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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στην απαρχή της δεκαετίας του 1920 (1922) το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) 

εισήγαγε τους πρώιµους κανόνες σχετικά µε τις κεφαλαιακές απαιτήσεις µε στόχο την 

προστασία των πελατών των χρηµατιστηριακών εταιριών από ακραίες µεταβολές στις τιµές 

αγοράς (Dale, 1996). Σύµφωνα µε τους κανόνες αυτούς, τα µέλη του Χρηµατιστηρίου ήταν 

υποχρεωµένα να τηρούν το 10% των κεφαλαίων τους σε αποθεµατικά και απαιτήσεις έναντι 

πελατών. Το 1929, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις µετασχηµατίστηκαν σε πιο δυναµικό εργαλείο 
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προληπτικής αντιµετώπισης των κινδύνων καθώς συνδέθηκαν µε ένα ευρύτερο φάσµα 

κεφαλαιακών σταθµίσεων (από 5% έως 100%), ανάλογα µε τη φύση των επενδύσεων 

(Molinari και Kibler, 1983). Στα µέσα της δεκαετίας του 1990, η ΜΑ∆Ζ, έπειτα από µία σειρά 

διαβουλεύσεων και αλλαγών στο σχετικό θεσµικό πλαίσιο (Basel, 1996), συνδέθηκε άρρηκτα 

µε τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων. 

  

Την ίδια περίοδο µε την εισαγωγή των µέτρων κεφαλαιακής επάρκειας στο Χρηµατιστήριο της 

Νέας Υόρκης, η ακαδηµαϊκή κοινότητα άρχισε να προβαίνει στη θεωρητική αξιολόγηση των 

οφελών από την διαφοροποίηση των επενδύσεων ενός χαρτοφυλακίου συναλλαγών. Οι Hardy 

(1923) και Hicks (1935) έθεσαν για πρώτη φορά το θεωρητικό υπόβαθρο για τα οφέλη που 

προκύπτουν από τη διαφοροποίηση ενός χαρτοφυλακίου συναλλαγών, κάτι που αποτέλεσε το 

θεµέλιο λίθο για την ανάπτυξη των πρώτων µορφών εκτίµησης της Μέγιστης Αναµενόµενης 

∆υνητικής Ζηµίας (εφεξής ΜΑ∆Ζ). 

 

Τα τελευταία χρόνια η µέθοδος της ΜΑ∆Ζ αποτελεί ένα πολύ χρήσιµο και δηµοφιλές εργαλείο 

διαχείρισης του κινδύνου αγοράς και σε κάποιες περιπτώσεις του πιστωτικού κινδύνου. Οι 

κυριότερες αιτίες για την πρωτοκαθεδρία του υποδείγµατος θα πρέπει να αναζητηθούν στην 

απόφαση της J.P. Morgan (1994) να παράσχει ελεύθερη πρόσβαση στις µεταβλητότητες της 

αγοράς της βάσης δεδοµένων της RiskMetricsTM, στο δυσµενές κλίµα λόγω των συνεχόµενων 

οικονοµικών καταστροφών που οφείλονταν σε ανοιχτές θέσεις σε παράγωγα 

χρηµατοοικονοµικά προϊόντα (Procter & Gamble, Kidder Peabody, Orange County, και 

Barings) και στη στρατηγική απόφαση των Εποπτικών Αρχών των κεντρικών τραπεζών να 

αποδεχτούν τη χρήση της ΜΑ∆Ζ για τον υπολογισµό των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων 

που καλούνται να διατηρούν τα πιστωτικά ιδρύµατα. 

  

Το θεωρητικό υπόβαθρο των παραδοσιακών µεθόδων της ΜΑ∆Ζ, όπως αυτό έχει διαµορφωθεί 

τα τελευταία χρόνια, έχει επηρεαστεί, εν πολλοίς, από τη θεωρία χαρτοφυλακίου, τη θεωρία 

διαχείρισης κινδύνου και τις εξελίξεις στην αποτίµηση των παράγωγων χρηµατοοικονοµικών 

προϊόντων. Σύµφωνα µε τις σύγχρονες εξελίξεις στη διαχείριση χρηµατοοικονοµικών 
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κινδύνων, η µεθοδολογία της ΜΑ∆Ζ δε µπορεί να διαχωριστεί από το πλαίσιο της 

ολοκληρωµένης παρακολούθησης των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων (ενιαία αντιµετώπιση 

του πιστωτικού κινδύνου, του κινδύνου αγοράς και του λειτουργικού κινδύνου) και του 

αντίστοιχου υπολογισµού του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυµάτων. Από 

την άλλη πλευρά, προκειµένου να υλοποιηθεί η ολοκληρωµένη αντιµετώπιση των 

χρηµατοοικονοµικών κινδύνων είναι αναγκαίο, εκτός από τη σαφή και αναλυτική γνώση των 

επιµέρους διαδικασιών, θεωριών και πρακτικών οι οποίες συνθέτουν τον κίνδυνο αγοράς, να 

υπάρξουν ενδείξεις, όπως αυτές εµφανίζονται στις εµπειρικές µελέτες, για την καταλληλότητα 

των υποδειγµάτων. 

 

2 ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

 

Παρά το πλήθος των πρώτερων θεωρητικών αναζητήσεων και παρεµβάσεων, η αναλυτική 

τεκµηρίωση επιτεύχθηκε από τον Leavens (1945) ο οποