοκίων σε πτώση κάτι που εξηγεί την 

ανεστραμμένη καμπύλη αποδόσεων. 

Παρόλα αυτά η θεωρία δεν μπορεί να εξηγήσει την πρώτη ιδιότητα των επιτοκίων, 

γιατί η καμπύλη αποδόσεων είναι συνήθως ανοδική. Η έννοια του «μέσου όρου» 

προϊδεάζει για επίπεδες καμπύλες αποδόσεων. Αυτή της την αδυναμία ήλθε να 

καλύψει η ανάπτυξη της θεωρίας των τμηματοποιημένων αγορών. 
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II.  Θεωρία Τμηματοποιημένων Αγορών (Segmented Markets Theory) 

Η θεωρία αυτή υποστηρίζει πως ομόλογα διαφορετικής λήξης διαπραγματεύονται σε 

ξεχωριστές αγορές υποθέτοντας (σε αντίθεση με την θεωρία των προσδοκιών) ότι δεν 

είναι υποκατάστατα. Στις αγορές αυτές το κάθε ομόλογο βρίσκεται σε ισορροπία 

βάσει των δυνάμεων ζήτησης και προσφοράς και χωρίς να επηρεάζεται από τις 

αναμενόμενες αποδόσεις των άλλων χρεογράφων διαφορετικής λήξης. Η θεωρία 

αυτή αναπτύχθηκε βάσει της απλής σκέψης ότι οι επενδυτές έχουν συγκεκριμένες και 

ανελαστικές προτιμήσεις όσον αφορά σε χρεόγραφα διαφορετικής λήξης ανάλογα με 

το χρόνο που επιθυμούν να επενδύσουν σε χρεόγραφα. 

Η σημαντική συνεισφορά της συγκεκριμένης θεωρίας είναι ότι εξηγεί γιατί οι 

καμπύλες έχουν συνήθως ανοδική κλίση. Αυτό εξηγείται καθώς στη διαμόρφωση των 

επιτοκίων (και των τιμών των ομολόγων) συμμετέχουν αποκλειστικά οι δυνάμεις 

ζήτησης και προσφοράς της συγκεκριμένης αγοράς ομολόγων, χωρίς να 

επηρεάζονται από ομόλογα διαφορετικής λήξης. Έτσι, οι επενδυτές προτιμούν 

ομόλογα μικρότερων λήξεων αφού είναι λιγότερο επικίνδυνα. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα, η ζήτηση για μακροπρόθεσμα ομόλογα να είναι μικρότερη, οι τιμές τους 

χαμηλότερες και τα επιτόκιά τους υψηλότερα. 

Εντούτοις, η συγκεκριμένη θεωρία δεν επεξηγεί τη δεύτερη ιδιότητα των επιτοκίων 

γιατί, δηλαδή, τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα επιτόκια κινούνται μαζί με το 

πέρασμα του χρόνου αφού θεωρεί τις δύο αγορές εντελώς ανεξάρτητες. Τέλος, δεν 

ξεκαθαρίζει και το λόγο που ισχύει η τρίτη ιδιότητα των επιτοκίων γιατί, δηλαδή, 

όταν τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια είναι χαμηλά αναμένεται άνοδός τους και γιατί 

όταν τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια είναι υψηλά οι καμπύλες αποδόσεων είναι 

ανεστραμμένες. 

III. Θεωρία Ασφαλίστρου Ρευστότητας (Liquidity Premium Theory) 

Η θεωρία του ασφαλίστρου ρευστότητας είναι αυτή που συνδυάζει και συνδέει τις 

δύο προηγούμενες επιτυγχάνοντας να επεξηγήσει τα φαινόμενα που παρουσιάζονται 

στην πραγματικότητα. Συγκεκριμένα η θεωρία αυτή υποστηρίζει ότι το 

μακροπρόθεσμο επιτόκιο ισούται με το άθροισμα του μέσου όρου των 

βραχυπρόθεσμων επιτοκίων (όπως και η θεωρία των προσδοκιών) και ενός 

ασφαλίστρου ρευστότητας. 
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Η κύρια υπόθεση της θεωρίας του ασφαλίστρου ρευστότητας είναι ότι τα ομόλογα 

διαφορετικών λήξεων είναι μεν  υποκατάστατα αλλά όχι τέλεια υποκατάστατα. Αυτό 

σημαίνει ότι η αναμενόμενη απόδοση ενός ομολόγου επηρεάζει την αναμενόμενη 

απόδοση ενός άλλου διαφορετικής λήξης αλλά ο επενδυτής μπορεί να επιλέξει 

μεταξύ των δύο. Γι αυτό το λόγο οι επενδυτές που επενδύουν σε μακροπρόθεσμες 

ομολογίες πρέπει να πληρώνονται ένα επιπλέον ποσό που ονομάζεται «ασφάλιστρο 

ρευστότητας (liquidity premium)» και είναι θετικό. Η θεωρία ασφαλίστρου 

ρευστότητας μπορεί να γραφεί συνοπτικά όπως και η θεωρία των προσδοκιών με την 

πρόσθεση ακόμα ενός όρου, του ασφαλίστρου ρευστότητας (lnt). Δηλαδή η εξίσωση 

παίρνει τη μορφή: 

Rnt = 
       

      
            

 

 
 + lnt       [9] 

ή αλλιώς η απόδοση στη λήξη που δείχνει τη σχέση μεταξύ των επιτοκίων από την 

περίοδο t έως T ισούται με: 

R(t,T)= 
 

   
 [             

 

 
+           

 

 
]             [10] 

Όπου r είναι το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο και L (T,t) >0. 

Λόγω ακριβώς του (θετικού) όρου που ονομάζεται «ασφάλιστρο ρευστότητας», η 

καμπύλη αποδόσεων βάσει της θεωρίας αυτής δεν είναι επίπεδη αλλά έχει μία 

ανοδική (θετική) κλίση καθώς το ασφάλιστρο ρευστότητας αυξάνει προϊόντος του 

χρόνου. Έτσι, καλύπτει και την πρώτη ιδιότητα της σχέσης των επιτοκίων 

διαφορετικής λήξης. 

Ανάλογη με τη θεωρία του ασφαλίστρου ρευστότητας, είναι αυτή της προτίμησης 

λήξης (preffered habitat theory). Η θεωρία αυτή υποθέτει ότι τα οικονομούντα άτομα 

προτιμούν να κατέχουν ομόλογα βραχείας λήξης ενώ για τα μακροπρόθεσμα ομόλογα 

απαιτούν μία επιπλέον απόδοση. Σύμφωνα με τη θεωρία, το ασφάλιστρο κινδύνου 

μπορεί να είναι είτε θετικό, είτε αρνητικό είτε μηδενικό. 

Οι δύο αυτές θεωρίες εξηγούν γιατί τα μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα επιτόκια 

τείνουν εμπειρικά να κινούνται μαζί. Μία αύξηση στα βραχυπρόθεσμα επιτόκια θα 

επηρεάσει, φυσικά, και το μέσο όρο τους. Ουσιαστικά, ο μέσος όρος τους μαζί με το 

ασφάλιστρο ρευστότητας αποτελούν το μακροπρόθεσμό επιτόκιο.  
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Επιπλέον η θεωρία αυτή εξηγεί γιατί όταν τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια είναι χαμηλά 

η καμπύλη αποδόσεων έχει ανοδική τάση και γιατί όταν είναι υψηλά έχει καθοδική 

τάση. Αυτό συμβαίνει – όπως και στη θεωρία των προσδοκιών – γιατί οι επενδυτές 

αναμένουν υψηλότερα επιτόκια όταν αυτά είναι χαμηλά και έτσι ο μέσος όρος των 

αναμενόμενων βραχυπρόθεσμων επιτοκίων είναι υψηλότερος από το βραχυπρόθεσμο 

επιτόκιο. Έτσι, τα μακροπρόθεσμα επιτόκια με την προσθήκη και του ασφαλίστρου 

ρευστότητας είναι πολύ μεγαλύτερα. Αυτή η κατάσταση προκαλεί την ανοδική κλίση 

της καμπύλης αποδόσεων. Αντίθετα, αν τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια είναι υψηλά 

αναμένεται πτώση τους. Έτσι, ο μέσος όρος των αναμενόμενων βραχυπρόθεσμων 

επιτοκίων είναι χαμηλότερος από το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο και παρά την 

προσθήκη του ασφαλίστρου ρευστότητας η καμπύλη αποδόσεων είναι ανεστραμμένη. 

Τέλος, η θεωρία ασφαλίστρου ρευστότητας εξηγεί – όπως προαναφέραμε – γιατί 

συνήθως οι καμπύλες αποδόσεων είναι ανοδικές. Αυτή άλλωστε είναι και η μεγάλη 

συνεισφορά της σε σχέση με τις υπόλοιπες θεωρίες χρονικής διάρθρωσης των 

επιτοκίων. Αυτό συμβαίνει καθώς ακόμα και αν ο μέσος όρος των αναμενόμενων 

βραχυπρόθεσμων επιτοκίων είναι σταθερός, λόγω του ασφαλίστρου ρευστότητας, το 

μακροπρόθεσμο επιτόκιο αναμένεται να αυξάνει. Έτσι, η θεωρία αυτή απαντά και 

στο λόγο που κάποιες φορές εμφανίζονται ανεστραμμένες καμπύλες αποδόσεων 

καθώς κάποιες φορές αναμένεται τόσο μεγάλη πτώση των βραχυπρόθεσμων 

επιτοκίων που δεν αντισταθμίζεται ούτε λόγω του επιπλέον όρου, του ασφαλίστρου 

ρευστότητας. 

 

1.3. Αρθρογραφία για τις σχέσεις μεταξύ των επιτοκίων 

 

Η σχέση μεταξύ των επιτοκίων διαφορετικών λήξεων έχει απασχολήσει τη 

βιβλιογραφία έντονα ιδιαίτερα τα τελευταία πενήντα χρόνια καθώς επηρεάζει και τις 

αγορές χρήματος αλλά και τη μακροοικονομία γενικότερα. Στην ενότητα αυτή θα 

παρουσιάσουμε βασικά μοντέλα της σχέσης μεταξύ των επιτοκίων καθώς και τις 

εξελίξεις που υπάρχουν σε αυτά την τελευταία δεκαετία. 

Τα υποδείγματα που χρησιμοποιούνται έχουν διαφορετικούς διαχωρισμούς. Ένας εξ’ 

αυτών βασίζεται στη συνέχεια τους. Τα περισσότερα που έχουν αναπτυχθεί είναι 
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στοχαστικά και συνεχή (continuous) καθώς είναι περισσότερο ρεαλιστικά. Το κύριο 

μειονέκτημα τους είναι η μαθηματική τους πολυπλοκότητα. Παρά ταύτα τα τελευταία 

χρόνια έχουν αναπτυχθεί και μη συνεχή (discrete) μοντέλα προσπαθώντας να 

εξηγήσουν εμπειρικά φαινόμενα όπως τα σοκ προσφοράς από κεντρικές τράπεζες. 

Επιπλέον διακρίνονται σε ενδογενή (endogenous) και εξωγενή (exogenous). Τα μεν 

πρώτα σχηματοποιούνται αφού συγκεκριμενοποιηθούν οι δυναμικές των μεταβλητών 

και συνήθως δεν ταιριάζουν με τις παρατηρούμενες σχέσεις μεταξύ των επιτοκίων. 

Αντίθετα τα εξωγενή χρησιμοποιούν δεδομένα της αγοράς και η σχέση μεταξύ των 

επιτοκίων εξάγεται σε συγκεκριμένο χρόνο. Μία άλλη διάκριση είναι σε μοντέλα 

ισορροπίας (equilibrium models) και μοντέλα χωρίς αρμπιτράζ (arbitrage free 

models). Τα πρώτα αντλούν τη δυναμική τους από την υπόθεση ότι η οικονομία 

βρίσκεται σε ισορροπία καθώς και από το ότι υπάρχει κάποιος αντιπροσωπευτικός 

επενδυτής και στη συνέχεια ενδογενώς βρίσκεται η σχέση μεταξύ των επιτοκίων. Τα 

μοντέλα χωρίς αρμπιτράζ βασίζονται στην υπόθεση της στοχαστικής συμπεριφοράς 

των επιτοκίων και υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει στρατηγική δίχως κίνδυνο και 

αρχικό κόστος που με βεβαιότητα δίνει θετικό αποτέλεσμα. Τέλος, διακρίνονται και 

σε μονομεταβλητά και πολυμεταβλητά. Τα μονομεταβλητά μοντέλα μειονεκτούν 

καθώς είναι, εν πολλοίς, ανακόλουθα εμπειρικά από τη θεωρητική τους εφαρμογή. 

Αντιθέτως, τα πολυμεταβλητά μοντέλα, που χρησιμοποιούνται ευρέως, στην ουσία 

ορίζουν το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο ως συνάρτηση δύο ή περισσότερων στοχαστικών 

μεταβλητών και μπορούν να δώσουν χρήσιμα αποτελέσματα. Όπως και στα 

μονομεταβλητά μοντέλα η σχέση διάρθρωσης μεταξύ των επιτοκίων μπορεί να είναι 

συνάρτηση των αναμενόμενων μελλοντικών επιτοκίων και ενός ασφαλίστρου 

ρευστότητας (εφόσον τα αξιόγραφα είναι μηδενικού κινδύνου). Ένας τύπος 

δημοφιλών πολυμεταβλητών δυναμικών μοντέλων σχέσεων μεταξύ επιτοκίων είναι 

τα λεγόμενα συγγενή (affine term structure models). Τα συγγενή μοντέλα έγιναν 

ιδιαίτερα δημοφιλή μετά τη δεκαετία του 1990. Σε αυτά οι συντελεστές της τάσης και 

της μεταβλητότητας των μεταβλητών είναι συσχετισμένες συναρτήσεις. 

Παρουσιάζουν καλά αποτελέσματα καθώς επιτρέπουν την ανάλυση ενός μοντέλου 

πολλών παραγόντων σε μοντέλο ενός παράγοντα. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα στις 

αποδόσεις ομολόγων καθώς συνδυάζουν αποδόσεις τέτοιων χρεογράφων με υψηλή 

διακύμανση. Σε αυτήν την περίπτωση το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο ορίζεται βάσει 

ενός διανύσματος το οποίο ακολουθεί ένα συσχετισμένο μοντέλο διάχυσης ή βάσει 

άλλων παραγόντων που σχετίζονται με το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο όπως η υστέρησή 
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του ή η μακροχρόνια διακύμανσή του. Στα συγγενή μοντέλα συναντούμε συχνά 

όρους όπως «κυρτότητα» (curvature) ή «καμπύλη» (twist), «επίπεδο» (level) και 

«κλίση» (slope). Οι όροι αυτοί συνθέτουν τις κινήσεις της χρονικής διάρθρωσης των 

επιτοκίων.  

Το μειονέκτημα των μονομεταβλητών στοχαστικών μοντέλων είναι ότι δεν μπορούν 

να «συλλάβουν» την πολυδιάστατη συμπεριφορά της καμπύλης αποδόσεων των 

επιτοκίων ιδιαίτερα σε πιο πολύπλοκα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Συγκεκριμένα, 

τα μονομεταβλητά μοντέλα, αν και περισσότερο εύχρηστα, μπορούν να περιγράψουν 

αποτελεσματικά μόνο μία παράλληλη αλλαγή στην καμπύλη αποδόσεων αλλά όχι την 

κυρτότητά της και τη δυναμική της διαφοράς μεταξύ των μακροπρόθεσμων και των 

βραχυπρόθεσμων επιτοκίων. Στην ίδια κατηγορία ταξινόμησης ανήκουν και τα 

μοντέλα ενός παράγοντα αόριστης διάστασης. Τα μοντέλα αυτά δημιουργήθηκαν 

καθώς η παρατηρούμενη διάρθρωση των επιτοκίων πολλές φορές δε συμπίπτει με τη 

θεωρητική επειδή ακόμα και τα πολυμεταβλητά μοντέλα έχουν περιορισμένο αριθμό 

βαθμών ελευθερίας. Έτσι, για την εύρεση της διάρθρωσης των επιτοκίων 

χρησιμοποιούνται μοντέλα ενός παράγοντα απροσδιόριστης διάστασης που μελετούν 

ολόκληρη την καμπύλη αποδόσεων. Τέλος, τα λογαριθμοκανονικά μοντέλα 

(lognormal models), σε αντίθεση με τα Γκαουσιανά, έχουν το πλεονέκτημα ότι δεν 

παρουσιάζουν αρνητικά επιτόκια και συνεπώς δεν υπάρχει περίπτωση άσκησης 

αρμπιτράζ σε οικονομία με παρουσία χρήματος Το κύριο μειονέκτημα τους είναι ότι 

δεν έχουν λύσεις «κλειστού τύπου». 

Στο κύριο μέρος της βιβλιογραφικής ανασκόπησης της παρούσας έρευνας θα 

αναφερθούμε στη μοντελοποίηση της σχέσης μεταξύ των επιτοκίων. Ο Fisher (1896) 

ήταν ο πρώτος που εισήγαγε την απλή θεωρία των προσδοκιών. Αναφέρει 

συγκεκριμένα ότι οι επενδυτές ορίζουν τις τιμές των ομολόγων ούτως ώστε το 

αναμενόμενο επιτόκιο σε ένα μήνα να είναι ίσο με το προθεσμιακό επιτόκιο του ενός 

μήνα σε ένα μήνα από σήμερα. Έκτοτε, στη σύγχρονη βιβλιογραφία έχουν 

αναπτυχθεί διαφορετικές θεωρίες. 

Ο Merton (1973) εισήγαγε στη βιβλιογραφία ένα μονομεταβλητό μοντέλο 

βραχυπρόθεσμου επιτοκίου υποθέτοντας ότι υπάρχει ένα σταθερό ασφάλιστρο 

κινδύνου λ. Έτσι, το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο μπορεί να γραφεί ως: 
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dr(t) = μr dt + σr dW(t) => r(t) = r(s) + σr       
 

 
    [1] 

όπου W (t) είναι ένας τυχαίος περίπατος τύπου Brown και μr και σr είναι σταθερά. Το 

βραχυπρόθεσμο επιτόκιο, σύμφωνα με το μοντέλο που είναι ασταθές, ακολουθεί την 

κανονική κατανομή και μπορεί να τείνει στο άπειρο ή να είναι αρνητικό. Η σχέση 

μεταξύ επιτοκίων και η απόδοση στη λήξη (R) δίνεται από το άθροισμα των 

βραχυπρόθεσμων επιτοκίων και μία τετραγωνικής συνάρτησης της περιόδου λήξης, 

ήτοι: 

R(t,T) = - 
         

   
 = r(t) + 

             

 
 - 

      

 
 
  

 

 
    [2] 

Η παραπάνω σχέση συνεπάγεται ότι ενδεχόμενες μεταβολές στο βραχυπρόθεσμο 

επιτόκιο οδηγούν σε παράλληλες μεταβολές και στη σχέση μεταξύ των επιτοκίων. Η 

κλίση της καμπύλης αποδόσεων δίνεται από τη σχέση: 

       

  
 = 

        

 
 - 

       
 

 
        [3] 

Η σχέση αυτή ακολουθεί μία καμπύλη έχοντας μέγιστο σε συγκεκριμένο χρόνο λήξης 

αν μr > λσr. Αντίθετα, στην περίπτωση που μr ≤ λσr η συνάρτηση της σχέσης μεταξύ 

των επιτοκίων βαίνει μειούμενη. Η απόδοση στη λήξη ακολουθεί κανονική κατανομή 

ενώ η διακύμανση της σχέσης μεταξύ των επιτοκίων είναι ανεξάρτητη της λήξης και 

επίπεδη κάτι που δε συμβαδίζει με τα πραγματικά δεδομένα. 

Ο Merton (1973) ήταν ο πρώτος που εισήγαγε ένα τέτοιου είδους μοντέλο στη 

βιβλιογραφία. Ο Vasicek (1977) τον ακολούθησε αναπτύσσοντας ένα μονομεταβλητό 

μοντέλο πάνω στο οποίο βασίστηκαν και νεότερα υποδείγματα. Ο Vasicek (1977) 

μοντελοποιεί το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο μέσω μίας στοχαστικής διαδικασίας τύπου 

Ornstein-Uhlenbeck (1930). Έτσι το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο μπορεί να γραφτεί ως: 

dr(t  = κ  θ- r(t)) dt   σdW(t) => 

r(t)= θ + (r(s) – θ) e –κ (t-s) + σr            

 
dW(t)    [4] 

όπου W(t) είναι ένας τυχαίος περίπατος τύπου Brown και κ, σ, θ είναι σταθερές 

μεταβλητές. Ο Vasicek στο άρθρο του προτείνει και ένα σταθερό ασφάλιστρο 

κινδύνου, λ. Σύμφωνα με το παραπάνω μοντέλο όταν το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο 
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αυξάνει, η αναμενόμενη απόκλισή του γίνεται αρνητική και αντίστροφα τείνοντας να 

επιστρέψει στο μέσο μακροπρόθεσμο επίπεδό του θ με ρυθμό μεταβολής κ. Αυτή η 

διαδικασία μειώνει την πιθανότητα ύπαρξης υπερβολικά υψηλών ή χαμηλών 

επιτοκίων λόγω υψηλών τιμών του χρόνου t. Το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο r(t) 

ακολουθεί την κανονική κατανομή και μπορεί να λάβει αρνητικές τιμές, γεγονός που 

δε συμβαδίζει με την απουσία αρμπιτράζ και την ύπαρξη χρήματος στην οικονομία. 

Η μαθηματική συνάρτηση που περιγράφει τη σχέση μεταξύ των επιτοκίων και την 

απόδοση στη λήξη, σύμφωνα με το μοντέλο, είναι η ακόλουθη: 

R (t,T) = - 
 

   
 [ 

 

 
 (         -1) r(t) + 

  
 

   
 
 (1- e-2(T-t κ) + 

 

 
  θ - 

   

 
 - 

  
 

  
) – 

(θ - 
   

 
 - 

  

   
) (T-t)]                 [5] 

Η καμπύλη αποδόσεων μπορεί να έχει θετική κλίση, αρνητική ή σχήμα παραβολής. Η 

απόδοση στη λήξη ακολουθεί την κανονική κατανομή σε χρόνο μικρότερο του t ενώ 

η διακύμανση μειώνεται προϊόντος του χρόνου. 

Ανάλογη μεθοδολογία με του Vasicek (1977) ακολουθεί και ο Dothan (1978) o 

oποίος παρουσιάζει ένα στοχαστικό μοντέλο αποτίμησης ομολόγων μηδενικού 

κινδύνου που εξαρτάται από συγκεκριμένες επιθυμίες και πεποιθήσεις ενώ το 

βραχυπρόθεσμο επιτόκιο ακολουθεί επίσης ένα τυχαίο γεωμετρικό περίπατο τύπου 

Brown και μεταβάλλεται συνεχώς: 

dr(t  = σr(t)dW(t)        [6] 

όπου το σ παραμένει σταθερό. Το επιτόκιο είναι θετικό και ακολουθεί κανονική 

λογαριθμική κατανομή. Επίσης, η απόδοση στη λήξη έχει θετική σχέση με το 

βραχυπρόθεσμο επιτόκιο και αρνητική σχέση με την περίοδο λήξης και τη 

διακύμανση του επιτοκίου. Στο μοντέλο αυτό αποδεικνύεται ότι ένα στοχαστικό 

βραχυπρόθεσμο επιτόκιο αυξάνει την πιθανότητα κεφαλαιακού κέρδους σε ένα 

ομόλογο σε σχέση με ένα σταθερό -στο χρόνο- βραχυπρόθεσμο επιτόκιο. Παρά ταύτα 

ο Courtadon (1982), και παρά το γεγονός ότι το μοντέλο αυτό χρησιμοποιήθηκε για 

αποτίμηση αξιογράφων, αν και είναι λιγότερο δημοφιλές, απέδειξε ότι είναι 

ανεπαρκές για την εξήγηση της συμπεριφοράς των επιτοκίων σε μακροπρόθεσμο 

ορίζοντα. Τo ίδιο μοντέλο χρησιμοποίησαν και οι Brennan και Schwartz (1977) για 

την αποτίμηση ομολόγων και αποταμιεύσεων. 
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Οι Brennan και Schwartz (1980) επέκτειναν το μοντέλο του Dothan (1978) 

εισάγοντας έναν όρο επαναφοράς στο μέσο. Εκτός από τους Brennan και Schwartz 

(1980) το μοντέλο χρησιμοποιήθηκε και από τον Courtadon (1982) για την 

αποτίμηση ομολόγων. Το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο ορίζεται στην περίπτωση αυτή 

ως: 

dr(t  = κ  θ-r(t))d(t    σr(t)dW(t)      [7] 

Οι Rendleman και Bartter (1980) στο άρθρο τους υποστηρίζουν ότι το 

βραχυπρόθεσμο επιτόκιο r(t) ακολουθεί ένα τυχαίο γεωμετρικό περίπατο Brown με 

σταθερή κίνηση και με παραμέτρους διάχυσης: 

dr(t  = μr r(t)d(t    σrr(t)dW(t)       [8] 

Οι Cox et al (1980) αφού παρουσίασαν ένα μοντέλο για την αποτίμηση δανείων 

μεταβλητού επιτοκίου προχώρησαν ένα βήμα παραπάνω. Συγκεκριμένα, οι Cox et al., 

(1985a) περιέγραψαν με δυναμικές μεταβλητές μία οικονομία με ενδογενή παραγωγή 

που υπόκειται σε τεχνολογικές μεταβολές. Στη συνέχεια, εντόπισαν τη βέλτιστη 

στρατηγική κατανάλωσης και επένδυσης και ανέπτυξαν ένα διαχρονικό μοντέλο 

αποτίμησης αξιογράφων γενικής ισορροπίας που ακολουθεί μία συνάρτηση 

τετραγωνικής ρίζας, παρόμοια με αυτήν που ακολουθεί το μοντέλο του Vasicek 

(1977) με τη διαφορά ότι η διακύμανση του επιτοκίου δεν είναι σταθερή αλλά 

ανάλογη με το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο, οπότε όταν αυξάνεται το επιτόκιο αυξάνεται 

και η τυπική του απόκλιση. Σε αυτό το υπόδειγμα, το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο 

διαμορφώνεται βάσει της παρακάτω σχέσης: 

dr(t  = κ  θ-r(t))d(t    σ      dW(t) => 

r(t) = θ + (r(s) – θ) e –κ(t-s) + σre –κ(t-s)          

 
      dW(u)         [9] 

όπου κ, θ και σ είναι σταθερές θετικές μεταβλητές ενώ και το μοντέλο αυτό 

ακολουθεί ένα τυχαίο περίπατο τύπου Brown W(t). Επιπλέον, το ασφάλιστρο 

κινδύνου ορίζεται ως: 

λ r,t  = λ                       [10] 
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Σύμφωνα με το μοντέλο των Cox et al (1985a) αρνητικά επιτόκια δεν είναι δυνατό να 

υφίστανται καθώς αν το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο φτάσει στο μηδέν επανέρχεται 

σταδιακά και γίνεται θετικό. Το επιτόκιο ακολουθεί μία μη κεντρική κατανομή Χ
2
. Η 

μαθηματική συνάρτηση που περιγράφει την απόδοση στη λήξη, σύμφωνα με το 

μοντέλο, εξαρτάται γραμμικά από το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο r(t). Για μεγαλύτερες 

λήξεις η απόδοση είναι ανεξάρτητη του επιτοκίου, ήτοι: 

R(r,t ∞  = 
   

     
                  [11] 

Όπως και στο Vasicek (1977) η γραμμή αποδόσεων μπορεί να είναι, είτε ανοδική, 

είτε καθοδική, είτε να παίρνει τη μορφή καμπύλης. Συγκεκριμένα ανεβαίνει όταν το 

τρέχον επιτόκιο είναι μικρότερο από το παραπάνω μέγεθος. Αντίθετα, η γραμμή 

αποδόσεων είναι καθοδική όταν το τρέχον επιτόκιο υπερβαίνει το 
  

     
 ενώ σε 

κάθε άλλη περίπτωση παίρνει τη μορφή καμπύλης.  

Τα παραπάνω μοντέλα των Dothan (1978), Brennan και Schwarz (1980) και Cox et al 

(1980) ενσωματώνει το μοντέλο διάχυσης του Cox (1975) όπου και χρησιμοποιείται 

η σταθερή ελαστικότητα της διακύμανσης. 

Ο Richard (1978) παρουσίασε ένα πολυμεταβλητό μοντέλο στο οποίο η σχέση 

μεταξύ των επιτοκίων εξαρτάται από το πραγματικό βραχυπρόθεσμο επιτόκιο i(t) και 

τον αναμενόμενο στιγμιαίο πληθωρισμό π(t) που ακολουθούν από μία ανεξάρτητη 

συνάρτηση του τύπου: 

di(t) = μi(t)dt  σi(t)dWi(t)                [12] 

dπ(t  = μπ(t)dt  σπ(t)dWπ t)                                                             [13] 

όπου Wi και Wπ είναι οι δύο ανεξάρτητοι τυχαίοι περίπατοι τύπου Brown. Στο 

συγκεκριμένο άρθρο υποστηρίζεται ότι η τιμή ενός χρεογράφου εξαρτάται από τους 

παράγοντες του βραχυπρόθεσμου επιτοκίου και του πληθωρισμού καθώς και από δύο 

ασφάλιστρα κινδύνου έναντι του πραγματικού βραχυπρόθεσμου επιτοκίου και του 

πληθωρισμού (λi, λπ). Ανάλογη προσέγγιση με την παραπάνω γίνεται και από τους 

Cox et al., (1985b). 
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Ο Langetieg (1980) παρουσίασε ένα πολυμεταβλητό μοντέλο χρονικής διάρθρωσης 

των επιτοκίων, επεκτείνοντας στην ουσία το μονομεταβλητό μοντέλο του Vasicek 

(1977) που παρουσιάσαμε προηγουμένως. Ο Langetieg (1980) όρισε το 

βραχυπρόθεσμο επιτόκιο ως συνάρτηση n μεταβλητών, ήτοι r(t) =    
 
   (t). Αυτό 

σημαίνει ότι το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο ακολουθεί μία στοχαστική Μαρκοβιανή 

συνάρτηση του τύπου: 

dxi(t  = κi  θi-xi(t))dt   σidWi(t)                       [14] 

όπου Wi είναι n τυχαίοι περίπατοι τύπου Brown και θ, κ και σ είναι σταθερές 

μεταβλητές. Σύμφωνα με το άρθρο του Langetieg (1980) ο παράγων «κίνδυνος» 

διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στη διαμόρφωση των σχέσεων μεταξύ των 

μελλοντικών επιτοκίων. Ανάλογη έρευνα για το μοντέλο του Vasicek (1977) έγινε 

και από τους Hull και White (1990). 

Οι Brennan και Schwartz (1982) παρουσίασαν ένα διμεταβλητό στοχαστικό μοντέλο 

όπου μοντελοποιούνται το βραχυπρόθεσμο και το μακροπρόθεσμο επιτόκιο ενώ για 

την εκτίμηση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιούνται στοιχεία από κρατικά ομόλογα 

των ΗΠΑ της περιόδου 1958-1979. Το άρθρο αυτό αποτελεί, ουσιαστικά, συνέχεια 

ενός προηγούμενου των Brennan και Schwartz (1979) όπου στο μοντέλο ισορροπίας 

η διάρθρωση μεταξύ των επιτοκίων μπορεί να εκφραστεί ως συνάρτηση των 

αποδόσεων βραχείας και μεγάλης λήξης, ενώ για την αποτίμηση των ομολόγων 

χρησιμοποιούνται στοιχεία από Καναδικά κρατικά ομόλογα της περιόδου 1964-1979. 

Η κύρια διαπίστωση που γίνεται στο νεότερο μοντέλο των Brennan και Schwartz 

είναι ότι η διάρθρωση των επιτοκίων εξαρτάται από το βραχυπρόθεσμο (r) και το 

μακροπρόθεσμο (l) επιτόκιο ενός ομολόγου στο διηνεκές, ήτοι: 

dr(t  = μr(t)dt  σr(t)dWr(t)                [15] 

di(t) = μi(t)dt +σl(t)dWi(t)                 [16] 

όπου Wr και Wi είναι οι δύο τυχαίοι περίπατοι τύπου Brown που συσχετίζονται. 

Εντούτοις, το συγκεκριμένο μοντέλο παρουσιάζει κάποια μειονεκτήματα. Όπως 

έδειξε ο Hogan (1993), τα σημαντικότερα είναι ότι σε αντίθεση με άλλα μοντέλα 

συσχέτισης δεν παρουσιάζει εύκολη λύση για απλά αξιόγραφα και πως είναι πιθανό 

σε πεπερασμένο χρόνο τα επιτόκια να τείνουν στο άπειρο. 
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Οι Schaefer και Schwartz (1984) παρουσίασαν κι αυτοί ένα διμεταβλητό συνεχές 

στοχαστικό μοντέλο διάρθρωσης επιτοκίων παρόμοιο με των Brennan και Schwartz 

(1982). Σε αντίθεση όμως με εκείνο, βασίζεται στο μακροχρόνιο επιτόκιο και τη 

διαφορά (spread) μεταξύ του βραχυχρόνιου και του μακροχρόνιου επιτοκίου που 

τείνει στο διηνεκές. Με την αλλαγή αυτή σύμφωνα με τους συγγραφείς οι νέες 

μεταβλητές είναι ορθογώνιες με στόχο την ύπαρξη μίας λύσης «κλειστού τύπου». Οι 

αντίστοιχες στοχαστικές συναρτήσεις τύπου Ornstein-Uhlenbeck (1930) του 

μακροπρόθεσμου επιτοκίου (i) και της διαφοράς μεταξύ των επιτοκίων (s) ορίστηκαν 

ως εξής: 

ds(t) = m(μ-s(t))dt +γdW1(t)                        [17] 

dl(t) = β(s(t),i(t),t)dt +σ(t)dW2(t)               [18] 

όπου W1 και W2 είναι δύο τυχαίοι περίπατοι τύπου Brown. Οι συγγραφείς 

υποστηρίζουν ότι το ασφάλιστρο κινδύνου της διαφοράς των επιτοκίων είναι 

σταθερό, ενώ επειδή η συνάρτηση της διαφοράς είναι αναστρέψιμη στο μέσο της, 

μπορεί να υπάρχουν αρνητικές διαφορές επιτοκίων. Οι Schaefer και Schwartz (1984) 

προσφέρουν λύση στη διαφορική εξίσωση του μοντέλου τους ενώ η τιμή του 

ομολόγου εξαρτάται από τη διαφορά των επιτοκίων, το μακροπρόθεσμο επιτόκιο και 

τη χρονική περίοδο. 

Οι Ho και Lee (1986) ανέπτυξαν ένα ασυνεχές αυτοπαλίνδρομο (ΑR) μονομεταβλητό 

μοντέλο αορίστων διαστάσεων με απουσία αρμπιτράζ. Το Μαρκοβιανό μοντέλο των 

Ho και Lee είναι σημαντικό για τη βιβλιογραφία καθώς είναι το πρώτο που 

μοντελοποιεί τις κινήσεις της σχέσης μεταξύ των επιτοκίων. Οι βασικές υποθέσεις 

του μοντέλου, εκτός από το ότι είναι ασυνεχές όσον αφορά το χρόνο, είναι ότι α) 

στην αγορά δεν υπάρχει φορολογία ή κόστη συναλλαγών ενώ τα αξιόγραφα είναι 

διακριτά β) η αγορά ομολόγων είναι πλήρης και για κάθε περίοδο λήξης υπάρχει ένα 

ομόλογο «σε έκπτωση» (discound bond) γ) η διαδικασία που συνδέει την τιμή ενός 

ομολόγου με την περίοδο λήξης περιγράφει τη χρονική διάρθρωση των επιτοκίων σε 

συγκεκριμένη φάση και σε συγκεκριμένη λήξη. Η τελευταία υπόθεση περιγράφεται 

αλγεβρικά ως εξής: 

R(t) = 
       

 
                  [19] 
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Όπου R(t) είναι η καμπύλη αποδόσεων και P(.) είναι η διαδικασία που συνδέει την 

τιμή ενός ομολόγου με την περίοδο λήξης. Οι συγγραφείς σχεδίασαν ένα δυωνυμικό 

πλέγμα της διάρθρωσης των επιτοκίων, ενώ στο μοντέλο χρησιμοποιείται η αρχική 

διάρθρωση των επιτοκίων εξάγοντας τις μελλοντικές – καθοδικές ή ανοδικές - 

κινήσεις τους. Αρχικά ορίζεται μία συγκεκριμένη χρονική περίοδος η οποία 

διαχωρίζεται σε ίσα διαστήματα και στο χρόνο t = 0 η αρχική διάρθρωση των 

επιτοκίων ισούται με την παρατηρούμενη. Στη συνέχεια, στο μοντέλο εισάγονται δύο 

συναρτήσεις «ανατάραξης». Στο χρόνο (t+Δt) η νέα διάρθρωση επιτοκίων ισούται με 

την αρχική συν την πρώτη συνάρτηση «ανατάραξης» επί την πιθανότητα να συμβεί ή 

με την αρχική συν τη δεύτερη συνάρτηση «ανατάραξης» επί την πιθανότητα να 

συμβεί. Από το μοντέλο εξάγεται το συμπέρασμα ότι το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο στο 

χρόνο t, εξαρτάται από το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο της προηγούμενης περιόδου, την 

κλίση της καμπύλης αποδόσεων, το χρόνο και το θόρυβο. Αντίστοιχα, το 

προθεσμιακό επιτόκιο συνάγεται από το άθροισμα των παλαιότερων προθεσμιακών 

επιτοκίων, μίας σταθερής μεταβλητής που εξαρτάται από το χρόνο λήξης και την 

αντίστοιχη πιθανότητα καθώς και από το θόρυβο που είναι ίδιος για κάθε λήξη. Το 

συγκεκριμένο μοντέλο, όμως, παρουσιάζει μειονεκτήματα. Αρχικά, δεν ενσωματώνει 

κάποιον παράγοντα επιστροφής στο μέσο με συνέπεια την πιθανή εμφάνιση 

αρνητικών επιτοκίων, παράγει ανοδικές καμπύλες διάρθρωσης επιτοκίων και ταυτίζει 

λανθασμένα τις τυπικές αποκλίσεις των τρεχόντων και των προθεσμιακών επιτοκίων. 

Οι Black et al., (1987) παρουσίασαν ένα ιδιαιτέρως δημοφιλές λογαριθμοκανονικό 

μοντέλο. Πρόκειται για ένα μονομεταβλητό διωνυμικό μοντέλο που ενσωματώνει τη 

συμπεριφορά επιστροφής των επιτοκίων στο μέσο τους και υποθέτει ότι το 

βραχυπρόθεσμο επιτόκιο ακολουθεί μία λογαριθμοκανονική συνάρτηση. Είναι 

ιδιαίτερα δημοφιλές καθώς είναι εύχρηστο και χρησιμοποιεί την παρατηρούμενη 

χρονική διάρθρωση των επιτοκίων για τη μελέτη και τον υπολογισμό του μέσου όπως 

και της τυπικής απόκλισης των μελλοντικών επιτοκίων. 

Οι Nelson και Siegel (1987) παρουσίασαν ένα από τα γνωστότερα και δημοφιλέστερα 

μοντέλα σχέσης μεταξύ επιτοκίων ομολόγων μηδενικού τοκομεριδίου, που αργότερα 

ανέπτυξε ο Svensson (1995). Το μοντέλο που είναι γνωστό στη βιβλιογραφία από τα 

επώνυμα των τριών αρθρογράφων που το ανέπτυξαν και το επέκτειναν ως μοντέλο 

«Nelson-Siegel-Svensson» χρησιμοποιείται ευρέως από τις κεντρικές τράπεζες και 
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άλλους συμμετέχοντες στην αγορά. Οι Nelson και Siegel (1987) ορίζουν την 

καμπύλη των προθεσμιακών επιτοκίων ως: 

f(m) = β0   β1  
  

  + 
 

 
 β2  

  

                [20] 

όπου m είναι η διαφορά μεταξύ του χρόνου λήξης T και του χρόνου πληρωμής του 

ομολόγου t. Οι παράμετροι του μοντέλου έχουν τη δική τους σημαντική οικονομική 

ερμηνεία (Seppälä και Viertiö, 1996). Η θετική παράμετρος β0 ερμηνεύει το 

αυμπτωτικό όριο της καμπύλης αποδόσεων. Η παράμετρος β1 ερμηνεύει την 

κυρτότητα της καμπύλης των προθεσμιακών επιτοκίων ούσα ουσιαστικά η διαφορά 

μεταξύ των μακροπρόθεσμων προθεσμιακών επιτοκίων από τα βραχυπρόθεσμα. Το 

άθροισμα των δύο μεταβλητών είναι η αρχική τιμή της καμπύλης του προθεσμιακού 

επιτοκίου, δηλαδή το στιγμιαίο τρέχον επιτόκιο. Μία πιο διευρυμένη «έκδοση» του 

μοντέλου, όπως προαναφέραμε, είναι του Svensson (1995). Ο συγγραφέας στο άρθρο 

του επισημαίνει πως στόχος του είναι να αποδείξει ότι «τα προθεσμιακά επιτόκια 

αποτελούν δείκτες για την άσκηση νομισματικής πολιτικής» ενώ εξετάζει την 

περίπτωση της Σουηδίας. Το μοντέλο υποθέτει ότι: 

f(m  = β0   β1  
  

   + 
 

  
 β2  

  

   + 
 

  
β3  

  

                [21] 

Στο διευρυμένο μοντέλο του Svensson (1995) η μεταβλητή β0 δεν είναι αρνητική και 

αντιπροσωπεύει μία ασυμπτωτική τιμή της καμπύλης. Η β1 είναι η μεταβλητή που 

αντιπροσωπεύει την αρχική τιμή της καμπύλης ενώ η β2 το μέγεθος και την 

κατεύθυνση της κορυφής της καμπύλης, καθώς αν είναι θετική είναι κοίλη ενώ σε 

αντίθετη περίπτωση είναι κυρτή. Το ίδιο ισχύει και για τη μεταβλητή β3. Η 

μεταβλητή τ1 είναι θετική και δείχνει τη θέση της πρώτης κορυφής της καμπύλης των 

προθεσμιακών επιτοκίων ενώ η τ2 που είναι επίσης θετική και δείχνει τη θέση της 

δεύτερης κορυφής της καμπύλης. Το τρέχον επιτόκιο εξαρτάται από τη λήξη του 

ομολόγου και ορίζεται ως: 

s(m) = β0 + β1 
     

  
  

 

  

 + β2 [ 
     

  
  

 

  

 -   
 

   ] + β3 [ 
     

  
  

 

  

 -   
 

   ]      [22] 

Ο Svensson (1995), στο άρθρο του, υποστηρίζει ότι η καμπύλη των προθεσμιακών 

επιτοκίων μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο στην άσκηση νομισματικής 
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πολιτικής όπως και αυτή των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων με τη διαφορά ότι η πρώτη 

παρουσιάζει την πληροφόρηση που εμπεριέχει με τρόπο πιο κατανοητό και χρήσιμο. 

Συγκεκριμένα, η καμπύλη του προθεσμιακού επιτοκίου διαχωρίζει τις προσδοκίες της 

αγοράς σε βραχυχρόνιο και μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα ευκολότερα σε σχέση με 

την καμπύλη του τρέχοντος επιτοκίου. Έτσι, τα προθεσμιακά επιτόκια δίνουν 

καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά στις προσδοκίες σε βραχυχρόνιο ορίζοντα. Ο 

Svensson (1995) εφήρμοσε το μοντέλο που ανέπτυξε σε δείγμα Σουηδικών 

προθεσμιακών επιτοκίων της περιόδου 1992-1994. Τονίζει ότι την περίοδο που το 

συνάλλαγμα έγινε κυμαινόμενο αυξήθηκαν τα μακροπρόθεσμα προθεσμιακά 

επιτόκια. Επιπρόσθετα, σε άλλη περίοδο, μεταξύ του 1992-1994, συνδέει τις κινήσεις 

των προθεσμιακών επιτοκίων με μία κρίση στο κοινοβούλιο της χώρας αλλά και με 

συγκεκριμένες ενέργειες της Κεντρικής Τράπεζας της Σουηδίας. Προσθέτει, 

επιπλέον, ότι την περίοδο που τα προθεσμιακά επιτόκια ήταν «τεχνητά χαμηλά» αυτό 

συνέβη, πιθανότατα, λόγω της επίδρασης συγκεκριμένων χαρτοφυλακίων και μίας 

πιθανής «φούσκας» στα μακροπρόθεσμα ομόλογα. Η αντίστοιχη αύξηση των 

προθεσμιακών που ακολούθησε οφείλεται, σύμφωνα με το Svensson, στην 

αναμενόμενη αύξηση των μελλοντικών πραγματικών επιτοκίων που προκάλεσε και 

αύξηση στα ασφάλιστρα κινδύνου συνεπεία πληθωρισμού. Όσον αφορά στα 

ασφάλιστρα, τα θεωρεί μικρά δικαιολογώντας τη χρήση των προθεσμιακών 

επιτοκίων ως δεικτών των αναμενόμενων μελλοντικών τρεχόντων επιτοκίων. 

Τo μοντέλο των Nelson – Siegel είναι ιδιαίτερα δημοφιλές καθώς είναι εύκολο στην 

εκτίμησή του ακόμα και με γραμμικές παλινδρομήσεις ενώ επιπρόσθετα δίνει καλά 

αποτελέσματα
1
. Ταυτόχρονα, από το μοντέλο μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα 

συμπεράσματα όσον αφορά στα στοιχεία της καμπύλης αποδόσεων, δηλαδή το 

επίπεδο, την κλίση και την κυρτότητά της, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε 

λήξη ακόμα και εκτός συγκεκριμένου δείγματος. Ένα ερώτημα που απασχόλησε τη 

βιβλιογραφία για το μοντέλο είναι αν μπορούν να παρουσιαστούν ευκαιρίες για 

αρμπιτράζ. Στα άρθρα των Bjork και Christensen (1999) και του Filipovic (1999) 

εξήχθη το συμπέρασμα ότι δεν είναι βέβαιη η απουσία ευκαιριών αρμπιτράζ στο 

μοντέλο Nelson – Siegel. Πιο πρόσφατα οι Christensen et al., (2009, 2011) 

προσπάθησαν να αναδιαμορφώσουν το μοντέλο των Nelson – Siegel, δημιουργώντας 

                                                             
1 Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η μελέτη των Diebold και Li (2006) που αναλύεται στη 

συνέχεια. 
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μοντέλα τύπου Nelson – Siegel με την απουσία αρμπιτράζ. Οι συγγραφείς 

προσθέτουν στο μοντέλο των Nelson και Siegel (1987) έναν όρο προσαρμογής σε 

κατάσταση που δεν επιτρέπει την παρουσία εξισορροπητικής κερδοσκοπίας. Αυτός ο 

όρος δεν επηρεάζει ουσιαστικά το μοντέλο παρά μόνο για μακροχρόνιες λήξεις, άνω 

των δέκα ετών. Επιπλέον, στο άρθρο των Christensen et al (2011) αποδεικνύεται ότι 

το νέο μοντέλο με απουσία αρμπιτράζ είναι πιο ακριβές στις προβλέψεις του δίνοντας 

καλύτερα αποτελέσματα. Την παρουσία ευκαιριών αρμπιτράζ στο μοντέλο Nelson – 

Siegel εξέτασαν στη μελέτη τους και οι Coroneo et al., (2011) και από την πλευρά 

τους επιβεβαίωσαν την απουσία αρμπιτράζ στην αγορά ομολόγων των Η.Π.Α. Ένα 

άλλο θέμα που εξετάστηκε και απασχόλησε τη βιβλιογραφία ήταν η παρουσίαση ενός 

συγγενούς μοντέλου Nelson – Siegel. Οι Diebold και Li (2006) δημοσίευσαν ένα 

δυναμικό μοντέλο πρόβλεψης της καμπύλης αποδόσεων που βασίζεται στη μελέτη 

των Nelson – Siegel. Η μοντελοποίηση βασίζεται στη χρήση των μεταβολών των 

στοιχείων του μοντέλου Nelson – Siegel ενώ οι τρεις χρονομεταβλητές παράμετροι 

του μοντέλου αντιπροσωπεύουν το επίπεδο, την κλίση και την κυρτότητα της 

καμπύλης αποδόσεων και μπορούν να υπολογιστούν με ακρίβεια. Οι συγγραφείς 

παρουσιάζουν στη μελέτη τους αυτοπαλίνδρομα μοντέλα για τους τρεις παράγοντες 

και αποδεικνύουν ότι ταιριάζουν με συγκεκριμένες εκφάνσεις της καμπύλης ενώ 

κάνουν συγκεκριμένες βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προβλέψεις με σχετικά 

ακριβή αποτελέσματα. Οι Christensen et al., (2011) και ο Alfaro (2011) υποστηρίζουν 

ότι το μοντέλο που παρουσίασαν οι Diebold και Li (2006) ανήκει στην οικογένεια 

των συγγενών μοντέλων διάρθρωσης επιτοκίων. Αυτή η διαπίστωση είναι σημαντική 

καθώς έτσι διαφαίνεται ότι το μοντέλο των Diebold και Li (2006) είναι αξιόπιστο σε 

θεωρητικό αλλά και σε πρακτικό επίπεδο. 

Ο Longstaff (1989) επεξεργαζόμενος το μοντέλο των Cox et al., (1985) το 

μετασχημάτισε στο μοντέλο της «διπλής τετραγωνικής ρίζας». Σύμφωνα με τα 

εμπειρικά τεστ που διεξήγαγε, αυτό το μοντέλο έχει καλύτερα αποτελέσματα σε 

σύγκριση με το προγενέστερο των Cox et al., (1985). Πιο συγκεκριμένα το 

βραχυπρόθεσμο επιτόκιο ορίζεται ως: 

dr(t  = κ  θ -      )d(t    σ      dW(t)             [23] 

Οι Hull και White (1990) στη μελέτη για επιτόκια παραγώγων ανέπτυξαν 

χρονομεταβλητά υποδείγματα τα οποίο είναι ρεαλιστικότερα σε σχέση με τα μη-
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χρονομεταβλητά που είναι δυσκολότερα στην εφαρμογή τους στην πράξη. Επιπλέον 

τα μη χρονομεταβλητά μοντέλα έχουν το μειονέκτημα ότι δεν μπορούν ταυτόχρονα 

να περιγράψουν τη σχέση μεταξύ επιτοκίων στο παρόν και τη μεταβλητότητα της 

βραχυπρόθεσμα στο μέλλον. Mία χαρακτηριστική θεώρηση τέτοιων υποδειγμάτων 

δίνεται από τους Hull και White (1993) όπου το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο 

διαμορφώνεται βάσει της παρακάτω σχέσης: 

dr(t  =  θ t) – κ t)r(t))dt   σ t)rβ(t)dW(t)             [24]   

με θ(t), σ(t) και κ(t) να εξαρτώνται από το χρόνο. Το ασφάλιστρο κινδύνου ορίζεται 

ως: 

λ r,t) = λrγ                   [25] 

με λ και γ να είναι ≥ 0. Οι Hull και White (1995) παρά ταύτα επισήμαναν τον κίνδυνο 

υπερπαραμετροποίησησης του μοντέλου. Όπως υποστηρίζουν αυτή μπορεί να 

προέλθει από τη χρήση όλων των βαθμών ελευθερίας. Γι αυτό προτείνουν σε 

Mαρκοβιανά μοντέλα να υπάρχει μόνο μία μεταβλητή που εξαρτάται από το χρόνο. 

Οι Hull και White (1990) ήταν αυτοί που ανέλυσαν το υπόδειγμα Vasicek (1977) που 

ισχύει όταν στη σχέση [11] το β=0 και μπορεί να γραφεί ως: 

dr(t  = α(t)(     –r(t))dt   σrdW(t)              [26] 

όπου α =    . Οι Hull και White (1990) με το μοντέλο που ανέπτυξαν έδειξαν ότι το 

μοντέλο του Vasicek μπορεί να διευρυνθεί ώστε να είναι συνεπές με τη σχέση μεταξύ 

παρόντων και μελλοντικών επιτοκίων καθώς και με τις τρέχουσες διακυμάνσεις τους. 

Επιπλέον, θετική εξέλιξη αποτελεί ότι υπάρχει επαναφορά του μέσου όταν το 

βραχυπρόθεσμο επιτόκιο (r) φτάσει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο (      ). Αυτό, 

έχει ως άμεση συνέπεια να κάνει λιγότερο πιθανή την εμφάνιση αρνητικών επιτοκίων 

φαινόμενο που αποτελεί ένα σημαντικό μειονέκτημα του μοντέλου Vasicek. 

Οι Hull και White (1990) επιπρόσθετα αναλύουν πως το εκτεταμένο μοντέλο των 

Cox et al., (1985) που εξετάσαμε παραπάνω μπορεί να γραφεί όπως στη σχέση [11] 

αν β=0,5. Ομοίως, το ίδιο μπορεί να συμβεί για τα εκτεταμένα μοντέλα των Brennan 

και Schwartz (1977) και του Courtadon (1982) αν β=1. 
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Συνεχίζοντας τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, παρενθετικά θα κάνουμε αναφορά στη 

θεωρία των προσδοκιών που αναπτύξαμε στο θεωρητικό κομμάτι της παρούσας 

έρευνας και θα αναφερθούμε στο άρθρο των Campbell και Shiller (1991). Η υπόθεση 

των προσδοκιών θεωρεί την αναμενόμενη υπερβάλλουσα απόδοση των 

μακροπρόθεσμων ομολόγων σταθερή προϊόντος του χρόνου. Σύμφωνα με τους 

συγγραφείς η υπόθεση των προσδοκιών της διάρθρωσης των επιτοκίων ισχύει όταν η 

συνεχώς ανατοκιζόμενη μακροχρόνια απόδοση ισούται με το άθροισμα του μέσου 

όρου των αναμενόμενων βραχυπρόθεσμων επιτοκίων μίας περιόδου (έτους) και ενός 

σταθερού ασφαλίστρου, ήτοι αλγεβρικά: 

  
  = ατ + 

 

 
    

   
    (      

 )                [27] 

Όπου   
  είναι η απόδοση του ομολόγου μηδενικού τοκομεριδίου για τ χρόνια στο 

μήνα t, ατ είναι το σταθερό ασφάλιστρο και       
  είναι το ετήσιο επιτόκιο το μήνα 

t+12k. Αυτή η βιβλιογραφική αναφορά θα διευκολύνει την κατανόηση της έρευνας 

στα σημεία που γίνεται αναφορά στη θεωρία των προσδοκιών. 

Οι Black et al., (1990) ανέπτυξαν ένα από τα πιο γνωστά λογαριθμοκανονικά μοντέλα 

διάρθρωσης επιτοκίων. Πρόκειται για ένα χρονομεταβλητό μονομεταβλητό 

δυωνυμικό μοντέλο το οποίο ενσωματώνει τη διαδικασία αναστροφής των επιτοκίων 

στο μέσο τους. Ένα από τα πλεονεκτήματα του μοντέλου είναι ότι η πληροφορία 

μπορεί να αναπαρίσταται μέσω ενός διωνυμικού πλέγματος κάτι που το κάνει 

ευκολότερο στην κατανόηση. Ταυτόχρονα υποστηρίζεται ότι το μοντέλο δίνει 

καλύτερα αποτελέσματα όταν χρησιμοποιούνται περισσότερες από μία παραμέτρους 

αλλά ταυτόχρονα γίνεται και πιο δύσχρηστο. Επιπλέον οι δύο συγγραφείς, με το 

άρθρο τους, δείχνουν ότι η μεταβλητότητα του προθεσμιακού βραχυπρόθεσμου 

επιτοκίου δίνει διαφορετικά αποτελέσματα σε σχέση με μία ανεξάρτητη μεταβολή 

της αναστροφής στο μέσο. Μία επέκταση του μοντέλου των Black et al., (1990) είναι 

το μοντέλο στο άρθρο των Black και Karasinski (1991) που προσθέτει ένα 

χρονομεταβλητό όρο που εκφράζει την ταχύτητα αναστροφής στο μέσο. 

Οι Longstaff και Schwartz (1992) ανέπτυξαν άλλο ένα διμεταβλητό συσχετισμένο 

μοντέλο γενικής ισορροπίας παρόμοιο με των Brennan και Schwartz (1982) και των 

Schaefer και Schwartz (1984) που παρουσιάσαμε παραπάνω. Στο συγκεκριμένο 

άρθρο οι δύο μεταβλητές είναι το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο (r) και η μεταβλητότητά 
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του, δηλαδή η διακύμανση των διαφορών του (v). Στο άρθρο, η οικονομία έχει μόνο 

ένα προϊόν κι ο αντιπροσωπευτικός επενδυτής έχει τη δυνατότητα, είτε να το 

καταναλώσει, είτε να επενδύσει σε αυτό. Η τιμή του αγαθού (P) ακολουθεί την 

παρακάτω στοχαστική διαφορική εξίσωση:  

     

    
 =  μΧ t    θΥ t))d(t    σ   dW1(t)              [28] 

Όπου W1 είναι ένας τυχαίος περίπατος τύπου Brown ενώ Χ και Υ είναι δύο 

οικονομικές μεταβλητές και που αντίστοιχα ακολουθούν τις στοχαστικές εξισώσεις: 

dX(t) = (a-bX(t))dt + c     dW2(t)                               [29] 

dΥ(t) = (d-eY(t))dt + f     dW3(t)               [30] 

όπου οι παράμετροι a,b,c,d,e,f, είναι σταθερές και θετικές ενώ  W2 και W3 είναι 

ασυσχέτιστοι τυχαίοι περίπατοι τύπου Brown. Οι δύο παράμετροι του μοντέλου, το 

βραχυπρόθεσμο επιτόκιο (r) και η μεταβλητότητα του (v) ορίζονται ως άθροισμα των 

μεταβλητών Χ και Υ, ήτοι: 

r(t  = αΧ t   βΥ t)                 [31] 

v(t  = α2Χ t   β2Υ t)                [32] 

Στις δύο μεταβλητές (r,v) αποκλείονται οι αρνητικές τιμές για κάθε τιμή των 

ανεξάρτητων μεταβλητών καθώς ορίζεται ότι α = μc
2
 και β = (θ-σ

2
)f

2
. Στο άρθρο η 

γενική διαφορική εξίσωση συνάγεται από τη μεγιστοποίηση της αναμενόμενης 

χρησιμότητας του πλούτου του αντιπροσωπευτικού επενδυτή που καταναλώνει το 

προϊόν. Επίσης, το μοντέλο προσφέρει λύσεις «κλειστού τύπου» για ομόλογα χωρίς 

τοκομερίδιο και δικαιώματα «ευρωπαϊκού τύπου» ενώ υποστηρίζει και την ύπαρξη 

ασφαλίστρου κινδύνου μόνο με την απουσία αρμπιτράζ. Τα τεστ υποστηρίζουν το 

μοντέλο, αν και η δυσκολία έγκειται στον υπολογισμό των παραμέτρων μέσω των 

πρωτογενών δεδομένων. 

Οι Heath et al., (1992) ανέπτυξαν άλλο ένα μοντέλο απροσδιόριστων διαστάσεων 

επεκτείνοντας αυτό των Ho και Lee (1986) που παρουσιάσαμε νωρίτερα στη 

βιβλιογραφική μας έρευνα. Τα περισσότερα μοντέλα της «οικογενείας» των Heath et 
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al., (1992), τα αποκαλούμενα μοντέλα ΗJM, δεν είναι μαρκοβιανά. Το μοντέλο σε 

αντίθεση με το αντίστοιχο των Ho και Lee (1986) μπορεί να είναι πολυμεταβλητό, 

περιγράφει όλη την καμπύλη των προθεσμιακών επιτοκίων σε μία οικονομία χωρίς 

ευκαιρία αρμπιτράζ και βασίζεται στα προθεσμιακά επιτόκια και στην υπόθεση της 

συνεχούς εμπορευσιμότητας των αξιογράφων. Συγκεκριμένα η υπόθεση είναι ότι τα 

προθεσμιακά επιτόκια f(t,T) ικανοποιούν για κάθε λήξη Τ: 

df(t,T  = μf(t,T)dt   σf(t,T)dW(t)               [33] 

όπου η μεταβολή (μf) και η μεταβλητότητα (σf) των επιτοκίων είναι συνεχείς και 

προσαρμοσμένες συναρτήσεις για κάθε Τ. Στο χρόνο t=0 ως αρχικό όριο της 

καμπύλης του προθεσμιακού επιτοκίου ορίζεται από τους συγγραφείς η 

παρατηρούμενη. Επιπρόσθετα, η μεταβολή και η μεταβλητότητα των επιτοκίων 

μπορούν να εξαρτώνται από τον τυχαίο περίπατο και από τα προθεσμιακά επιτόκια 

ως το χρόνο t. Οι Ηeath et al., (1992) στο άρθρο τους κάνουν και μία σημαντική 

επισήμανση όσον αφορά σε αυτά τα δύο στοιχεία που αποτελεί και μία σημαντική 

συνεισφορά τους στη σχετική βιβλιογραφία καθώς οι δύο συγκεκριμένες παράμετροι 

δεν ορίζονται ελεύθερα. Συγκεκριμένα, οι μεταβολές των προθεσμιακών επιτοκίων 

εξαρτώνται από την τιμή του ασφαλίστρου κινδύνου, που είναι ανεξάρτητο από το 

χρόνο λήξης και από τη μεταβλητότητά τους. Επιπλέον, το στιγμιαίο ασφάλιστρο 

κινδύνου είναι μία προσαρμοσμένη συνάρτηση με την οποία αποφεύγονται οι 

ευκαιρίες για εξισορροπητική κερδοσκοπία. Όσον αφορά στο βραχυπρόθεσμο 

επιτόκιο αυτό ορίζεται από τη σχέση: 

dr(t) = [
       

  
IT=t]dt + σf (t,T)dW(t)                      [34] 

όπου dW(t) είναι ένας σταθερός περίπατος τύπου Brown. Το μοντέλο μπορεί να 

γραφεί και σαν πολυμεταβλητό ως εξής: 

df(T,t  = μf(t,T)dt +      
 
   (t,T)dWi(t)             [35] 

όπου Κ είναι οι παράγοντες του μοντέλου, η παράμετρος μf αντιπροσωπεύει τη 

μετατόπιση του προθεσμιακού επιτοκίου (f), T είναι η λήξη του και      είναι οι 

συντελεστές μεταβλητότητας τους, ενώ οι τυχαίοι περίπατοι Brown είναι ανεξάρτητοι 

μεταξύ τους. Σύμφωνα με την πολυμεταβλητή επέκταση του μοντέλου η μετατόπιση 
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του προθεσμιακού επιτοκίου εξαρτάται από τη μεταβλητότητά του και την τιμή του 

ασφαλίστρου κινδύνου (λi) που ορίζεται ως: 

λi(t) = 
            

           
   

                  [36] 

όπου Β είναι η τιμή του ομολόγου. Τα πολυμεταβλητά μοντέλα του τύπου Ηeath et 

al., (1992) με συγκεκριμένη μεταβλητότητα ανήκουν στην οικογένεια των λεγόμενων 

Γκαουσιανών. Η δυσκολία στον υπολογισμό του μοντέλου Heath et al., (1992) 

έγκειται στο γεγονός ότι δεν είναι Μαρκοβιανό, όπως αναφέραμε και παραπάνω, 

καθώς οι αλγεβρικές μέθοδοι για τα Μαρκοβιανά μοντέλα είναι 

αποτελεσματικότερες. Έτσι, αναπτύχθηκε αρθρογραφία
2
 που «μετατρέπει» το 

παραπάνω μοντέλο σε Μαρκοβιανό υπό κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες και 

προϋποθέσεις. Μία επέκταση του μοντέλου Ηeath et al., (1992) που παρουσιάσαμε 

παραπάνω ήρθε από τους Albeverio et al., (2004). Στο συγκεκριμένο άρθρο το 

στοχαστικό μοντέλο αναπτύσσει στιγμιαία προθεσμιακά επιτόκια με 

ντετερμινιστικούς συντελεστές. Τα προθεσμιακά επιτόκια ακολουθούν μία ακολουθία 

Lévy χωρίς πρότυπα διάχυσης και αυξάνονται ανεξάρτητα και όσον αφορά στο χρόνο 

πληρωμής ενός ομόλογου αλλά και στο χρόνο που εξετάζεται το συγκεκριμένο 

χρεόγραφο. Στο συγκεκριμένο άρθρο γίνεται και σύζευξη αυτού του μοντέλου με το 

αντίστοιχο Γκαουσιανό του Kennedy (1994). 

Ένα άλλο λογαριθμοκανονικό μονομεταβλητό μοντέλο που αναπτύχθηκε τη δεκαετία 

του ‘90 ήταν αυτό των Sandmann και Sondermann (1993), προσπαθώντας να 

αντιμετωπίσουν την αδυναμία των λογαριθμοκανονικών μοντέλων να αποτιμήσουν 

τα προθεσμιακά συμβόλαια Ευρώ-Δολλαρίου. Στην ανάλυσή τους επικεντρώνονται 

στα απλά επιτόκια σε μία συγκεκριμένη πεπερασμένη περίοδο μέσα σε ένα 

λογαριθμοκανονικό πλαίσιο έναντι των στιγμιαίων επιτοκίων. Αποδεικνύουν ότι η 

ακολουθία δεν είναι ούτε λογαριθμοκανονική ούτε κανονική αλλά ένας συνδυασμός 

τους. Οι Miltersen et al (1997) ανέπτυξαν άλλο ένα μοντέλο χρονικής διάρθρωσης 

επιτοκίων για απλά ετήσια προθεσμιακά επιτόκια. Η κύρια συμβολή αυτού του 

άρθρου είναι ότι το μοντέλο ανέπτυξε λύσεις «κλειστού τύπου» για δικαιώματα 

ομολόγων «Ευρωπαϊκού τύπου». 

                                                             
2
Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε: Carverhill (1994, 1995), Ritchken και 

Sankarasubrahamian (1995), Bhar και Chiarella (1997). 
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Οι Bjork και Christensen (1999) εξετάζουν αν υπάρχει κάποιο μοντέλο διάρθρωσης 

επιτοκίων τύπου Heath et al., (1992) που να είναι «συνεπές» στα πλαίσια μίας 

παραμετρικής τάξης καμπυλών προθεσμιακών επιτοκίων τύπου Nelson – Siegel που 

αναλύσαμε παραπάνω. Με τον όρο «συνέπεια» οι συγγραφείς εννοούν και ερευνούν 

αν όλες οι καμπύλες προθεσμιακών επιτοκίων που προέρχονται και από το μοντέλο 

διάρθρωσης επιτοκίων εμπεριέχονται στην τάξη καμπυλών προθεσμιακών επιτοκίων 

τύπου Nelson – Siegel ενώ η αρχική καμπύλη προθεσμιακών επιτοκίων επαφίεται 

στην ομάδα των καμπυλών. Με την υπόθεση της ντετερμινιστικής μεταβλητότητας 

απέδειξαν ότι δεν υπάρχει μοντέλο διάρθρωσης επιτοκίων του τύπου Heath et al., 

(1992) που να είναι συνεπές με το μοντέλο Nelson – Siegel (1987). Στη βιβλιογραφία 

το ζήτημα αυτό εξετάστηκε το ίδιο έτος και σε ευρύτερο βαθμό
3
.   

Οι Hull και White (1994) στο πρώτο μέρος του άρθρου τους μοντελοποιούν καμπύλες 

αποδόσεων σε δύο διαφορετικές χώρες ταυτόχρονα. Στο δεύτερο μέρος, ανέπτυξαν 

ένα συγγενές (affine) διμεταβλητό μοντέλο συσχέτισης που αποτελεί συνέχεια του 

μονομεταβλητού τους μοντέλου (Hull και White, 1990) και επέκτεινε το αντίστοιχο 

του Vasicek. Στο νεότερο μοντέλο εισαγάγουν ένα νέο (δεύτερο) στοχαστικό 

παράγοντα (u) που είναι το επίπεδο επαναφοράς του βραχυπρόθεσμου επιτοκίου στο 

μέσο του. Το μοντέλο μπορεί να περιγραφεί από τις αντίστοιχες διαφορικές 

εξισώσεις: 

dr(t) = (     + u - r(t))dt + σ1dW1(t)              [37]   

du(t) = -bu(t)dt + σ2dW2(t)                [38] 

Ο Chen (1996) ανέπτυξε ένα από τα πιο δημοφιλή μοντέλα χρονικής διάρθρωσης 

επιτοκίων με τρεις παράγοντες όπου το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο εξαρτάται από το 

τρέχον βραχυπρόθεσμο επιτόκιο, τη στοχαστική μεταβλητότητά του και το 

στοχαστικό μέσο του. Οι αντίστοιχες στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις των 

μεταβλητών περιγράφουν τη δυναμική του βραχυπρόθεσμου επιτοκίου. 

Οι Duffie και Kan (1996) ανέπτυξαν ένα δημοφιλές συγγενές (affine) μοντέλο 

διάρθρωσης επιτοκίων. Τα συγγενή μοντέλα βασίζονται στη γραμμική λογαριθμική 

σχέση μεταξύ των αξιογράφων και της στοχαστικής τους μεταβλητής και των 

                                                             
3
 Λεπτομέρειες για το ζήτημα υπάρχουν και στο άρθρο του Filipovic (1999). 
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παραγόντων των δυναμικών μεταβλητών. Ορίζεται ένα νέο είδος μοντέλων όπου ο 

λογάριθμος του πυρήνα αποτίμησής τους είναι γραμμική συνάρτηση πολλών 

παραγόντων. Στο άρθρο τους παρουσιάζουν ένα συνεχές πολυμεταβλητό μοντέλο 

χρονικής διάρθρωσης επιτοκίων με απουσία αρμπιτράζ. Οι αποδόσεις στη λήξη σε 

συγκεκριμένες περιόδους ακολουθούν μία Μαρκοβιανή συνάρτηση με στοχαστική 

μεταβλητότητα. Η απόδοση στη λήξη ενός ομολόγου χωρίς τοκομερίδια συσχετίζεται 

με άλλες επιλεγμένες αποδόσεις ομολόγων άλλων λήξεων. Οι Cassola και Luis 

(2003) ανέπτυξαν με τη σειρά τους ένα διμεταβλητό μοντέλο σταθερής 

μεταβλητότητας βασισμένο σε αυτό των Duffie και Kan (1996) και αφού απέδειξαν 

ότι τα δεδομένα της Γερμανικής καμπύλης αποδόσεων μεταξύ των ετών 1972-1998 

υποστηρίζουν τη θεωρία των προσδοκιών τόνισαν ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν 

τη διάρθρωση των επιτοκίων είναι το ex ante πραγματικό επιτόκιο και οι προσδοκίες 

για πληθωρισμό. 

Ο Kennedy (1997) παρουσίασε ένα Γκαουσιανό μοντέλο απροσδιόριστων 

παραγόντων σε τυχαίο πεδίο. Το προθεσμιακό επιτόκιο ακολουθεί τη συνάρτηση: 

df(T,t  = μf(t,T)dt   σf(t,T)dW(t)               [39] 

Σε  αντίθεση με τα υπόλοιπα προηγούμενα μοντέλα αυτού του είδους υπάρχει ένας 

μοναδικός τυχαίος περίπατος τύπου Brown για κάθε λήξη. Στο άρθρο του Kennedy 

(1997) ο συγγραφέας δείχνει ότι αν στον υπολογισμό των προθεσμιακών επιτοκίων 

δεν υπάρχει «μνήμη» τότε το τυχαίο πεδίο είναι ανεξάρτητα αυξανόμενο. Τα μοντέλα 

τυχαίου επιπέδου παρουσιάζουν το πλεονέκτημα ότι δε χρειάζονται επανέλεγχο κατά 

τον οποίο οι θεωρούμενες σταθερές μεταβλητές του μοντέλου αλλάζουν ώστε να 

ταιριάζουν με τις κατά τόπους συνθήκες της αγοράς. Αυτή η διαδικασία υποκρύπτει 

ένα βαθμό κινδύνου που τα μοντέλα παραβλέπουν. Το μοντέλο τυχαίου επιπέδου, 

που εισήγαγε ο Kennedy (1994), επιτρέπει σε κάθε χρεόγραφο να μεταβάλλεται 

ανεξάρτητα από τις μεταβολές κάθε άλλου χρεογράφου. Τα μοντέλα τυχαίου 

επιπέδου έχουν πολλές δυναμικές μεταβλητές και λίγες παραμέτρους. Το μοντέλο του 

Kennedy (1994) επί παραδείγματι είχε τρεις παραμέτρους. 

Οι Dai και Singleton (2000) μελέτησαν τα λεγόμενα συγγενή μοντέλα περιγράφοντας 

τις δομικές διαφορές τους. Βασίζονται σε συναρτήσεις διάχυσης με διαγώνιες μήτρες 

διάχυσης ενώ για Ν παράγοντες υπάρχουν (Ν+1) μη παρένθετα είδη συγγενών 
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μοντέλων. Επιπλέον η βασική υπόθεση που γίνεται είναι ότι το ασφάλιστρο κινδύνου 

εξαρτάται από τη μεταβλητότητα των δυναμικών μεταβλητών. Εξάγοντας 

συμπεράσματα για τις ιδιότητες των συγγενών μοντέλων τριών μεταβλητών τονίζουν 

ότι υπάρχουν αρνητικές συσχετίσεις μεταξύ των δυναμικών μεταβλητών τους. 

Επιπλέον, παρατηρούν ότι υπάρχει ανταλλαγή μεταξύ της δομής της μεταβλητότητας 

των μεταβλητών και των μη μηδενικών δεσμευμένων συσχετίσεών τους. 

Ένα ζήτημα που απασχόλησε έντονα τη βιβλιογραφία ήταν και η αξιοπιστία της 

θεωρίας των προσδοκιών και συγκεκριμένα της υπόθεσης των ορθολογικών 

προσδοκιών της διάρθρωσης των επιτοκίων. Παρά το γεγονός ότι η διαφορά των 

βραχυπρόθεσμων από τα μακροπρόθεσμα επιτόκια «δίνει» καλές προβλέψεις για τα 

βραχυπρόθεσμα μελλοντικά επιτόκια, εντούτοις δεν ισχύει το ίδιο και για τα 

μακροπρόθεσμα
4
. Απάντηση σε αυτό το «γρίφο» επιχείρησαν να δώσουν 

αρθρογράφοι μέσω ενός χρονομεταβλητού όρου ασφαλίστρου που ενσωματώνεται 

στη θεωρία των ορθολογικών προσδοκιών
5
. Έτσι, για να μην υπάρξουν ευκαιρίες 

αρμπιτράζ, η αναμενόμενη απόδοση μίας περιόδου t διακράτησης ενός ομολόγου με 

λήξη n για μία περίοδο μπροστά ισούται με το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο s(t) συν το 

ασφάλιστρο διακράτησης του ομολόγου για την περίοδο t, λ(n,t), (Tzavalis, 2002), 

ήτοι: 

Εth(n,t+1) = s(t) + φ(n,t)                [40] 

Ο Tzavalis (2002) εξετάζει τη διαφορά που προκύπτει υπό διαφορετικά νομισματικά 

καθεστώτα σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο κι αποδεικνύει ότι 

οφείλεται στη διαφορετική επίδραση της κλίσης των καμπυλών διάρθρωσης 

επιτοκίων των δύο μοντέλων και πιο συγκεκριμένα στη διαφορετική μεταβλητότητα 

των ορών του ασφαλίστρων που σχετίζονται με το κάθε μοντέλο. 

Οι Bansal και Zhou (2002) επιχείρησαν να παρουσιάσουν ένα μοντέλο που θα ήταν 

πιο πλήρες και αποτελεσματικότερο ενσωματώνοντας σε αυτό λανθάνοντες 

παράγοντες αλλαγής μακροοικονομικού περιβάλλοντος για το οποίο υπάρχουν 

αποδείξεις ότι επηρεάζει τη διάρθρωση των επιτοκίων. Το συγκεκριμένο μοντέλο 

επιτρέπει τους παράγοντες του μακροοικονομικού περιβάλλοντος να επηρεάζουν και 

το ασφάλιστρο κινδύνου. Τα αποτελέσματα του μοντέλου είναι πολύ ενθαρρυντικά 

                                                             
4 Δες σχετικά μεταξύ άλλων στους Hardouvelis (1994) και Campell (1995). 
5 Το βιβλίο του Cuthbertson (1996) είναι ιδιαίτερα κατατοπιστικό για το ζήτημα. 
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καθώς είναι αποτελεσματικό σε αντίθεση με τα συγγενή μοντέλα που δεν μπορούν να 

εξηγήσουν πειστικά τις παραβιάσεις της υπόθεσης των ορθολογικών προσδοκιών. 

Σύμφωνα, με τους συγγραφείς υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ των «κύκλων» των 

επιχειρήσεων (της ανάπτυξης και της ύφεσης) και του μακροοικονομικού 

περιβάλλοντος 

Οι Ang και Piazzesi (2003) παρουσίασαν ένα Γκαουσιανό μοντέλο VAR που 

περιγράφει τη διάρθρωση των επιτοκίων με την παρουσία μακροοικονομικών 

παραγόντων και την απουσία αρμιτράζ. Συγκεκριμένα, ενσωματώνουν τρεις μη 

παρατηρούμενες λανθάνουσες μεταβλητές (το επίπεδο, την κλίση και την κυρτότητα) 

και δύο μακροοικονομικές μεταβλητές (τον πληθωρισμό και την οικονομική 

ανάπτυξη) συνδέοντας τα συγγενή μοντέλα διάρθρωσης επιτοκίων με τη 

μακροοικονομική θεωρία και συγκεκριμένα τον κανόνα του Taylor (1993). Το 

βραχυπρόθεσμο επιτόκιο ορίζεται ως: 

r(t  = α0   α’11  
    α’12  

                [41] 

Οι λανθάνουσες μεταβλητές (  
 ) είναι ορθογώνιες σε σχέση με τις 

μακροοικονομικές (  
 ) αν και στο συγκεκριμένο άρθρο για αλγεβρικούς λόγους 

υποτίθεται ανεξαρτησία μεταξύ των μεταβλητών που επιφέρει προβλήματα στη 

ρεαλιστικότητα του μοντέλου. Τα εμπειρικά αποτελέσματα δείχνουν ότι οι 

μακροοικονομικές μεταβλητές «εξηγούν» το σημαντικότερο ποσοστό των κινήσεων 

της καμπύλης αποδόσεων σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο επίπεδο (περίπου 

85%) και ένα πολύ μικρότερο ποσοστό (γύρω στο 40%) των κινήσεων της καμπύλης 

μακροπρόθεσμα. Το «επίπεδο» της καμπύλης αποδόσεων σχετίζεται άμεσα με τον 

πληθωρισμό και την οικονομική ανάπτυξη. Ειδικότερα όσον αφορά τον πληθωρισμό 

φαίνεται ότι σχετίζεται θετικά και έντονα με το επίπεδο της καμπύλης. Ανάλογα 

αποτελέσματα υπάρχουν και για τη σχέση της «κλίσης» της καμπύλης με την 

οικονομική ανάπτυξη και τον πληθωρισμό αλλά με αρνητική συσχέτιση ιδιαίτερα με 

τον πληθωρισμό. Όσον αφορά την «κυρτότητα» της καμπύλης στο μοντέλο φαίνεται 

πως δε συσχετίζεται με μακροοικονομικούς παράγοντες. Τέλος, σύμφωνα με το 

μοντέλο τα ασφάλιστρα κινδύνου είναι χρονομεταβλητά και εξαρτώνται και από τις 

μακροοικονομικές μεταβλητές αλλά και από τις λανθάνουσες. 
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Ακολουθώντας τα βήματα του Kennedy (1994, 1997) o Κimmel (2004) ανέπτυξε ένα 

μοντέλο διάρθρωσης επιτοκίων σε τυχαίο πεδίο με εξαρτημένη μεταβλητότητα όπου 

η μεταβλητότητα των αποδόσεων των ομολόγων και των προθεσμιακών επιτοκίων 

εξαρτάται από λανθάνουσες μεταβλητές που ακολουθούν μία συνάρτηση διάχυσης. 

Με το μοντέλο των λανθανουσών μεταβλητών (LV model), ακόμα κι αν πολλοί 

παράγοντες ορίζουν τη σχέση μεταξύ των επιτοκίων, το προθεσμιακό επιτόκιο 

αποτελεί μέρος μίας συνάρτησης λίγων διαστάσεων. Σε ένα μοντέλο λανθανουσών 

μεταβλητών, όπως το ορίζει ο Kimmel (2004), σε μία μήτρα (N x 1) λανθανουσών 

μεταβλητών Xt και μία αλληλουχία προθεσμιακών επιτοκίων ft(T), T≥t – όπου Τ είναι 

συγκεκριμένη περίοδος λήξης – ισχύει ότι η αρχική διάρθρωση των προθεσμιακών 

επιτοκίων είναι ένα ολοκλήρωμα του τύπου: 

y0(T) =     
 

 
(u)du                                           [42] 

Επιπλέον οι λανθάνουσες μεταβλητές ακολουθούν μία συνάρτηση διάχυσης του 

τύπου: 

dXt = μΧ  Χt) dt   σΧ  Χt) dWt                [43] 

Όπου Wt είναι ένας τυχαίος περίπατος Brown Ν διαστάσεων, μΧ είναι μία συνάρτηση 

μήτρας (Ν x 1) και σΧ είναι μία συνάρτηση μήτρας (Ν x Ν). Τα προθεσμιακά επιτόκια 

ακολουθούν μία στοχαστική διαφορική εξίσωση για κάθε t≤T, ήτοι: 

dft (T) = μf  Χt, T-t) dt +    
  Χt,T-t) dWt +    

  

   
 Χt,T-t) dZs,t        [44] 

Όπου μf και     είναι συναρτήσεις κλίμακας, σfw είναι μία συνάρτηση μήτρας 

διαστάσεων (Ν x 1) και Zs,t είναι ένας τυχαίος περίπατος Brown δύο παραμέτρων 

ανεξάρτητος από τον Wt. Εντός αυτού του πλαισίου ο συγγραφέας αναπτύσσει και 

συγγενή μοντέλα λανθανουσών μεταβλητών. 

Οι Dewachter et al., (2006) παρουσίασαν ένα συνεχές συγγενές μοντέλο με 

χρονομεταβλητά ασφάλιστρα κινδύνου το οποίο αποτελείται από δύο 

παρατηρούμενους παράγοντες (τη διαφορά στην παραγωγή και τον πληθωρισμό) και 

τρεις λανθάνοντες παράγοντες (το πραγματικό επιτόκιο και τις κεντρικές τάσεις του 

πραγματικού επιτοκίου και του πληθωρισμού) και το εφήρμοσαν στην αγορά των 

Η.Π.Α. Αυτό το μοντέλο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο καθώς μπορεί να δώσει απαντήσεις 
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όσον αφορά στις σχέσεις των μακροοικονομικών και των χρηματοοικονομικών 

παραγόντων και συγκεκριμένα της καμπύλης αποδόσεων έχοντας προβλεπτική 

ικανότητα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας οι παρατηρούμενες 

μεταβλητές δεν εξηγούν μόνες τους επαρκώς τις κινήσεις της καμπύλης σε 

μακροχρόνια επίπεδο κάτι που γίνεται εφικτό με το συνδυασμό τους με τις κεντρικές 

τάσεις του πραγματικού επιτοκίου και του πληθωρισμού. Τέλος, σύμφωνα με το 

μοντέλο, η μεταβλητότητα της καμπύλης αποδόσεων σε βραχυχρόνιο επίπεδο 

εξηγείται από τα σοκ στο πραγματικό επιτόκιο και τις κεντρικές τάσεις του 

πραγματικού επιτοκίου και του πληθωρισμού ενώ μακροχρόνια κυρίως από την 

κεντρική τάση του πληθωρισμού. 

Ένα από τα άρθρα που εξέτασαν τη ρεαλιστικότητα των συγγενών μοντέλων διεθνώς 

ήταν αυτό των Tang και Xia (2007) που χρησιμοποιώντας δεδομένα κυβερνητικών 

ομολόγων από πέντε χώρες (Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες, 

Ιαπωνία, Καναδά) εξέτασαν με συγγενή μοντέλα αρχικά την προβλεπτική ικανότητα 

των προθεσμιακών επιτοκίων για τις υπερβάλλουσες αποδόσεις των χρεογράφων 

βρίσκοντας ότι είναι ισχυρή και στις πέντε χώρες και ιδιαίτερα στη Γερμανία, την 

Ιαπωνία και τις Η.Π.Α. Ταυτόχρονα, στην ίδια έρευνα οι συγγραφείς εξετάζουν την 

αποδοχή ή μη της υπόθεσης των ορθολογικών προσδοκιών
6
 που δεν απορρίπτεται 

στις τρεις από αυτές. Τα αποτελέσματα των παλινδρομήσεων δείχνουν αρχικά ότι το 

ασφάλιστρο κινδύνου είναι χρονομεταβλητό και στις πέντε εξεταζόμενες χώρες. 

Ταυτόχρονα, στη σύγκριση μεταξύ των δυναμικών συγγενών μοντέλων που γίνεται 

με το φίλτρο Kalman, την προσέγγιση QML, το τεστ Wald, τα κριτήρια Schwartz και 

τα σφάλματα πρόβλεψης εντός και εκτός δείγματος το τριμεταβλητό συγγενές 

μοντέλο στο οποίο μία μεταβλητή επηρεάζει τη στιγμιαία μεταβλητότητα των 

βραχυπρόθεσμων επιτοκίων και οι τρεις επηρεάζουν την τιμή του ασφαλίστρου 

κινδύνου είναι το αποτελεσματικότερο και στις πέντε – υπό εξέταση – χώρες. 

Επιπρόσθετα, με εξαίρεση τη Γερμανία το τριμεταβλητό μοντέλο μπορεί να εξηγήσει 

τις κινήσεις της καμπύλης αποδόσεων σε όλες τις υπόλοιπες χώρες. Το άρθρο είναι 

πολύ σημαντικό για τη βιβλιογραφία καθώς γίνεται για πρώτη φορά σύγκριση 

αποδοχής των συγγενών μοντέλων σε χώρες με διαφορετικά μακροοικονομικά 

δεδομένα την ίδια περίοδο (1985-2002). 

                                                             
6
 Ως βάση για τη μεθοδολογία χρησιμοποιήθηκε το άρθρο των Campbell και Shiller (1991) 

που αναπτύξαμε παραπάνω. 
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Ο Moench (2012) στο άρθρο του μελέτησε τις κινήσεις της καμπύλης διάρθρωσης 

των επιτοκίων και συγκεκριμένα την προβλεπτική ικανότητα των τριών στοιχείων 

της, δηλαδή του επιπέδου, της κυρτότητας και της κλίσης της, σε μακροοικονομικό 

επίπεδο μέσω ενός δυναμικού μοντέλου. Η ανάλυση για τις καμπύλες αποδόσεων 

γίνεται με υψηλές συχνότητες ενώ για τις μακροοικονομικές με χαμηλές συχνότητες. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα η κυρτότητα της καμπύλης έχει προβλεπτική 

ικανότητα και για την μακροοικονομία, και συγκεκριμένα τον πληθωρισμό, την 

παραγωγή και τις τιμές των μετοχών, αλλά και για την καμπύλη αποδόσεων. 

Συγκεκριμένα θετικές αλλαγές σε αυτόν τον παράγοντα επηρεάζουν καθοδικά τον 

πληθωρισμό, αυξάνουν απότομα τις τιμές των μετοχών, ενώ η αύξηση της παραγωγής 

ακολουθεί πορεία καμπύλης, καθώς περίπου δεκαπέντε μήνες μετά την αλλαγή 

υποχωρεί σε επίπεδα υπό του μηδενός. Απρόσμενες αυξήσεις στην κλίση προκαλούν 

μείωση της διαφοράς των επιτοκίων και της παραγωγής. Τέλος, αύξηση του επιπέδου 

της καμπύλης αποδόσεων προκαλεί αύξηση του πληθωρισμού. 

Οι Moreno και Platania (2015) ανέπτυξαν ένα μοντέλο διάρθρωσης επιτοκίων 

κυκλικής τετραγωνικής ρίζας. Η βασική υπόθεση του υποδείγματος είναι ότι το 

τρέχον επιτόκιο συγκλίνει σε ένα ορισμένο μακροπρόθεσμο χρονομεταβλητό επίπεδο. 

Συγκεκριμένα, η μεταβλητότητα του επιτοκίου και το επίπεδο της επιστροφής στο 

μέσο ακολουθούν μία κυκλική διαδικασία μέσω ενός μηχανισμού ταλάντωσης. To 

τρέχον επιτόκιο rt ορίζεται ως εξής: 

    = μ dt + σ d                  [45] 

μ  = κ  θ  +   )                  [46] 

σ  = σ  +                      [47] 

Όπου Wt είναι είναι ένας τυχαίος περίπατος τύπου Βrown. O μηχανισμός 

ταλάντωσης που χρησιμοποιείται ορίζεται ως f(t) = Asin(φ – ωt) όπου A είναι το 

εύρος, φ η φάση της αντιστάθμισης και ω η χρονική συχνότητα. Το μοντέλο 

αποδεικνύεται ιδιαίτερα εύκαμπτο και παρουσιάζει πολύ καλά εμπειρικά 

αποτελέσματα σε σχέση με αυτό των Cox et al., (1985b) με το οποίο συγκρίνεται. 

Ολοκληρώνοντας τη βιβλιογραφική ανασκόπηση της παρούσας εργασίας θα 

εστιάσουμε στα Γενικευμένα Αυτοπαλίνδρομα Μοντέλα Δεσμευμένης 
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Ετεροσκεδαστικότητας (GARCH) που μπορούν να περιγράψουν μία διαδικασία όπως 

τη συσχέτιση μεταξύ των επιτοκίων χρεογράφων βραχυπρόθεσμου ορίζοντα. Τα 

μοντέλα GARCH, που εισήγαγαν στη βιβλιογραφία αρχικά ο Εngle (1982) και ο 

Bollerslev (1986), είναι μία διαφορετική προσέγγιση της μοντελοποίησης των 

σχέσεων μεταξύ επιτοκίων. Έχουν τη δυνατότητα να περιγράψουν τη μεταβλητότητα 

που ενυπάρχει με το πέρασμα του χρόνου σε μεταβλητές και να παρατηρηθούν 

φαινόμενα και χαρακτηριστικά που συναντώνται σε οικονομικές χρονοσειρές, όπως 

αυτό που βρίσκεται υπό εξέταση στην παρούσα έρευνα, καθώς ενσωματώνουν 

εξαρτημένες διακυμάνσεις του παρελθόντος. Επιπλέον, τα πολυμεταβλητά μοντέλα 

GARCH επιτρέπουν στις διακυμάνσεις και τις συνδιακυμάνσεις να εξαρτώνται από 

τις πληροφορίες και έτσι είναι ιδιαίτερα χρήσιμα στα δυναμικά χρηματοοικονομικά 

μοντέλα που απαιτούν τη μοντελοποίηση των διακυμάνσεων και των 

συνδιακυμάνσεων. Οι Engle και Kroner (1995) παρουσίασαν το πρώτο ΒΕΚΚ-

GARCH με την παρακάτω μαθηματική διατύπωση του υπό συνθήκη μέσου: 

Ri,t = μi   εi,t,                  [48]  

με εt|Φt-1~N(0,Ht) 

Όπου Ri,t είναι η μήτρα αποδόσεων της μεταβλητής i, μi είναι η μήτρα της σταθεράς, 

εi,t είναι η μήτρα των καταλοίπων, Φt-1 η πληροφορία ως το χρόνο t-1 και Ht η 

διακύμανση. Η μήτρα της υπό συνθήκης διακύμανσης – συνδιακύμανσης ορίζεται ως 

εξής: 

Ηt  =   
    +     

  
       

     +      
  

   
 
           

     + 

     
  

   
 
                          [49] 

Όπου C0, Γik, Bik είναι οι μήτρες των παραμέτρων με διαστάσεις n×n, C1k είναι οι 

μήτρες των παραμέτρων με διαστάσεις j×n και Xt είναι η μήτρα των εξωγενών 

παραμέτρων με διαστάσεις j×1. Aν για τις υστερήσεις k = p = q = 1 τότε η παραπάνω 

σχέση διαμορφώνεται ως εξής: 

Ηt =   
    +    

         
      +    

                                         [50] 

Η μήτρα της υπό συνθήκης διακύμανσης – συνδιακύμανσης εξαρτάται από τις τιμές 

που πήρε στο παρελθόν καθώς και από τις παρελθούσες τιμές της μήτρας των 
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καταλοίπων. Στο συγκεκριμένο μοντέλο εξασφαλίζεται ότι οι μήτρες της 

συνδιακύμανσης είναι θετικά ορισμένες. 

Ο Demirtas (2005) συνδέει τα συγγενή και μη συγγενή μοντέλα ενός παράγοντα με 

τα μη συνεχή συνθέτοντας ένα νέο είδος μοντέλου που περιλαμβάνει ένα στοχαστικό 

παράγοντα μεταβλητότητας σε μία διαδικασία διάχυσης. Αυτό το μοντέλο 

περιλαμβάνει τα μοντέλα GARCH που προαναφέραμε λαμβάνοντας τη μορφή: 

rt – rt-Δ =(α0 + α1rt-Δ + α2    
  + a3/rt-Δ)Δ +    

 
   zt              [51] 

ht = β0 + β1ht-Δ     
 +β2 ht-Δ                [52] 

όπου Δ είναι ένα χρονικό μεσοδιάστημα, zt είναι μία τυχαία μεταβλητή από την 

κατανομή των σφαλμάτων που ακολουθεί μία διαδικασία Wiener με μέσο μηδέν και 

διακύμανση Δ και       
 

 είναι η εξαρτημένη διακύμανση των αλλαγών των 

επιτοκίων μεταξύ t-Δ και t. Έτσι, τεκμηριώνεται η επιστροφή στο μέσο, η μη -

γραμμικότητα και η ασυμμετρία της κίνησης των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων. Οι 

κίνηση των επιτοκίων είναι μη γραμμική ασύμμετρη συνάρτηση της παρελθούσας 

πληροφορίας όπως αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα των εμπειρικών εφαρμογών. 

Οι Κyrtsou και Vorlow (2009), επεκτείνοντας την εργασία των Engle και Kroner 

(1995), ανέπτυξαν ένα μοντέλο που συνδυάζει το διμεταβλητό μοντέλο Mackey – 

Glass με θόρυβο με τη μέθοδο BEKK GARCH
7
. Στόχος τους ήταν, μέσω εμπειρικής 

εφαρμογής, να εξεταστεί η συσχέτιση μεταξύ των επιτοκίων της κεντρικής τράπεζας 

των Η.Π.Α. και των επιτοκίων των εντόκων γραμματίων διάρκειας 3 μηνών. Η 

σπουδαιότητα αυτών των δύο μεταβλητών είναι ευρέως αποδεκτή και αυτός είναι κι ο 

λόγος που επιλέχθηκαν. Έτσι, με το νέο μοντέλο επιχειρήθηκε η εύρεση των 

εξαρτήσεων που επιφέρουν τη συσχέτιση μεταξύ των επιτοκίων της κεντρικής 

τράπεζας και των βραχυπρόθεσμων ομολόγων τρίμηνης διάρκειας. Οι διαδικασίες 

αυτές περιγράφονται αλγεβρικά όσον αφορά τις αποδόσεις ως εξής: 

R1,t = α11 
       

         

   – δ11          α12 
       

         

   – δ12        ε1,t           [53] 

                                                             
7
 Για λεπτομέρειες σχετικά δες επίσης στις δημοσιεύσεις των Κyrtsou και Labys (2006, 

2007). 
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R2,t = α21 
       

         

   – δ21          α22 
       

         

   – δ22        ε2,t             [54]      

Η σειρά των αποδόσεων R1 αντιστοιχεί στο επιτόκιο της Fed ενώ η R2 στο επιτόκιο 

των ομολόγων τρίμηνης διάρκειας. Η μήτρα των καταλοίπων εt ακολουθεί την 

κανονική κατανομή. Επιπλέον ισχύει ότι εt|Φt-1~N(0,Ht) όπου Φt-1 είναι η πληροφορία 

την περίοδο t-1 και Ht είναι η διακύμανση. Η μήτρα της ορίζεται ως: 

Ηt  =   
    +    

         
     +    

                       [55] 

Οι συγγραφείς με τα μηνιαία δεδομένα που διαθέτουν κάνουν τη σύγκριση μεταξύ 

του απλού μοντέλου BEKK GARCH και του νέου μοντέλου ΜG-BEKK GARCH το 

οποίο - όπως φαίνεται και από τις περιγραφικές στατιστικές - είναι καλύτερο. Μεταξύ 

των δύο σειρών υπάρχουν ενδείξεις έντονης ετεροσκεδαστικότητας και μη γραμμικής 

συμπεριφοράς. Το νέο μοντέλο είναι πιο ευέλικτο και στην εξέταση της μη 

γραμμικότητας καθώς φανερώνει την παρουσία της μονομεταβλητής αλλά και της 

πολυμεταβλητής μη-γραμμικότητας.  

Οι Byrne et al., (2012) επεξεργάζονται δεδομένα 8 χωρών (Καναδάς, Ηνωμένες 

Πολιτείες, Γερμανία, Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία, Ελβετία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο) 

μελετώντας τη σχέση μεταξύ των βραχυπρόθεσμων και των μακροπρόθεσμων 

επιτοκίων μεταξύ του Ιανουαρίου  1988 και του Ιουλίου του 2006. Επιπρόσθετα, οι 

συγγραφείς χρησιμοποιώντας τη Μέθοδο των Ομοιόμορφων Διατάξεων
8
 συγκρίνουν 

τα επιτόκια διεθνώς μεταξύ τους. Τα αποτελέσματα που εξάγονται είναι ιδιαίτερα 

ενδιαφέροντα. Συγκεκριμένα αν και θα περίμενε κανείς θετική συσχέτιση μεταξύ των 

βραχυπρόθεσμων και των μακροπρόθεσμων επιτοκίων ενώ τα μεν πρώτα αυξάνονται 

τα μακροπρόθεσμα βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα. Επιπλέον, από τα εμπειρικά τεστ 

εξάγεται το συμπέρασμα ότι διεθνώς τα επιτόκια σχετίζονται περισσότερο σε 

μακροπρόθεσμο επίπεδο παρά βραχυπρόθεσμα. Ταυτόχρονα, τα μακροχρόνια 

επιτόκια συσχετίζονται περισσότερο με τα βραχυπρόθεσμα σε διεθνές επίπεδο από 

ότι σε εγχώριο. Τέλος, σύμφωνα με τη μελέτη, την περίοδο μετά το 2000 υπάρχει 

μείωση της συσχέτισης βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιτοκίων εγχώρια. 

Οι Bayraci και Ünal (2014) ανέπτυξαν ένα συνεχές GARCH (COGARCH(1,1)) 

μελετώντας τη συμπεριφορά των επιτοκίων τουρκικών χρεογράφων. Στο 

                                                             
8 Για λεπτομέρειες σχετικά βλέπε στο άρθρο της ΝG (2006) 
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συγκεκριμένο μοντέλο οι δύο συγγραφείς εισάγουν μία κανονική ανάστροφη μέθοδο 

κινώντας τη στοχαστική διαδικασία Lévy που αντικαθιστά την ακολουθία του λευκού 

θορύβου. Έτσι, οι στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις της τιμής και της 

μεταβλητότητας του συνεχούς μοντέλου λαμβάνουν την παρακάτω μορφή: 

dGt_ = σt_dLt                  [56] 

dσt2 =  ω - η σt_2) dt   φ σt_2 d[L,L]t(d)              [57] 

Για την εκτίμηση του μοντέλου χρησιμοποιούνται ημερήσια δεδομένα τουρκικών 

ομολογιών διετούς λήξης. Όπως συμπεραίνεται από τα αποτελέσματα οι μικρές και οι 

μεσαίες κινήσεις των λογαριθμικών αποδόσεων είναι σπανιότερες σε σχέση με τις 

μεγάλες και τις πολύ μικρές στο μοντέλο που παρουσιάζεται σε σχέση με την 

κανονική κατανομή. Το συγκεκριμένο μοντέλο είναι αποτελεσματικότερο στη 

μοντελοποίηση των χρονολογικών σειρών των επιτοκίων καθώς λαμβάνει υπόψη 

πολλά περισσότερα από τα χαρακτηριστικά της μεταβλητότητάς τους σε σχέση με τα 

μη συνεχή μοντέλα. Αυτό συμβαίνει καθώς λόγω της διαδικασίας Lévy οι μηχανισμοί 

ανάδρασης μεταξύ της μεταβλητότητας και της τιμής διατηρούνται. Ο μηχανισμός 

Lévy συνδυαζόμενος με μονομεταβλητά συνεχή υποδείγματα, όπως αυτά που 

παρουσιάσαμε παραπάνω, μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Εμπειρικές εφαρμογές και αποτελέσματα 

 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναλύθηκε εκτενώς η σχέση μεταξύ επιτοκίων 

χρεογράφων ίδιας και διαφορετικής λήξης. Αφού εξετάστηκαν οι ιδιότητες της 

καμπύλης αποδόσεων αναλύθηκαν οι θεωρίες που επεξηγούν τις κινήσεις των 

επιτοκίων διαφορετικής λήξης, η Θεωρία των Προσδοκιών, η Θεωρία των 

Τμηματοποιημένων Αγορών και η Θεωρία του Ασφαλίστρου Ρευστότητας. Από 

αυτές τις θεωρίες συνάγεται το συμπέρασμα ότι τα επιτόκια έχουν θετική σχέση 

μεταξύ τους. Στο πλαίσιο αυτό παρατέθηκε, επίσης, αναλυτική βιβλιογραφία σε 

σχέση με τη διάρθρωση και τη σχέση μεταξύ των επιτοκίων. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, θα παρουσιαστούν εμπειρικά τεστ που έγιναν για την εύρεση 

του είδους της συσχέτισης μεταξύ των επιτοκίων διαφορετικής λήξης με τη χρήση 

του μοντέλου ΒΕΚΚ GARCH όπως παρουσιάστηκε από τους Engle και Kroner 

(1995). Αν και στο προηγούμενο κεφάλαιο έγινε η συνοπτική παρουσίαση του 

μοντέλου, εντούτοις, κρίνεται χρήσιμο να προσεγγιστεί συνολικά στο παρόν 

κεφάλαιο. 

 

2.1 Το μοντέλο ΒΕΚΚ GARCH 

 

Τα τελευταία πενήντα χρόνια η χρηματοοικονομική θεωρία βασίζεται στην κλασική 

Θεωρία των Αποτελεσματικών Αγορών (Efficient Market Hypothesis). Η θεωρία 

αναπτύχθηκε αρχικά από τον Samuelson (1965) και έκτοτε έχει απασχολήσει έντονα 

τη βιβλιογραφία
9
. Σε μία αποτελεσματική αγορά δεν υπάρχει «μνήμη» ενώ οι 

συμμετέχοντες είναι ομοιογενείς και ορθολογικοί επενδυτές. Η πληροφορία 

ενσωματώνεται άμεσα και αντανακλάται στην αγορά που δεν αποκλίνει από την 

ισορροπία
10

. 

                                                             
9
 Μία ιστορική αναδρομή για τη Θεωρία των Αποτελεσματικών Αγορών δίνεται στο άρθρο 

των Υen και Lee (2008). 
10

  Λεπτομέρειες σχετικά με τη Θεωρία των Αποτελεσματικών Αγορών δίνεται στο άρθρο του 
Fama (1970). 
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Το μοντέλο BEKK GARCH είναι ένα μη γραμμικό μοντέλο. Η χρήση ενός μη 

γραμμικού μοντέλου κρίνεται απαραίτητη στη μελέτη των σχέσεων μεταξύ των 

επιτοκίων καθώς τα τελευταία χρόνια η Θεωρία των Αποτελεσματικών Αγορών που 

σχετίζεται άμεσα και με την αντίληψη περί του «τυχαίου περίπατου» έχει δεχθεί 

κριτική
11

 και έχει αμφισβητηθεί εμπειρικά σε αναπτυγμένες και αναδυόμενες 

αγορές
12

 . 

Το μοντέλο ΒΕΚΚ GARCH όπως το παρουσιάσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο 

βάσει της βιβλιογραφίας που προαναφέραμε λαμβάνει συνολικά την εξής μαθηματική 

διατύπωση: 

Η εξίσωση του μέσου είναι η εξής: 

Ri,t = μi + εi,t,           [1]  

με εt|Φt-1~N(0,Ht) 

Όπου Ri,t είναι η μήτρα αποδόσεων της μεταβλητής i, μi είναι η μήτρα της σταθεράς, 

εi,t  η μήτρα των καταλοίπων, Φt-1 είναι η πληροφορία ως το χρόνο t-1 και Ht είναι η 

διακύμανση. Η συνάρτηση της διακύμανσης ορίζεται ως εξής: 

Ηt =   
    +     

  
       

     +      
  

   
 
           

     + 

     
  

   
 
                  [2] 

Όπου:  

C0, Γik, Bik : οι μήτρες των παραμέτρων με διαστάσεις n×n 

C1k : οι μήτρες των παραμέτρων με διαστάσεις j×n  

Xt : η μήτρα των εξωγενών παραμέτρων με διαστάσεις j×1 

εt : τα κατάλοιπα 

Aν ισχύσει αυτό που συμβαίνει στις περισσότερες εμπειρικές εφαρμογές για τις 

υστερήσεις, δηλαδή αν k = p = q = 1 τότε η παραπάνω σχέση διαμορφώνεται ως εξής: 

                                                             
11

 Βλέπε σχετικά στο Malkiel (2003). 
12

 Σχετικά άρθρα είναι παραδειγματικά των Kyrtsou και Terraza (2002) και Saeedi et al., 
(2014). 
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Ηt =   
    +    

         
      +    

          = 

(      

    
)’(    

      
) + (      

      
)’        

 (      

      
) + 

(      

      
)’     (

      

      
)        [3] 

Βασική προϋπόθεση της υπό συνθήκης διακύμανσης της συνάρτησης είναι ότι είναι 

θετικά ημιορισμένες οι μήτρες C0, Γik και Bik και πως c12 = 0. 

Στη συνέχεια αφού γίνουν οι πολλαπλασιασμοί των μητρών προκύπτουν οι εξής τρεις 

εξισώσεις: 

      =    
  +    

       
  + 2                   +    

       
  +    

        
  + 

2              +    
        

                 [3.1] 

       =    
  +    

  +    
       

  + 2                   +    
       

  +    
        

  + 

2              +    
        

                 [3.2] 

      =        +             
  + (       +       )              +             

  + 

              + (       +       )         +                           [3.3] 

Η μεταβλητή       ορίζει τη διακύμανση των αποδόσεων της πρώτης μεταβλητής, η 

      ορίζει τη διακύμανση των αποδόσεων της δεύτερης μεταβλητής και η       τη 

συνδιακύμανση των αποδόσεων του ζεύγους των μεταβλητών. Στο μοντέλο BEKK 

GARCH η διακύμανση της κάθε παραμέτρου μπορεί να επηρεάζεται από τη 

διακύμανση της άλλης παραμέτρου αλλά και από τη συνδιακύμανσή τους.  Με αυτόν 

τον τρόπο επιτυγχάνεται ο εντοπισμός μη γραμμικών σχέσεων που τυχόν ενυπάρχουν 

μεταξύ τους. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή του μοντέλου ΒΕΚΚ GARCH είναι να 

εξασφαλιστεί η θετικότητα των μεταβλητών      ,       και      . Για να επιτευχθεί 

αυτό στη μήτρα διακυμάνσεων-συνδιακυμάνσεων, η ορίζουσα της μήτρας    δεν 

πρέπει να είναι αρνητική, οι ορίζουσες των μητρών     και     πρέπει να είναι 

θετικές όπως και οι παράμετροι c11, γ11 και β11. 
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2.2. Τα δεδομένα της εμπειρικής εφαρμογής 

 

Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιούνται χρονοσειρές τεσσάρων ειδών επιτοκίων της 

Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed). Τα επιτόκια της Fed είναι ιδιαίτερης 

σημαντικότητας και αποτελούν τον πυρήνα της αγοράς χρήματος. Οι τιμές που 

αντλήθηκαν είναι ανά δεκαπενθήμερο, δεν είναι προσαρμοσμένες εποχικά και 

αφορούν στην ίδια χρονική περίοδο
13

. Πιο συγκεκριμένα οι χρονολογικές σειρές 

είναι: 

1. Οι τιμές του Βασικού Επιτοκίου της Fed κατά την περίοδο από 04/02/1970 

έως τις 29/04/2015 (1.181 παρατηρήσεις). Στο Διάγραμμα 1 παρουσιάζεται η 

χρονολογική σειρά. 

 

Διάγραμμα 1: Οι τιμές του βασικού επιτοκίου της Fed 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13

 Τα δεδομένα ελήφθησαν από τη βάση δεδομένων του Bloomberg. 
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2. Οι τιμές του Τριμηνιαίου Επιτοκίου της Fed στη δευτερογενή αγορά κατά την 

περίοδο από 04/02/1970 έως τις 29/04/2015 (1.181 παρατηρήσεις). Στο Διάγραμμα 2 

παρουσιάζεται η χρονολογική σειρά. 

 

Διάγραμμα 2: Οι τιμές του τριμηνιαίου επιτοκίου της Fed 

 

3. Οι τιμές του Εξαμηνιαίου Επιτοκίου της Fed στη δευτερογενή αγορά κατά την 

περίοδο από 04/02/1970 έως τις 29/04/2015 (1.181 παρατηρήσεις). Στο Διάγραμμα 3 

παρουσιάζεται η χρονολογική σειρά. 

 

Διάγραμμα 3: Οι τιμές του εξαμηνιαίου επιτοκίου της Fed 
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4. Οι τιμές του Ετήσιου Επιτοκίου της Fed στη δευτερογενή αγορά κατά την 

περίοδο από 04/02/1970 έως τις 29/04/2015 (1.181 παρατηρήσεις). Στο Διάγραμμα 4 

παρουσιάζεται η χρονολογική σειρά. 

 

Διάγραμμα 4: Οι τιμές του ετήσιου επιτοκίου της Fed 

Συνοψίζοντας, στο Διάγραμμα 5 παραθέτουμε συγκεντρωτικά τις τιμές των 

χρονολογικών σειρών των εξεταζομένων επιτοκίων όπως αυτά διαμορφώνονται. 

 

Διάγραμμα 5: Οι τιμές των τεσσάρων υπό εξέταση επιτοκίων 
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Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση των χρονολογικών σειρών των αποδόσεων των 

τεσσάρων εξεταζομένων επιτοκίων στα Διαγράμματα 6-10 παρουσιάζονται οι 

στάσιμες χρονολογικές σειρές τους. Συγκεκριμένα στο διάγραμμα 6 παρουσιάζεται η 

χρονολογική σειρά των αποδόσεων του βασικού επιτοκίου της Fed (FF), στο 

Διάγραμμα 7 η χρονολογική σειρά των αποδόσεων του τριμηνιαίου επιτοκίου της Fed 

(TB3M), στο Διάγραμμα 8 η χρονολογική σειρά των αποδόσεων του εξαμηνιαίου 

επιτοκίου της Fed (TB6M) και στο Διάγραμμα 9 η χρονολογική σειρά των 

αποδόσεων του ετήσιου επιτοκίου (TB1Y). Τέλος, στο Διάγραμμα 10 

παρουσιάζονται συγκεντρωτικά γραφικά οι παραπάνω στάσιμες χρονοσειρές. 

 

Διάγραμμα 6: Οι αποδόσεις του βασικού επιτοκίου της Fed 

 

Διάγραμμα 7: Οι αποδόσεις του τριμηνιαίου επιτοκίου της Fed 
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Διάγραμμα 8: Οι αποδόσεις του εξαμηνιαίου επιτοκίου της Fed 

 

Διάγραμμα 9: Oι αποδόσεις του ετήσιου επιτοκίου της Fed 

 

Διάγραμμα 10: Οι αποδόσεις των τεσσάρων υπό εξέταση επιτοκίων 
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2.3. Περιγραφικές στατιστικές των χρονολογικών σειρών 

 

Αφού πρώτα υπολογιστούν οι αποδόσεις των μεταβλητών που παρουσιάσαμε 

παραπάνω θα παρουσιαστούν οι περιγραφικές στατιστικές των υπό εξέταση 

χρονολογικών σειρών. Έτσι, θα υπολογιστούν ο συντελεστής ασυμμετρίας 

(skewness) ο συντελεστής κυρτότητας (kurtosis) και ο συντελεστής αυτοσυσχέτισης 

των αποδόσεων. 

Ο συντελεστής ασυμμετρίας παρέχει στοιχεία για την κατανομή των δεδομένων. 

Σύμφωνα με τη θεωρία, η κατανομή των δεδομένων μπορεί να είναι είτε συμμετρική 

είτε μη συμμετρική. Εάν η κατανομή είναι συμμετρική η κορυφή, η διάμεσος και η 

μέση τιμή συμπίπτουν ενώ η τιμή του συντελεστή ασυμμετρίας είναι μηδενική. 

Αντίθετα, αν η τιμή του συντελεστή ασυμμετρίας είναι διάφορη του μηδενός, ένα από 

τα τμήματα στα οποία η κορυφή χωρίζει την κατανομή περιέχει περισσότερες 

παρατηρήσεις από το άλλο. Υπάρχουν δύο ειδών ασυμμετρίες στην κατανομή μίας 

σειράς δεδομένων. Η θετική ή δεξιά ασυμμετρία (skewness>0) στην οποία οι 

περισσότερες παρατηρήσεις, καθώς και η διάμεσος και η μέση τιμή, βρίσκονται δεξιά 

της κορυφής, δηλαδή η «ουρά» της κατανομής είναι μεγαλύτερη από τη δεξιά πλευρά 

και η αρνητική ή αριστερή ασυμμετρία (skewness<0) στην οποία οι περισσότερες 

παρατηρήσεις, καθώς και η διάμεσος και η μέση τιμή, βρίσκονται αριστερά της 

κορυφής, δηλαδή η «ουρά» της κατανομής είναι μεγαλύτερη από την αριστερή 

πλευρά. Στην υπό μελέτη περίπτωση ο συντελεστής ασυμμετρίας δηλώνει το 

συντελεστή ασυμμετρίας της πληροφορίας και αποτυπώνει τις ακραίες παρατηρήσεις 

που πιθανώς υπάρχουν. 

Ο συντελεστής κυρτότητας διερευνά την πυκνότητα των παρατηρήσεων, δηλαδή το 

βαθμό συγκέντρωσης των τιμών της μεταβλητής γύρω από το μέσο και τα άκρα της 

κατανομής. Ως βάση σύγκρισης για το χαρακτηρισμό μιας κατανομής ως 

περισσότερο ή λιγότερο κυρτής συνήθως χρησιμοποιείται η κανονική κατανομή, η 

οποία έχει συντελεστή κύρτωσης 3. Αν ο συντελεστής κύρτωσης είναι 3 (kurtosis=0) 

τότε η κατανομή χαρακτηρίζεται ως μεσόκυρτη. Η κατανομή είναι πλατύκυρτη όταν 

ο συντελεστής λαμβάνει τιμή μικρότερη του 3 (kurtosis<3). Αν ο συντελεστής 

κυρτότητας υπερβαίνει το 3 (kurtosis>3) η κατανομή είναι λεπτόκυρτη και αποτελεί 

ένδειξη ετεροσκεδαστικότητας (δηλαδή διαφορετικής διακύμανσης) στα δεδομένα. Ο 
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έλεγχος Jarque-Bera ελέγχει αν τα δεδομένα έχουν συμμετρία και κύρτωση που 

ταιριάζουν με την κανονική κατανομή. Αν οι τιμές μίας μεταβλητής ακολουθούν την 

κανονική κατανομή η τιμή J-B είναι μικρότερη του 5,99. 

Η ύπαρξη αυτοσυσχέτισης μεταξύ των δεδομένων περιγράφεται από τον αντίστοιχο 

συντελεστή. Ο συντελεστής αυτοσυσχέτισης λαμβάνει τιμές από -1 έως 1. Εάν σε μία 

χρονολογική σειρά υπάρχει αυτοσυσχέτιση τότε οι τιμές της συσχετίζονται με τις 

τιμές των χρονικών τους υστερήσεων. Στην περίπτωση των χρονοσειρών των 

αποδόσεων των επιτοκίων, που μελετάται στην παρούσα έρευνα, γίνεται σαφές το 

είδος των επενδυτών και η απορρόφηση της πληροφορίας στις τιμές. Όπως αναφέρει 

ο Fama (1970) αν δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση ο επενδυτής χρησιμοποιεί την 

πληροφορία χωρίς υστέρηση και η αγορά μπορεί να θεωρηθεί αποτελεσματική καθώς 

δεν έχει «μνήμη».  

Αφού έγινε μία συνοπτική αναφορά στη στατιστική θεωρία στη συνέχεια του 

κεφαλαίου θα προχωρήσουμε στην ανάλυση των χρονοσειρών των αποδόσεων των 

υπό εξέταση επιτοκίων. Στα διαγράμματα Π1, Π2, Π3, Π4 του Παραρτήματος 

παρατίθενται οι περιγραφικές στατιστικές των αποδόσεων του βασικού, του 

τριμηνιαίου, του εξαμηνιαίου και του ετήσιου επιτοκίου της Fed. Στον Πίνακα 1 

παραθέτουμε συνολικά τις περιγραφικές τους στατιστικές. 

Πίνακας 1: Οι περιγραφικές στατιστικές των τεσσάρων εξεταζομένων επιτοκίων 

Περιγραφικές 

Στατιστικές 

Βασικό 

Επιτόκιο 

(FF) 

Τριμηνιαίο 

Επιτόκιο 

(TB3M) 

Εξαμηνιαίο 

Επιτόκιο 

(TB6M) 

Ετήσιο 

Επιτόκιο 

(TB1Y) 

Μέσος -0.003603 -0.004719 -0.003687 -0.002982 

Συμμετρία -3.347922 -1.050924 -1.178383 -1.171967 

Κύρτωση 77.13396 33.52571 18.03933 13.99335 

Jarque - Bera 272416.7 46031.64 11393.68 6212.099 

Πιθανότητα 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

 

Το βασικό επιτόκιο έχει αρνητικό μέσο ενώ παρουσιάζει και αριστερή συμμετρία. Η 

κατανομή είναι λεπτόκυρτη όπως φαίνεται από το συντελεστή κύρτωσης που είναι 

μάλιστα ιδιαίτερα υψηλός. Η εμφάνιση της λεπτόκυρτης κατανομής στις αποδόσεις 
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του βασικού επιτοκίου της Fed είναι ισχυρή ένδειξη ετεροσκεδαστικότητας. Ο πολύ 

υψηλός συντελεστής Jarque Bera, που είναι πολύ υψηλότερος από 5,99, επιβεβαιώνει 

τα παραπάνω αποτελέσματα. Η υπόθεση της κανονικότητας απορρίπτεται. 

Ομοίως, και για τις αποδόσεις των υπολοίπων υπό εξέταση επιτοκίων ισχύει ότι έχουν 

αρνητικούς μέσους και αριστερή ασυμμετρία. Επιπλέον, οι κατανομές είναι 

λεπτόκυρτες παρουσιάζοντας ετεροσκεδαστικότητα αν και με το πέρασμα του χρόνου 

(από το τριμηνιαίο στο ετήσιο επιτόκιο) οι τιμές του συντελεστή Jarque - Bera 

εμφανίζονται μειωμένες. 

Τέλος, εξετάζουμε την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης στις χρονοσειρές με τη χρήση 

κορρελογραμμάτων που ελέγχουν την τυχαιότητα των δεδομένων. Από τους Πίνακες 

Π1, Π2, Π3, και Π4 του Παραρτήματος όπου παρουσιάζονται τα κορελλογράμματα 

των χρονολογικών σειρών των αποδόσεων του βασικού, του τριμηνιαίου, του 

εξαμηνιαίου και του ετήσιου επιτοκίου της Fed αντίστοιχα, με 36 υστερήσεις, 

παρατηρούμε ότι παρουσιάζεται αυτοσυσχέτιση που είναι στατιστικά σημαντική σε 

όλες πλην αυτής του βασικού επιτοκίου για την πρώτη υστέρηση. Από αυτή την 

ιδιότητα συνάγεται ότι οι αγορές τους δεν είναι αποτελεσματικές και υπάρχει χρονική 

υστέρηση στην ενσωμάτωση της πληροφορίας. 

 

2.4. Εμπειρικά αποτελέσματα του μοντέλου BEKK GARCH 

 

Αφού αναλύθηκαν οι περιγραφικές στατιστικές των χρονολογικών σειρών, στην 

παρούσα ενότητα θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα εφαρμογής του 

οικονομετρικού μοντέλου που παρουσιάσαμε προηγούμενα. Η εφαρμογή του 

μοντέλου θα γίνει για έξι ζεύγη αποδόσεων επιτοκίων. Το μοντέλο θα εφαρμοστεί: 

Α) Για το ζεύγος των αποδόσεων του βασικού επιτοκίου της Fed και του τριμηνιαίου. 

Β) Για το ζεύγος των αποδόσεων του βασικού επιτοκίου της Fed και του εξαμηνιαίου. 

Γ) Για το ζεύγος των αποδόσεων του βασικού επιτοκίου της Fed και του ετήσιου. 

Δ) Για το ζεύγος των αποδόσεων του τριμηνιαίου επιτοκίου της Fed και του 

εξαμηνιαίου. 
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Ε) Για το ζεύγος των αποδόσεων του τριμηνιαίου επιτοκίου της Fed και του ετήσιου. 

ΣΤ) Για το ζεύγος των αποδόσεων του εξαμηνιαίου επιτοκίου της Fed και του 

ετήσιου. 

Αφού ελεγχθεί η καταλληλότητα του μοντέλου για κάθε επιλεγμένο ζεύγος 

μεταβλητών θα αντληθούν πληροφορίες για τις σχέσεις που υφίστανται μεταξύ των 

επιτοκίων της Fed στην αγορά χρήματος. Υπενθυμίζουμε πως για να συμβαίνει αυτό, 

δηλαδή να ικανοποιείται η υπόθεση της μη-αρνητικότητας, και το υπόδειγμα να 

ορίζεται, οι μήτρες Γ και Β πρέπει να είναι θετικές, η μήτρα C έστω μηδενική ενώ οι 

συντελεστές c11, γ11 και β11 πρέπει να είναι θετικοί. 

2.4.1. Έλεγχος ζεύγους βασικού (FF) και τριμηνιαίου επιτοκίου (TB3M) 

Στην πρώτη ενότητα του υποκεφαλαίου μελετάμε τη σχέση μεταξύ του βασικού 

επιτοκίου της Fed και του αντίστοιχου τριμηνιαίου του γραμματίου.  

Πίνακας 2: Συντελεστές BEKK GARCH βασικού και τριμηνιαίου επιτοκίου 

Συντελεστής 

μοντέλου 
BEKK GARCH FF-TB3M 

c11 0.016034 (0.0000) 

c21 0.008068 (0.0000) 

c22 0.000005 (1.0000) 

γ11 0.798793 (0.0000) 

γ21 -0.101551 (0.0000) 

γ22 0.792761 (0.0000) 

γ12 -0.115606 (0.0000) 

β11 0.320524 (0.0000) 

β21 0.399089 (0.0000) 

β22 0.699001 (0.0000) 

β12 0.107973 (0.0000) 

Εντός παρενθέσεων δίνεται η p-value για επίπεδο σημαντικότητας α = 5% 

 

Όπως φαίνεται στους Πίνακες 2 και 3 και τον Πίνακα Π5 του Παραρτήματος το 

υπόδειγμα είναι κατάλληλο για τη μελέτη της κίνησης του συγκεκριμένου ζεύγους 
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των επιτοκίων καθώς η υπόθεση των θετικών συντελεστών c11, γ11 και β11 και των μη 

αρνητικών μητρών δεν απορρίπτεται. 

Πίνακας 3: Ορίζουσες μητρών BEKK GARCH βασικού και τριμηνιαίου επιτοκίου 

Ορίζουσες 

Μητρών 
BEKK GARCH FF-TB3M 

C 0.000000 

Γ 0.621512 

Β 0.180955 

 

Για να μελετηθούν οι κινήσεις των επιτοκίων και η σχέση μεταξύ του ζεύγους των 

επιτοκίων (FF-TB3M) πρέπει να αναλυθούν οι εξισώσεις διακυμάνσεων και 

συνδιακύμανσης του μοντέλου BEKK GARCH που παρουσιάσαμε στην 

προηγούμενη ενότητα, δηλαδή οι μη ορισμένες εξισώσεις [3.1], [3.2] και [3.3] βάσει 

των συντελεστών που εξήχθησαν μετά την εκτίμηση του μοντέλου. Στο Διάγραμμα 

11 παρουσιάζουμε γραφικά τις διακυμάνσεις και τη συνδιακύμανση των δύο υπό 

εξέταση μεταβλητών.  

 

Διάγραμμα 11: Διακυμάνσεις και συνδιακύμανση βασικού και τριμηνιαίου επιτοκίου 
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Στη συγκεκριμένη περίπτωση επιτοκίων η εξίσωση [3.1] περιγράφει τη διακύμανση 

του βασικού επιτοκίου της Fed, η εξίσωση [3.2] τη διακύμανση του τριμηνιαίου 

επιτοκίου της Fed και η εξίσωση [3.3] τη συνδιακύμανση των δύο επιτοκίων. 

Η διακύμανση του βασικού επιτοκίου της Fed επηρεάζεται θετικά και από τις 

μεταβολές του ίδιου επιτοκίου από ένα σοκ σε μία χρονική περίοδο υστέρησης 

(β11>0) αλλά και από τις μεταβολές του τριμηνιαίου επιτοκίου (β21>0). Η διακύμανση 

του τριμηνιαίου επιτοκίου επηρεάζεται θετικά από τη διακύμανση του ίδιου από ένα 

σοκ σε χρόνο μίας υστέρησης (β22>0) αλλά και από το βασικό επιτόκιο (β12>0). Η 

συνδιακύμανση των δύο μεταβλητών συσχετίζεται θετικά τόσο με τη διακύμανση του 

βασικού επιτοκίου (β11,β12>0) από ένα σοκ σε μία περίοδο υστέρησης όσο και με τη 

διακύμανση του τριμηνιαίου επιτοκίου (β21,β22>0). Στο Διάγραμμα Π5 του 

Παραρτήματος παρουσιάζεται ξεχωριστά η γραφική διαχρονική απεικόνιση της 

συνδιακύμανσης του ζεύγους των επιτοκίων. 

2.4.2. Έλεγχος ζεύγους βασικού (FF) και εξαμηνιαίου επιτοκίου (TB6M) 

Στη δεύτερη ενότητα του υποκεφαλαίου μελετάμε τη σχέση μεταξύ του βασικού 

επιτοκίου της Fed και του αντίστοιχου εξαμηνιαίου του χρεογράφου. 

Πίνακας 4: Συντελεστές BEKK GARCH βασικού και εξαμηνιαίου επιτοκίου 

Συντελεστής 

μοντέλου 
BEKK GARCH FF-TB6M 

c11 0.009269 (0.0000) 

c21 0.004963 (0.0000) 

c22 0.005057 (0.0000) 

γ11 0.871250 (0.0000) 

γ21 -0.098725 (0.0000) 

γ22 0.864096 (0.0000) 

γ12 -0.052389 (0.0000) 

β11 0.310998 (0.0000) 

β21 0.402254 (0.0000) 

β22 0.514383 (0.0000) 

β12 0.080454 (0.0000) 

Εντός παρενθέσεων δίνεται η p-value για επίπεδο σημαντικότητας α = 5% 
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Όπως φαίνεται στους Πίνακες 4, 5 και τον Πίνακα Π6 του Παραρτήματος, όπως και 

στο προηγούμενο ζεύγος το υπόδειγμα είναι κατάλληλο για τη μελέτη της κίνησης 

του συγκεκριμένου ζεύγους των επιτοκίων καθώς η υπόθεση των θετικών 

συντελεστών c11, γ11 και β11 και των μη αρνητικών μητρών δεν απορρίπτεται. 

Πίνακας 5: Ορίζουσες μητρών BEKK GARCH βασικού και εξαμηνιαίου επιτοκίου 

Ορίζουσες 

Μητρών 
BEKK GARCH FF-TB6M 

C 0.000046 

Γ 0.747671 

Β 0.127609 

 

Για να μελετηθούν οι κινήσεις των επιτοκίων και η σχέση μεταξύ του ζεύγους των 

επιτοκίων (FF-TB6M) πρέπει, όπως και προηγουμένως, να αναλυθούν οι εξισώσεις 

διακυμάνσεων και συνδιακύμανσης του μοντέλου BEKK GARCH που 

παρουσιάσαμε στην προηγούμενη ενότητα, δηλαδή οι μη ορισμένες εξισώσεις [3.1], 

[3.2] και [3.3] βάσει των συντελεστών που εξήχθησαν μετά την εκτίμηση του 

μοντέλου.  

 

Διάγραμμα 12: Διακυμάνσεις και συνδιακύμανση βασικού και εξαμηνιαίου επιτοκίου 
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Στο παραπάνω Διάγραμμα 12 παρουσιάζουμε γραφικά τις διακυμάνσεις και τη 

συνδιακύμανση των δύο υπό εξέταση μεταβλητών. 

Και στη συγκεκριμένη περίπτωση επιτοκίων η εξίσωση [3.1] περιγράφει αντίστοιχα 

τη διακύμανση του βασικού επιτοκίου της Fed, η εξίσωση [3.2] τη διακύμανση του 

εξαμηνιαίου επιτοκίου της Fed και η εξίσωση [3.3] τη συνδιακύμανση των δύο 

επιτοκίων.  

Η διακύμανση του βασικού επιτοκίου της Fed επηρεάζεται θετικά και από τις 

μεταβολές του ίδιου επιτοκίου από ένα σοκ σε μία χρονική περίοδο υστέρησης 

(β11>0) αλλά και από τις μεταβολές του τριμηνιαίου επιτοκίου (β21>0). Η διακύμανση 

του εξαμηνιαίου επιτοκίου επηρεάζεται θετικά από τη διακύμανση του ίδιου από ένα 

σοκ σε χρόνο μίας υστέρησης (β22>0) αλλά και από το βασικό επιτόκιο (β12>0). Η 

συνδιακύμανση των δύο μεταβλητών συσχετίζεται θετικά τόσο με τη διακύμανση του 

βασικού επιτοκίου (β11,β12>0) από ένα σοκ σε μία περίοδο υστέρησης όσο και με τη 

διακύμανση του εξαμηνιαίου επιτοκίου (β21,β22>0). Στο Διάγραμμα Π6 του 

Παραρτήματος παρουσιάζεται ξεχωριστά η γραφική διαχρονική απεικόνιση της 

συνδιακύμανσης του ζεύγους των επιτοκίων. 

Όπως παρατηρούμε η θετική σχέση μεταξύ αυτού του ζεύγους των επιτοκίων 

προσομοιάζει με αυτή του ζεύγους βασικού και τριμηνιαίου που εξετάστηκε στην 

προηγούμενη υποενότητα. 

2.4.3. Έλεγχος ζεύγους βασικού (FF) και ετήσιου επιτοκίου (TB1Y) 

Στην τρίτη ενότητα του υποκεφαλαίου μελετάμε αντιστοίχως τη σχέση μεταξύ του 

βασικού επιτοκίου της Fed και του ετήσιου επιτοκίου. Όπως παρατηρούμε στους 

Πίνακες 6 και 7 και τον Πίνακα Π7 του Παραρτήματος το υπόδειγμα είναι κατάλληλο 

για τη μελέτη της κίνησης του συγκεκριμένου ζεύγους των επιτοκίων καθώς η 

υπόθεση των θετικών συντελεστών c11, γ11 και β11 και των μη αρνητικών μητρών δεν 

απορρίπτεται. 

Για να μελετηθούν οι κινήσεις των επιτοκίων και η σχέση μεταξύ του ζεύγους των 

επιτοκίων (FF-TB1Υ) πρέπει να αναλυθούν, όπως και στα προηγούμενα δύο ζεύγη, οι 

εξισώσεις διακυμάνσεων και συνδιακύμανσης του μοντέλου BEKK GARCH που 

παρουσιάσαμε στην προηγούμενη ενότητα, δηλαδή οι μη ορισμένες εξισώσεις [3.1], 



Σχέσεις μεταξύ επιτοκίων: Θεωρία και εμπειρικές εφαρμογές 

64 
 

[3.2] και [3.3]. Στο Διάγραμμα 13 παρουσιάζουμε γραφικά τις διακυμάνσεις και τη 

συνδιακύμανση των δύο υπό εξέταση μεταβλητών. 

 

Πίνακας 6: Συντελεστές BEKK GARCH βασικού και ετήσιου επιτοκίου 

Συντελεστής 

μοντέλου 
BEKK GARCH FF-TB1Υ 

c11 0.008005 (0.0000) 

c21 0.006736 (0.0000) 

c22 0.004636 (0.0000) 

γ11 0.922315 (0.0000) 

γ21 -0.136294 (0.0000) 

γ22 0.852304 (0.0000) 

γ12 -0.010066 (0.0195) 

β11 0.375699 (0.0000) 

β21 0.253990 (0.0000) 

β22 0.512315 (0.0000) 

β12 0.106200 (0.0000) 

Εντός παρενθέσεων δίνεται η p-value για επίπεδο σημαντικότητας α = 5% 

 

Πίνακας 7: Ορίζουσες μητρών BEKK GARCH βασικού και εξαμηνιαίου επιτοκίου 

Ορίζουσες 

Μητρών 
BEKK GARCH FF-TB1Υ 

C 0.000037 

Γ 0.784721 

Β 0.165502 
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Διάγραμμα 13: Διακυμάνσεις και συνδιακύμανση βασικού και ετήσιου επιτοκίου 

Ομοίως με τις προηγούμενες περιπτώσεις η εξίσωση [3.1] περιγράφει τη διακύμανση 

του βασικού επιτοκίου της Fed, η εξίσωση [3.2] τη διακύμανση του ετήσιου 

επιτοκίου της Fed και η εξίσωση [3.3] τη συνδιακύμανση των δύο επιτοκίων. 

Η διακύμανση του βασικού επιτοκίου της Fed επηρεάζεται θετικά και από τις 

μεταβολές του ίδιου επιτοκίου σε μία χρονική περίοδο υστέρησης (β11>0) από ένα 

ενδεχόμενο σοκ αλλά και από τις μεταβολές του ετήσιου επιτοκίου (β21>0). Η 

διακύμανση του ετήσιου επιτοκίου επηρεάζεται θετικά από τη διακύμανση του ίδιου 

από ένα σοκ σε χρόνο μίας υστέρησης (β22>0) αλλά και από το βασικό επιτόκιο 

(β12>0). Η συνδιακύμανση των δύο μεταβλητών συσχετίζεται θετικά τόσο με τη 

διακύμανση του βασικού επιτοκίου (β11,β12>0) από ένα σοκ σε μία περίοδο 

υστέρησης όσο και με τη διακύμανση του εξαμηνιαίου επιτοκίου (β21,β22>0) σε χρόνο 

υστέρησης. Στο Διάγραμμα Π7 του Παραρτήματος παρουσιάζεται ξεχωριστά η 

γραφική διαχρονική απεικόνιση της συνδιακύμανσης του ζεύγους των επιτοκίων. 

Όπως παρατηρούμε η θετική σχέση μεταξύ αυτού του ζεύγους των επιτοκίων 

προσομοιάζει με αυτές των δύο προηγούμενων ζευγών που μελετήσαμε παραπάνω. 
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2.4.4. Έλεγχος ζεύγους τριμηνιαίου (TB3M) και εξαμηνιαίου επιτοκίου (TB6M) 

Συνεχίζοντας την ανάλυσή μας, στην τέταρτη ενότητα του υποκεφαλαίου μελετάμε 

τη σχέση μεταξύ του τριμηνιαίου επιτοκίου της Fed και του αντίστοιχου εξαμηνιαίου. 

Όπως φαίνεται στους Πίνακες 8 και 9 και τον Πίνακα Π8 του Παραρτήματος και σε 

αυτήν την περίπτωση, το υπόδειγμα είναι κατάλληλο για τη μελέτη της κίνησης του 

συγκεκριμένου ζεύγους των επιτοκίων καθώς η υπόθεση των θετικών συντελεστών 

c11, γ11 και β11 και των μη αρνητικών μητρών δεν απορρίπτεται. 

Για να μελετηθούν οι κινήσεις των επιτοκίων και η σχέση μεταξύ του ζεύγους των 

επιτοκίων (ΤΒ3Μ-TB6M) πρέπει να αναλυθούν ξανά οι εξισώσεις διακυμάνσεων και 

συνδιακύμανσης του μοντέλου BEKK GARCH που παρουσιάσαμε στην 

προηγούμενη ενότητα, δηλαδή οι μη ορισμένες εξισώσεις [3.1], [3.2] και [3.3].  

Αναλόγως με τα προηγούμενα ζεύγη, η εξίσωση [3.1] περιγράφει τη διακύμανση του 

τριμηνιαίου επιτοκίου της Fed, η εξίσωση [3.2] τη διακύμανση του εξαμηνιαίου 

επιτοκίου της Fed και η εξίσωση [3.3] τη συνδιακύμανση των δύο επιτοκίων. 

Πίνακας 8: Συντελεστές BEKK GARCH τριμηνιαίου και εξαμηνιαίου επιτοκίου 

Συντελεστής 

μοντέλου 
BEKK GARCH TB3M-ΤΒ6Μ 

c11 0.007886 (0.0000) 

c21 0.007094 (0.0000) 

c22 0.002316 (0.0000) 

γ11 0.872697 (0.0000) 

γ21 -0.061981 (0.0000) 

γ22 0.842652 (0.0000) 

γ12 -0.003846 (0.0000) 

β11 0.434849 (0.0000) 

β21 0.271360 (0.0000) 

β22 0.631809 (0.0000) 

β12 -0.029095 (0.0763) 

Εντός παρενθέσεων δίνεται η p-value για επίπεδο σημαντικότητας α = 5% 
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Πίνακας 9: Ορίζουσες μητρών BEKK GARCH τριμηνιαίου και εξαμηνιαίου επιτοκίου 

Ορίζουσες 

Μητρών 
BEKK GARCH TB3M-ΤΒ6Μ 

C 0.000018 

Γ 0.735141 

Β 0,274741 

 

Η διακύμανση του τριμηνιαίου επιτοκίου της Fed επηρεάζεται θετικά και από τις 

μεταβολές του ίδιου επιτοκίου σε μία χρονική περίοδο υστέρησης (β11>0) σε ένα 

ενδεχόμενο σοκ αλλά και από τις μεταβολές του εξαμηνιαίου επιτοκίου (β21>0). Η 

διακύμανση του εξαμηνιαίου επιτοκίου επηρεάζεται θετικά από τη διακύμανση του 

ίδιου σε χρόνο μίας υστέρησης (β22>0) αλλά δεν επηρεάζεται από τη διακύμανση του 

τριμηνιαίου επιτοκίου (β12: στατιστικά μη σημαντικός). Η συνδιακύμανση των δύο 

μεταβλητών συσχετίζεται θετικά μόνο με τη διακύμανση του εξαμηνιαίου επιτοκίου 

(β21,β22>0).  

 

Διάγραμμα 14: Διακυμάνσεις και συνδιακύμανση τριμηνιαίου και εξαμηνιαίου 
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Στο Διάγραμμα 14 παρουσιάζουμε γραφικά τις διακυμάνσεις και τη συνδιακύμανση 

των δύο υπό εξέταση μεταβλητών, του τριμηνιαίου και του εξαμηνιαίου επιτοκίου 

της Fed ενώ στο Διάγραμμα Π8 του Παραρτήματος παρουσιάζεται ξεχωριστά η 

γραφική διαχρονική απεικόνιση της συνδιακύμανσης του ζεύγους των επιτοκίων. 

Σε αυτό το ζεύγος επιτοκίων παρατηρούμε μία διαφοροποίηση σε σχέση με τα 

προηγούμενα καθώς τα δύο επιτόκια συνδιακυμαίνονται εξαρτώμενα θετικά μόνο 

από τη διακύμανση του εξαμηνιαίου κι όχι του τριμηνιαίου επιτοκίου από ένα πιθανό 

σοκ σε χρόνο υστέρησης. 

2.4.5. Έλεγχος ζεύγους τριμηνιαίου (TB3M) και ετήσιου επιτοκίου (TB1Y) 

Στην πέμπτη ενότητα του υποκεφαλαίου μελετάμε αντιστοίχως τη σχέση μεταξύ του 

τριμηνιαίου επιτοκίου της Fed και του αντίστοιχου ετήσιου. Όπως φαίνεται στους 

Πίνακες 10, 11 και τον Πίνακα Π9 του Παραρτήματος το υπόδειγμα είναι κατάλληλο 

για τη μελέτη της κίνησης και του συγκεκριμένου ζεύγους των επιτοκίων καθώς η 

υπόθεση των θετικών συντελεστών c11, γ11 και β11 και των μη αρνητικών μητρών δεν 

απορρίπτεται. 

Πίνακας 10: Συντελεστές BEKK GARCH τριμηνιαίου και ετήσιου επιτοκίου 

Συντελεστής 

μοντέλου 
BEKK GARCH TB3M-ΤΒ1Υ 

c11 0.009084 (0.0000) 

c21 0.008739 (0.0000) 

c22 0.002076 (0.1026) 

γ11 0.798590 (0.0000) 

γ21 -0.025054 (0.0854) 

γ22 0.831748 (0.0000) 

γ12 -0.028938 (0.0000) 

β11 0.705244 (0.0000) 

β21 0.051208 (0.0159) 

β22 0.446957 (0.0000) 

β12 0.145151 (0.0000) 

Εντός παρενθέσεων δίνεται η p-value για επίπεδο σημαντικότητας α = 5% 
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Πίνακας 11: Ορίζουσες μητρών BEKK GARCH τριμηνιαίου και ετήσιου επιτοκίου 

Ορίζουσες 

Μητρών 
BEKK GARCH TB3M-ΤΒ1Υ 

C 0.000000 

Γ 0,664225 

Β 0.307781 

 

Για να μελετηθούν οι κινήσεις των επιτοκίων και η σχέση μεταξύ του ζεύγους των 

επιτοκίων (TB3M-ΤΒ1Υ) πρέπει, όπως και προηγουμένως, να αναλυθούν οι 

εξισώσεις διακυμάνσεων και συνδιακύμανσης του μοντέλου BEKK GARCH που 

παρουσιάσαμε στην προηγούμενη ενότητα, δηλαδή οι μη ορισμένες εξισώσεις [3.1], 

[3.2] και [3.3] βάσει των συντελεστών που εξήχθησαν μετά την εκτίμηση του 

μοντέλου.  

Και γι αυτό το ζεύγος η εξίσωση [3.1] περιγράφει τη διακύμανση του τριμηνιαίου 

επιτοκίου της Fed, η εξίσωση [3.2] τη διακύμανση του εξαμηνιαίου επιτοκίου της Fed 

και η εξίσωση [3.3] τη συνδιακύμανση των δύο επιτοκίων. 

Η διακύμανση του τριμηνιαίου επιτοκίου της Fed επηρεάζεται θετικά και από τις 

μεταβολές του ίδιου επιτοκίου από ένα σοκ σε μία χρονική περίοδο υστέρησης 

(β11>0) αλλά και από τις μεταβολές του ετήσιου επιτοκίου (β21>0). Η διακύμανση του 

ετήσιου επιτοκίου επηρεάζεται θετικά από τη διακύμανση του ίδιου σε χρόνο μίας 

υστέρησης (β22>0) αλλά και από το τριμηνιαίο επιτόκιο (β12>0). Η συνδιακύμανση 

των δύο μεταβλητών συσχετίζεται θετικά τόσο με τη διακύμανση του τριμηνιαίου 

επιτοκίου (β11,β12>0) από ένα σοκ σε μία περίοδο υστέρησης όσο και με τη 

διακύμανση του ετήσιου επιτοκίου (β21,β22>0) σε περίοδο υστέρησης. Στο Διάγραμμα 

15 παρουσιάζονται γραφικά οι διακυμάνσεις και η συνδιακύμανση των δύο υπό 

εξέταση μεταβλητών ενώ στο Διάγραμμα Π9 του Παραρτήματος παρουσιάζεται 

ξεχωριστά η γραφική διαχρονική απεικόνιση της συνδιακύμανσης του ζεύγους των 

επιτοκίων που εξετάσαμε. 
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Διάγραμμα 15: Διακυμάνσεις και συνδιακύμανση τριμηνιαίου και ετήσιου επιτοκίου 

Σε αυτό το ζεύγος επιτοκίων και τα δύο επιτόκια συνδιακυμαίνονται εξαρτώμενα 

θετικά από τις διακυμάνσεις τους όπως και στις τρεις πρώτες περιπτώσεις ζευγών που 

μελετήσαμε. 

2.4.6. Έλεγχος ζεύγους εξαμηνιαίου (TB6M) και ετήσιου επιτοκίου (TB1Y) 

Ολοκληρώνοντας την ανάλυσή μας, στην έκτη ενότητα του υποκεφαλαίου μελετάμε 

τη σχέση μεταξύ του εξαμηνιαίου επιτοκίου της Fed και του αντίστοιχου ετήσιου. 

Όπως φαίνεται στους Πίνακες 12, 13 και τον Πίνακα Π10 του Παραρτήματος το 

υπόδειγμα είναι κατάλληλο για τη μελέτη της κίνησης και του συγκεκριμένου 

ζεύγους των επιτοκίων καθώς η υπόθεση των θετικών συντελεστών c11, γ11 και β11 

και των μη αρνητικών μητρών δεν απορρίπτεται. 

Ομοίως με τις προηγούμενες περιπτώσεις για να μελετηθούν οι κινήσεις των 

επιτοκίων και η σχέση μεταξύ του ζεύγους των επιτοκίων (TB3M-ΤΒ1Υ) πρέπει να 

αναλυθούν οι εξισώσεις διακυμάνσεων και συνδιακύμανσης του μοντέλου BEKK 

GARCH, δηλαδή οι μη ορισμένες εξισώσεις [3.1], [3.2] και [3.3] βάσει των 

συντελεστών που εξήχθησαν μετά την εκτίμηση του μοντέλου.  

 

-0.4

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

250 500 750 1000

VAR_ΤΒ3Μ

VAR_ΤΒ1Υ

COV_ΤΒ3Μ-ΤΒ1Υ



Σχέσεις μεταξύ επιτοκίων: Θεωρία και εμπειρικές εφαρμογές 

71 
 

Πίνακας 12: Συντελεστές BEKK GARCH εξαμηνιαίου και ετήσιου επιτοκίου 

Συντελεστής 

μοντέλου 
BEKK GARCH TB6M-ΤΒ1Υ 

c11 0.007094 (0.0000) 

c21 0.007575 (0.0000) 

c22 0.00000011 (1.0000) 

γ11 0.902136 (0.0000) 

γ21 -0.086833 (0.0000) 

γ22 0.822486 (0.0000) 

γ12 -0.002527 (0.0000)  

β11 0.533801 (0.0000) 

β21 0.140755 (0.0000) 

β22 0.555332 (0.0000) 

β12 0.104941 (0.0010) 

Εντός παρενθέσεων δίνεται η p-value για επίπεδο σημαντικότητας α = 5% 

 

Πίνακας 13: Ορίζουσες μητρών BEKK GARCH εξαμηνιαίου και ετήσιου επιτοκίου 

Ορίζουσες 

Μητρών 
BEKK GARCH TB6M-ΤΒ6Υ 

C 0.000000 

Γ 0.741774 

Β 0.281665 

 

Και στη συγκεκριμένη περίπτωση επιτοκίων η εξίσωση [3.1] περιγράφει τη 

διακύμανση του εξαμηνιαίου επιτοκίου της Fed, η εξίσωση [3.2] τη διακύμανση του 

ετήσιου επιτοκίου της Fed και η εξίσωση [3.3] τη συνδιακύμανση των δύο υπό 

εξέταση επιτοκίων. Στο Διάγραμμα 16 παρουσιάζεται η γραφική αναπαράσταση των 

δύο διακυμάνσεων και της συνδιακύμανσης των επιτοκίων ενώ στο Διάγραμμα Π10 

του Παραρτήματος παρουσιάζεται ξεχωριστά η γραφική διαχρονική απεικόνιση της 

συνδιακύμανσης του ζεύγους των επιτοκίων. 
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Διάγραμμα 16: Διακυμάνσεις και συνδιακύμανση εξαμηνιαίου και ετήσιου επιτοκίου 

Η διακύμανση του εξαμηνιαίου επιτοκίου της Fed επηρεάζεται θετικά και από τις 

μεταβολές του ίδιου επιτοκίου σε μία χρονική περίοδο υστέρησης (β11>0) αλλά και 

από τις μεταβολές του ετήσιου επιτοκίου (β21>0). Η διακύμανση του ετήσιου 

επιτοκίου επηρεάζεται θετικά από τη διακύμανση του ίδιου σε χρόνο μίας υστέρησης 

(β22>0) αλλά και από το εξαμηνιαίο επιτόκιο (β12>0). Η συνδιακύμανση των δύο 

μεταβλητών συσχετίζεται θετικά τόσο με τη διακύμανση του εξαμηνιαίου επιτοκίου 

(β11,β12>0) από ένα σοκ σε μία περίοδο υστέρησης όσο και με τη διακύμανση του 

ετήσιου επιτοκίου (β21,β22>0) σε περίοδο υστέρησης. 

Όπως και στις προηγούμενες τέσσερις από τις πέντε περιπτώσεις υπάρχει θετική 

συσχέτιση της συνδιακύμανσης των δύο επιτοκίων και με τις δυο διακυμάνσεις σε 

περίοδο υστέρησης. 

2.4.7. Ερμηνεία εμπειρικών αποτελεσμάτων δεδομένων 

Όπως είδαμε παραπάνω σε όλα τα εξεταζόμενα ζεύγη βραχυπρόθεσμων επιτοκίων, 

πλην ενός, οι συνδιακυμάνσεις των αποδόσεών τους επηρεάζονται θετικά και από τις 

δύο αντίστοιχες διακυμάνσεις των επιτοκίων. Εξαίρεση, σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα του μοντέλου BEKK GARCH αποτελεί το ζεύγος τριμηνιαίου και 
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εξαμηνιαίου επιτοκίου που παρατηρούμε μία διαφοροποίηση σε σχέση με τα 

υπόλοιπα. Σε αυτήν την περίπτωση, τα δύο επιτόκια συνδιακυμαίνονται εξαρτώμενα 

θετικά μόνο από τη διακύμανση του εξαμηνιαίου κι όχι από αυτήν του τριμηνιαίου 

επιτοκίου. 

Όπως παρατηρούμε στα γραφήματα των συνδιακυμάνσεων των έξι ζευγών 

(Διαγράμματα Π5 – Π10), που παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στο Διάγραμμα 17,  

αυτές φαίνεται να αυξάνονται μετά την 981
η
 παρατήρηση, ήτοι μετά τις 29/08/2007.  

 

Διάγραμμα 17: Συνδιακυμάνσεις των έξι ζευγών επιτοκίων 

Γι αυτό το λόγο θα διαχωρίσουμε την ανάλυσή του δείγματός μας σε δύο 

υποπεριόδους: 
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- Περίοδος Α: 04/02/1970 – 29/08/2007 (979 παρατηρήσεις) 

- Περίοδος Β: 12/09/2007 – 29/04/2015 (200 παρατηρήσεις) 

Η περίοδος Β συμπίπτει με αυτήν κατά την οποία η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ 

εφήρμοσε τη λεγόμενη «ποσοτική χαλάρωση» (QE
14

). Κατά τη διαδικασία αυτή η 

Fed αγόρασε μακροπρόθεσμα ομόλογα επηρεάζοντας μέσω διαφορετικών καναλιών 

και άλλα αξιόγραφα. 

Οι υπό συνθήκη συνδιακυμάνσεις των έξι ζευγών των επιτοκίων παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 14. Όπως επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία
15

 οι συνδιακυμάνσεις των 

αποδόσεων όλων των υπό εξέταση μεταβλητών είναι θετικές και για το σύνολο τις 

εξεταζόμενης περιόδου αλλά και για τις δύο υποπεριόδους. Αυτό πρακτικά σημαίνει 

ότι όταν ένα επιτόκιο αυξάνει, αυξάνεται και το αντίστοιχο του ζεύγους του και το 

αντίστροφο. Έτσι, στην αγορά χρήματος φαίνεται ότι τα επιτόκια της Fed 

συνδιακυμαίνονται θετικά. 

Πίνακας 14: Συνδιακυμάνσεις ζευγών αποδόσεων επιτοκίων ανά περίοδο 

Συνδιακύμανση 

ζευγών 

αποδόσεων 

επιτοκίων 

Συνολική περίοδος Περίοδος Α Περίοδος Β 

Μέσος 
Τυπική 

Απόκλιση 
Μέσος 

Τυπική 

Απόκλιση 
Μέσος 

Τυπική 

Απόκλιση 

FF–TB3M  0.009317 0.046522 0.001420 0.003376 0.047970 0.104631 

FF–TB6M 0.004137 0.017500 0.001235 0.002532 0.018339 0.039208 

FF–TB1Y 0.002734 0.013034 0.001153 0.002214 0.010475 0.030150 

TB3M–TB6M 0.009786 0.031657 0.002311 0.003411 0.046377 0.065227 

TB3M–TB1Y  0.008366 0.031262 0.001956 0.003038 0.039743 0.067442 

TB6M–TB1Y 0.005801 0.014619 0.002246 0.003053 0.023198 0.029205 

 Συνολική Περίοδος: 04/02/1970 – 29/04/2015 (1.179 παρατηρήσεις) 

 Περίοδος Α: 04/02/1970 – 29/08/2007 (979 παρατηρήσεις) 

 Περίοδος Β: 12/09/2007 – 29/04/2015 (200 παρατηρήσεις) 

 

                                                             
14

 Quantitative easing είναι η διαδικασία κατά την οποία μία κεντρική τράπεζα αγοράζει 

κρατικά χρεόγραφα ή άλλα προϊόντα από ιδιωτικούς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς με 

στόχο την τόνωση της ανάπτυξης. 
15

 Αναλυτικά στοιχεία υπάρχουν στους Πίνακες Π11-Π16 του Παραρτήματος. 
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Συνολικά τη μεγαλύτερη συνδιακύμανση στο σύνολο της περιόδου έχει το ζεύγος του 

βασικού επιτοκίου και του τριμηνιαίου επιτοκίου όπως και τη μεγαλύτερη τυπική 

απόκλιση ενώ τη μικρότερη αυτό του βασικού επιτοκίου με το ετήσιο. 

Στην υποπερίοδο Α τη μεγαλύτερη συνδιακύμανση παρουσιάζει το ζεύγος του 

τριμηνιαίου και του εξαμηνιαίου επιτοκίου αλλά και τη μεγαλύτερη τυπική απόκλιση 

ενώ τη μικρότερη συνδιακύμανση έχουν, όπως και στο σύνολο της περιόδου, το 

βασικό με το ετήσιο επιτόκιο. 

Στην περίοδο Β που αντιστοιχεί σε αυτήν κατά την οποία τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια 

μειώθηκαν εξαιρετικά αγγίζοντας το μηδέν (zero lower bound) παρατηρείται η 

αλματώδης αύξηση της συνδιακύμανσης σε όλα τα ζεύγη καθώς και των τυπικών 

αποκλίσεών τους. Σε αυτήν την περίοδο, το ζεύγος που εμφανίζει τη μεγαλύτερη 

θετική συνδιακύμανση είναι του βασικού και του τριμηνιαίου επιτοκίου ενώ 

ακολουθεί αυτό του τριμηναίου και εξαμηνιαίου. Έτσι, το βασικό επιτόκιο 

διαδραματίζει σπουδαιότερο ρόλο σε αυτήν την περίοδο της ποσοτικής χαλάρωσης. 

Οι τυπικές αποκλίσεις σε όλα τα ζεύγη αυξάνονται δραματικά. Αυτό το στοιχείο 

αποτελεί στοιχείο ένδειξης μη αποτελεσματικής αγοράς σε σχέση με την αμέσως 

προηγούμενη περίοδο. Τέλος, φαίνεται ότι υφίστανται μη γραμμικές σχέσεις μεταξύ 

των επιτοκίων ως απόρροια παραγόντων που επηρεάζουν τη διαμόρφωση των 

επιτοκίων. 

 

2.5. Σύνοψη και σχολιασμός 

 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάστηκαν εμπειρικές εφαρμογές του μοντέλου BEKK 

GARCH που ανέπτυξαν οι Engle και Kroner (1995). Αφού έγινε η παρουσίαση 

προχωρήσαμε στην εκτίμηση του υποδείγματος με στόχο να βρεθεί η συσχέτιση 

μεταξύ  επιτοκίων στην αγορά χρήματος. Συγκεκριμένα, η μελέτη έγινε για έξι ζεύγη 

επιτοκίων της Fed. του βασικού, του τριμηνιαίου, του εξαμηνιαίου και του ετήσιου. 

Σε όλα τα εξεταζόμενα ζεύγη βραχυπρόθεσμων επιτοκίων, πλην ενός, οι 

συνδιακυμάνσεις των αποδόσεών τους επηρεάζονται θετικά και από τις δύο 

αντίστοιχες διακυμάνσεις των επιτοκίων. Εξαίρεση, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
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του μοντέλου BEKK GARCH αποτελεί το ζεύγος τριμηνιαίου και εξαμηνιαίου 

επιτοκίου που παρατηρούμε μία διαφοροποίηση σε σχέση με τα υπόλοιπα. Σε αυτήν 

την περίπτωση, τα δύο επιτόκια συνδιακυμαίνονται εξαρτώμενα θετικά μόνο από τη 

διακύμανση του εξαμηνιαίου κι όχι από αυτήν του τριμηνιαίου επιτοκίου. 

Σε γενικές γραμμές φαίνεται πως οποιαδήποτε αλλαγή σε κάποιο από τα επιτόκια 

στην αγορά χρήματος των ΗΠΑ μπορεί να επιφέρει όμοιες αλλαγές και στα υπόλοιπα 

επιτόκια της Fed στη δευτερογενή αγορά που έχει «μνήμη». Έτσι, υφίσταται μία 

προβλεπτική ικανότητα στα επιτόκια στην αγορά χρήματος των ΗΠΑ. Το βασικό 

επιτόκιο, το επιτόκιο με το οποίο γίνονται οι διατραπεζικές συναλλαγές 

συνδιακυμαίνεται με θετική σχέση με όλα τα υπόλοιπα βραχυπρόθεσμα επιτόκια και 

κατά συνέπεια επιφέρει αλλαγές σε άλλες νομισματικές μεταβλητές σε 

βραχυπρόθεσμο επίπεδο και μέσω των διάφορων μηχανισμών και καναλιών πιθανώς 

και στην πραγματική οικονομία. 

Επιπρόσθετα, στην ανάλυσή μας διαχωρίσαμε τη συνολική εξεταζόμενη περίοδο σε 

δύο υποπεριόδους ∙ την περίοδο πριν την αποκαλούμενη «ποσοτική διευκόλυνση» και 

κατά τη διάρκεια που αυτή υφίστατο ή επιβλήθηκε. Στα αποτελέσματα 

παρατηρήθηκε μία μεγάλη αύξηση των συνδιακυμάνσεων τη δεύτερη περίοδο κατά 

την οποία τα επιτόκια έτειναν να μηδενιστούν. Οι μεγάλες συνδιακυμάνσεις μεταξύ 

όλων των ζευγών των επιτοκίων είναι αποτέλεσμα μεγαλύτερης συσχέτισής τους 

στην αγορά χρήματος μετά τη σημαντική μείωσή τους που είχε στόχο την τόνωση της 

πραγματικής οικονομίας. Επιπλέον παρατηρήθηκε αύξηση της τυπικής απόκλισης 

των συνδιακυμάνσεων όλων των μεταβλητών που εξηγείται πιθανώς από τη μη 

αποτελεσματική μετάδοση της αλλαγής της απόδοσης του ενός επιτοκίου στο άλλο. 

Βιβλιογραφικά, υπάρχουν ανάλογες μελέτες για τις σχέσεις και τις κινήσεις των 

επιτοκίων στην αγορά χρήματος. Μελετώντας το βασικό επιτόκιο και το τριμηνιαίο 

επιτόκιο της Fed έχει αποδειχθεί ότι οι δύο αυτές οικονομικές μεταβλητές 

συνδιακυμαίνονται θετικά σε μακροχρόνιο ορίζοντα λόγω της θεωρίας των 

προσδοκιών ή εναλλακτικών θεωριών σχέσεων επιτοκίων. Ο Rudebusch (1995) επί 

παραδείγματι μελέτησε την αγορά χρήματος στις ΗΠΑ, τη διασύνδεση πολιτικής της 

Κεντρικής τράπεζας και της διάρθρωσης των επιτοκίων  καθώς και την προβλεπτική 

τους ικανότητα. Μελετώντας ημερήσια δεδομένα διαπίστωσε ότι εμπειρικά 

υποστηρίζεται η θεωρία των ορθολογικών προσδοκιών. 
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Οι Hall et al., (1992) μελετούν τις σχέσεις μεταξύ των επιτοκίων στην αγορά 

χρήματος. Στο άρθρο τους δείχνουν ότι τα επιτόκια στην αγορά χρήματος είναι ένα 

σύστημα του οποίου τα σφάλματα είναι στάσιμα. Μέσω ενός Μοντέλου Διόρθωσης 

Σφάλματος (Error Correction Model) και χρησιμοποιώντας ανοίγματα πινάκων  σαν 

όρους διόρθωσης, παρέχουν προβλέψεις των αποδόσεων υπό διαφορετικά 

νομισματικά καθεστώτα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα τα ασφάλιστρα κινδύνου και 

ρευστότητας των χρεογράφων είναι στάσιμες σειρές και μόνο ένας κοινός μη 

στάσιμος παράγοντας είναι αυτός που  καθορίζει τη συμπεριφορά της χρονοσειράς 

των αποδόσεων. 

Οι Sarno και Thornton (2003) χρησιμοποιώντας ημερήσια δεδομένα της περιόδου 

1974 – 1999 μελέτησαν τη σχέση του βασικού με το τριμηνιαίο επιτόκιο της Fed 

μέσω ενός μη γραμμικού Μοντέλου Διόρθωσης Ισορροπίας (Εquilibrium Correction 

Model) ασύμμετρης μήτρας. Και σε αυτό το μοντέλο διακρίνεται θετική 

συνδιακύμανση μεταξύ των δύο επιτοκίων. Η σχέση τους είναι μη γραμμική, ενώ 

φαίνεται ότι η προσαρμογή τους στο επιτόκιο ισορροπίας είναι ταχύτερη όταν 

υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις. 

Οι Kyrtsou και Vorlow (2009) σε άρθρο τους που παρουσιάσαμε στο προηγούμενο 

κεφάλαιο είχαν ανάλογα αποτελέσματα με το μοντέλο ΜG BEKK GARCH με το μη 

γραμμικό μέσο. Συγκεκριμένα, με μηνιαία δεδομένα μελέτησαν τη συσχέτιση του 

βασικού επιτοκίου της Fed και του τριμηνιαίου. Σύμφωνα με το μοντέλο, αυτή όπως 

φαίνεται υφίσταται και είναι στοχαστική, μη γραμμική και θετική. Τα επιτόκια 

τείνουν να κινούνται μαζί με το πέρασμα του χρόνου καθώς το βασικό επιτόκιο της 

κεντρικής τράπεζας επηρεάζει θετικά αλλά όχι αναλογικά το επιτόκιο του τριμηνιαίου 

γραμματίου. 

Οι Cassola και Μοrana (2010) μελέτησαν τη συσχέτιση της μεταβλητότητας μεταξύ 

των επιτοκίων στην Ευρωπαϊκή αγορά χρήματος. Λαμβάνοντας ως δεδομένα 8 

διαφορετικά είδη επιτοκίων EONIA
16

 της Ευρωζώνης, την περίοδο 2000 – 2005, 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι σε όλες τις σειρές υπάρχει στασιμότητα 

μακροχρόνιας «μνήμης». Δύο παράγοντες φαίνεται πως ορίζουν τη χρονική εξέλιξη 

των διακυμάνσεων. Ο ένας παράγων ορίζει πως τα συστημικά σοκ μεταβλητότητας 

                                                             
16

 Εuro OverNight Index Average. 
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επηρεάζουν και μεταφέρονται σε ολόκληρη τη διάρθρωση των επιτοκίων ενώ ο 

δεύτερος επηρεάζει με τη μεταβλητότητα περισσότερο τα επιτόκια σε μακροχρόνιο 

παρά σε βραχυχρόνιο επίπεδο. Ο πρώτος παράγοντας συνδέεται με τη μεταβλητότητα 

που προέρχεται από τα σοκ της άσκησης πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα ενώ ο δεύτερος συνδέεται με τη μεταβλητότητα που προέρχεται από την 

«πληροφορία» σε σχέση με τις οικονομικές συνθήκες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

φαίνεται ότι η ΕΚΤ επιτυχημένα ήλεγξε την καμπύλη αποδόσεων σε βραχυπρόθεσμο 

επίπεδο καθώς τα σοκ ρευστότητας δε μεταδόθηκαν σε όλο το μήκος της. Τέλος, 

σύμφωνα με το άρθρο σε όλες τις σειρές πλην μίας υπάρχουν ενδείξεις σχέσεων 

συνολοκλήρωσης. 
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Επίλογος και συμπεράσματα 

 

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν οι σχέσεις μεταξύ επιτοκίων και η χρονική 

διάρθρωσή τους. Συγκεκριμένα στο πρώτο μέρος της μελέτης αναλύθηκε θεωρητικά 

και βιβλιογραφικά το ζήτημα. Αρχικά, έγινε μία θεωρητική παρουσίαση των σχέσεων 

των επιτοκίων ίδιας λήξης καθώς και των παραγόντων που τα επηρεάζουν. Στη 

συνέχεια αναλύθηκαν οι βασικές θεωρίες που εξηγούν τις κινήσεις των επιτοκίων 

διαφορετικής λήξης και των ιδιοτήτων που παρουσιάζουν οι καμπύλες αποδόσεών 

του σε βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο επίπεδο. Συγκεκριμένα, αναλύθηκαν οι θεωρίες 

των προσδοκιών, των τμηματοποιημένων αγορών καθώς και του ασφαλίστρου 

ρευστότητας και κινδύνου. 

Στο δεύτερο μέρος του πρώτου κεφαλαίου παρουσιάστηκε αναλυτική διαχρονική 

βιβλιογραφική ανασκόπηση των βασικών υποδειγμάτων που έχουν αναπτυχθεί για τη 

μοντελοποίηση των επιτοκίων ξεκινώντας από τον Fisher (1896) έως τα σύγχρονα 

δυναμικά μοντέλα που αναπτύχθηκαν κυρίως μετά τη δεκαετία του 1970. Πάνω σε 

αυτά τα μοντέλα βασίζονται όλες οι σύγχρονες μελέτες που περιγράφουν εμπειρικά 

τις κινήσεις και τη χρονική διάρθρωση των επιτοκίων. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο της ανάλυσής μας επιχειρήθηκε να ευρεθούν εμπειρικά οι 

σχέσεις που ενυπάρχουν μεταξύ των επιτοκίων στην αγορά χρήματος των ΗΠΑ. Οι 

σχέσεις αυτές μελετήθηκαν μέσω του υποδείγματος ΒΕΚΚ GARCH που ανέπτυξαν 

κατά κύριο λόγο οι Engle και Kroner (1995). Αρχικά έγινε η παρουσίαση του 

μοντέλου καθώς και οι αναγκαίες συνθήκες και προϋποθέσεις που το κάνουν να είναι 

κατάλληλο για χρήση. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τα δεδομένα υπό εξέταση. 

Συγκεκριμένα ελήφθησαν οι χρονολογικές σειρές τεσσάρων διαφορετικών επιτοκίων 

της αγοράς χρήματος στις ΗΠΑ ∙ του βασικού επιτοκίου της Fed, καθώς και των 

επιτοκίων του τριμηνιαίου, του εξαμηνιαίου και του ετήσιου εντόκου γραμματίου των 

ΗΠΑ. Με το μοντέλο BEKK GARCH μελετήθηκαν τα έξι ζεύγη επιτοκίων στην 

αγορά χρήματος την περίοδο από το 1970 – 2015. Για το σύνολο της περιόδου 

αποδείχθηκε με τη χρήση του μοντέλου ότι υφίσταται θετική σχέση και στα έξι ζεύγη 

επιτοκίων. Στην περίοδο που ταυτίζεται με την έναρξη της διαδικασίας της 

«ποσοτικής διευκόλυνσης» από την πλευρά της Fed όταν και τα επιτόκια τείνουν να 

μηδενιστούν παρατηρείται πολύ ισχυρότερη συνδιακύμανση σε όλα τα ζεύγη των 
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επιτοκίων και ειδικά μεταξύ του βασικού και του τριμηνιαίου επιτοκίου. Η 

συμπεριφορά αυτή εξηγείται από την παρουσία ισχυρής «μνήμης» σε βραχυχρόνιο 

επίπεδο, τουλάχιστον, και έντονης μη-αποτελεσματικότητας της αγοράς χρήματος 

των ΗΠΑ που οφείλεται στην έντονη μεταβλητότητα. 

Οι σχέσεις μεταξύ των επιτοκίων και οι κινήσεις των καμπυλών αποδόσεων 

απασχολούσαν και απασχολούν έντονα τη βιβλιογραφία καθώς εκτός από σημαντικές 

νομισματικές μεταβλητές μπορούν να επηρεάσουν και την πραγματική οικονομία σε 

παγκόσμιο επίπεδο μέσω μηχανισμών μετάδοσης. Έτσι ένα πιθανό νέο πεδίο  έρευνας 

θα μπορούσε να εστιάσει στη σχέση των κινήσεων των επιτοκίων με πραγματικές 

οικονομικές μεταβλητές. 

Επιπλέον, στο ίδιο επίπεδο μελλοντικά θα μπορούσε να γίνει ανάλυση των κινήσεων 

και του επηρεασμού των επιτοκίων σε ένα πολυμεταβλητό μοντέλο όχι ανά ζεύγη 

αλλά συνολικά ακόμα και για μακροπρόθεσμα επιτόκια. Έτσι, θα γινόταν πιο 

κατανοητές όλες οι σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των μεταβλητών κάνοντας την 

ανάλυση πιο βοηθητική για την κατανόηση της αγοράς χρήματος και κεφαλαίου σε 

μακροχρόνιο ορίζοντα. 

Τέλος, εντός της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας θα ήταν χρήσιμη η ανάλυση των 

επιτοκίων όχι μόνο διαχρονικά αλλά και διεθνώς. Μία μελέτη για τις κινήσεις των 

επιτοκίων σε διαφορετικές οικονομίες, αναπτυγμένες ή αναπτυσσόμενες, αλλά και 

εντός μίας νομισματικής ένωσης που περιλαμβάνει διαφορετικές εθνικές οικονομίες 

θα μπορούσε να δώσει χρήσιμες απαντήσεις σε αυτό το δυναμικό πεδίο της έρευνας. 
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Διάγραμμα Π3: Περιγραφικές στατιστικές αποδόσεων εξαμηνιαίου επιτοκίου της Fed 

 

Διάγραμμα Π4: Περιγραφικές στατιστικές αποδόσεων ετήσιου επιτοκίου της Fed 
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Διάγραμμα Π5: Συνδιακύμανση αποδόσεων βασικού επιτοκίου Fed και τριμηνιαίου 
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Διάγραμμα Π7: Συνδιακύμανση αποδόσεων βασικού επιτοκίου Fed και ετήσιου 
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Διάγραμμα Π9: Συνδιακύμανση αποδόσεων τριμηνιαίου επιτοκίου Fed και ετήσιου 
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Διάγραμμα Π13: Περιγραφικές στατιστικές συνδιακύμανσης αποδόσεων βασικού και 

ετήσιου επιτοκίου Fed (Περίοδοι Συνολική-Α-Β) 
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Διάγραμμα Π14: Περιγραφικές στατιστικές συνδιακύμανσης αποδόσεων τριμηνιαίου 

και εξαμηνιαίου επιτοκίου Fed (Περίοδοι Συνολική-Α-Β) 
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Διάγραμμα Π15: Περιγραφικές στατιστικές συνδιακύμανσης αποδόσεων τριμηνιαίου 

και ετήσιου επιτοκίου Fed (Περίοδοι Συνολική-Α-Β) 
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Διάγραμμα Π16: Περιγραφικές στατιστικές συνδιακύμανσης αποδόσεων εξαμηνιαίου 

και ετήσιου επιτοκίου Fed (Περίοδοι Συνολική-Α-Β) 
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Πίνακας Π1: Κορρελόγραμμα αποδόσεων βασικού επιτοκίου Fed 
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Πίνακας Π2: Κορρελόγραμμα αποδόσεων τριμηνιαίου επιτοκίου Fed 
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Πίνακας Π3: Κορρελόγραμμα αποδόσεων εξαμηνιαίου επιτοκίου Fed 
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Πίνακας Π4: Κορρελόγραμμα αποδόσεων ετήσιου επιτοκίου Fed 

 

 

 

 



Σχέσεις μεταξύ επιτοκίων: Θεωρία και εμπειρικές εφαρμογές 

104 
 

Πίνακας Π5: Υπόδειγμα ΒΕΚΚ GARCH για τη σχέση αποδόσεων βασικού και 

τριμηνιαίου επιτοκίου (FF-TB3M) 

 

LogL: BVGARCH    

Method: Maximum Likelihood (Marquardt)  

Date: 05/22/15   Time: 17:55   

Sample: 3 1181    

Included observations: 1179   

Evaluation order: By observation  

Estimation settings: tol= 1.0e-05, derivs=accurate numeric 

Initial Values: OMEGA(1)=0.00871, ALPHA(1)=0.39373, ALPHA(2)=0.00000, 

        BETA(1)=0.91514, BETA(2)=0.00000, OMEGA(3)=0.00902, 

        OMEGA(2)=0.00000, ALPHA(3)=0.39373, ALPHA(4)=0.00000, 

        BETA(4)=0.00000, BETA(3)=0.78207  

Failure to improve Likelihood after 37 iterations 
     
      Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     OMEGA(1) 0.016034 0.000622 25.76263 0.0000 

ALPHA(1) 0.320524 0.018118 17.69072 0.0000 

ALPHA(2) 0.399089 0.017861 22.34449 0.0000 

BETA(1) 0.798793 0.010778 74.11309 0.0000 

BETA(2) -0.101551 0.010351 -9.810419 0.0000 

OMEGA(3) -5.04E-06 1.237208 -4.07E-06 1.0000 

OMEGA(2) 0.008068 0.000793 10.17829 0.0000 

ALPHA(3) 0.699001 0.024051 29.06311 0.0000 

ALPHA(4) 0.107973 0.016147 6.686772 0.0000 

BETA(4) -0.115606 0.014059 -8.222699 0.0000 

BETA(3) 0.792761 0.010346 76.62445 0.0000 
     
     Log likelihood 3815.960     Akaike info criterion -6.454555 

Avg. log likelihood 3.236608     Schwarz criterion -6.407230 

Number of Coefs. 11     Hannan-Quinn criter. -6.436713 
     
     

 

Υπολογισμός οριζουσών μητρών 
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Πίνακας Π6: Υπόδειγμα ΒΕΚΚ GARCH για τη σχέση αποδόσεων βασικού και 

εξαμηνιαίου επιτοκίου (FF-TB6M)  

 

LogL: BVGARCH    

Method: Maximum Likelihood (Marquardt)  

Date: 05/22/15   Time: 17:58   

Sample: 3 1181    

Included observations: 1179   

Evaluation order: By observation  

Estimation settings: tol= 1.0e-05, derivs=accurate numeric 

Initial Values: OMEGA(1)=0.00871, ALPHA(1)=0.39373, ALPHA(2)=0.00000, 

        BETA(1)=0.91514, BETA(2)=0.00000, OMEGA(3)=0.00704, 

        OMEGA(2)=0.00000, ALPHA(3)=0.39373, ALPHA(4)=0.00000, 

        BETA(4)=0.00000, BETA(3)=0.83194  

Convergence achieved after 52 iterations  
     
      Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     OMEGA(1) 0.009269 0.000641 14.46712 0.0000 

ALPHA(1) 0.310998 0.017401 17.87285 0.0000 

ALPHA(2) 0.402254 0.019311 20.82996 0.0000 

BETA(1) 0.871250 0.007932 109.8413 0.0000 

BETA(2) -0.098725 0.010229 -9.651166 0.0000 

OMEGA(3) 0.005057 0.000372 13.60410 0.0000 

OMEGA(2) 0.004963 0.000942 5.269344 0.0000 

ALPHA(3) 0.514383 0.023276 22.09961 0.0000 

ALPHA(4) 0.080454 0.013692 5.876156 0.0000 

BETA(4) -0.052389 0.007322 -7.155498 0.0000 

BETA(3) 0.864096 0.007796 110.8343 0.0000 
     
     Log likelihood 4011.255     Akaike info criterion -6.785844 

Avg. log likelihood 3.402252     Schwarz criterion -6.738519 

Number of Coefs. 11     Hannan-Quinn criter. -6.768002 
     
     

 

Υπολογισμός οριζουσών μητρών 

C =  
    
      

  =  
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Πίνακας Π7: Υπόδειγμα ΒΕΚΚ GARCH για τη σχέση αποδόσεων βασικού και 

ετήσιου επιτοκίου (FF-TB1Υ) 

LogL: BVGARCH    

Method: Maximum Likelihood (Marquardt)  

Date: 05/22/15   Time: 18:00   

Sample: 3 1181    

Included observations: 1179   

Evaluation order: By observation  

Estimation settings: tol= 1.0e-05, derivs=accurate numeric 

Initial Values: OMEGA(1)=0.00871, ALPHA(1)=0.39373, ALPHA(2)=0.00000, 

        BETA(1)=0.91514, BETA(2)=0.00000, OMEGA(3)=0.00754, 

        OMEGA(2)=0.00000, ALPHA(3)=0.39373, ALPHA(4)=0.00000, 

        BETA(4)=0.00000, BETA(3)=0.82160  

Convergence achieved after 33 iterations  
     
      Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     OMEGA(1) 0.008005 0.000746 10.73503 0.0000 

ALPHA(1) 0.375699 0.015656 23.99703 0.0000 

ALPHA(2) 0.253990 0.020593 12.33355 0.0000 

BETA(1) 0.922315 0.005873 157.0363 0.0000 

BETA(2) -0.136294 0.009657 -14.11287 0.0000 

OMEGA(3) 0.004636 0.000544 8.524496 0.0000 

OMEGA(2) 0.006736 0.001097 6.140585 0.0000 

ALPHA(3) 0.512315 0.023718 21.60024 0.0000 

ALPHA(4) 0.106200 0.014460 7.344531 0.0000 

BETA(4) -0.010066 0.004309 -2.336030 0.0195 

BETA(3) 0.852304 0.009011 94.58802 0.0000 
     
     Log likelihood 3997.701     Akaike info criterion -6.762851 

Avg. log likelihood 3.390755     Schwarz criterion -6.715525 

Number of Coefs. 11     Hannan-Quinn criter. -6.745008 
     
     

 

Υπολογισμός οριζουσών μητρών 
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Πίνακας Π8: Υπόδειγμα ΒΕΚΚ GARCH για τη σχέση αποδόσεων τριμηνιαίου και 

εξαμηνιαίου επιτοκίου (ΤB3M-ΤΒ6Μ) 

 

LogL: BVGARCH    

Method: Maximum Likelihood (Marquardt)  

Date: 05/22/15   Time: 18:04   

Sample: 3 1181    

Included observations: 1179   

Evaluation order: By observation  

Estimation settings: tol= 1.0e-05, derivs=accurate numeric 

Initial Values: OMEGA(1)=0.00902, ALPHA(1)=0.71993, ALPHA(2)=0.00000, 

        BETA(1)=0.78207, BETA(2)=0.00000, OMEGA(3)=0.00704, 

        OMEGA(2)=0.00000, ALPHA(3)=0.71993, ALPHA(4)=0.00000, 

        BETA(4)=0.00000, BETA(3)=0.83194  

Convergence achieved after 25 iterations  
     
      Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     OMEGA(1) 0.007886 0.000653 12.07525 0.0000 

ALPHA(1) 0.434849 0.022931 18.96373 0.0000 

ALPHA(2) 0.271360 0.026795 10.12739 0.0000 

BETA(1) 0.872697 0.006665 130.9282 0.0000 

BETA(2) -0.061981 0.009482 -6.536642 0.0000 

OMEGA(3) 0.002316 0.000352 6.572485 0.0000 

OMEGA(2) 0.007094 0.000689 10.29799 0.0000 

ALPHA(3) 0.631809 0.030638 20.62176 0.0000 

ALPHA(4) -0.029095 0.016415 -1.772497 0.0763 

BETA(4) -0.003846 0.000850 -4.526345 0.0000 

BETA(3) 0.842652 0.008604 97.93629 0.0000 
     
     Log likelihood 4741.232     Akaike info criterion -8.024143 

Avg. log likelihood 4.021401     Schwarz criterion -7.976817 

Number of Coefs. 11     Hannan-Quinn criter. -8.006300 
     
     

 

Υπολογισμός οριζουσών μητρών 
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Πίνακας Π9: Υπόδειγμα ΒΕΚΚ GARCH για τη σχέση αποδόσεων βασικού και 

τριμηνιαίου επιτοκίου (TB3M-ΤΒ1Υ) 

 

LogL: BVGARCH    

Method: Maximum Likelihood (Marquardt)  

Date: 05/22/15   Time: 18:11   

Sample: 3 1181    

Included observations: 1179   

Evaluation order: By observation  

Estimation settings: tol= 1.0e-05, derivs=accurate numeric 

Initial Values: OMEGA(1)=0.00902, ALPHA(1)=0.71993, ALPHA(2)=0.00000, 

        BETA(1)=0.78207, BETA(2)=0.00000, OMEGA(3)=0.00754, 

        OMEGA(2)=0.00000, ALPHA(3)=0.71993, ALPHA(4)=0.00000, 

        BETA(4)=0.00000, BETA(3)=0.82160  

Convergence achieved after 18 iterations  
     
      Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     OMEGA(1) 0.009084 0.000773 11.74420 0.0000 

ALPHA(1) 0.705244 0.024222 29.11589 0.0000 

ALPHA(2) 0.051208 0.021233 2.411766 0.0159 

BETA(1) 0.798590 0.010896 73.29048 0.0000 

BETA(2) -0.025054 0.014566 -1.720093 0.0854 

OMEGA(3) 0.002076 0.001272 1.632411 0.1026 

OMEGA(2) 0.008739 0.000955 9.153141 0.0000 

ALPHA(3) 0.446957 0.025399 17.59717 0.0000 

ALPHA(4) 0.145151 0.011144 13.02473 0.0000 

BETA(4) -0.028938 0.003277 -8.829427 0.0000 

BETA(3) 0.831748 0.011402 72.94477 0.0000 
     
     Log likelihood 4364.299     Akaike info criterion -7.384730 

Avg. log likelihood 3.701695     Schwarz criterion -7.337405 

Number of Coefs. 11     Hannan-Quinn criter. -7.366888 
     
     

 

Υπολογισμός οριζουσών μητρών 
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Πίνακας Π10: Υπόδειγμα ΒΕΚΚ GARCH για τη σχέση αποδόσεων βασικού και 

τριμηνιαίου επιτοκίου (TB6M-ΤΒ1Υ) 

 

LogL: BVGARCH    

Method: Maximum Likelihood (Marquardt)  

Date: 05/22/15   Time: 18:15   

Sample: 3 1181    

Included observations: 1179   

Evaluation order: By observation  

Estimation settings: tol= 1.0e-05, derivs=accurate numeric 

Initial Values: OMEGA(1)=0.00704, ALPHA(1)=0.60827, ALPHA(2)=0.00000, 

        BETA(1)=0.83194, BETA(2)=0.00000, OMEGA(3)=0.00754, 

        OMEGA(2)=0.00000, ALPHA(3)=0.60827, ALPHA(4)=0.00000, 

        BETA(4)=0.00000, BETA(3)=0.82160  

Failure to improve Likelihood after 28 iterations 
     
      Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     OMEGA(1) 0.007094 0.000640 11.09084 0.0000 

ALPHA(1) 0.533801 0.033177 16.08970 0.0000 

ALPHA(2) 0.140755 0.034115 4.125875 0.0000 

BETA(1) 0.902136 0.006770 133.2579 0.0000 

BETA(2) -0.086833 0.010781 -8.054160 0.0000 

OMEGA(3) 1.10E-07 4.317398 2.54E-08 1.0000 

OMEGA(2) 0.007575 0.000808 9.379524 0.0000 

ALPHA(3) 0.555332 0.038916 14.26989 0.0000 

ALPHA(4) 0.104941 0.031846 3.295292 0.0010 

BETA(4) -0.002527 0.000409 -6.177394 0.0000 

BETA(3) 0.822486 0.011015 74.67175 0.0000 
     
     Log likelihood 5126.793     Akaike info criterion -8.678190 

Avg. log likelihood 4.348425     Schwarz criterion -8.630865 

Number of Coefs. 11     Hannan-Quinn criter. -8.660347 
     
     

 

Υπολογισμός οριζουσών μητρών 
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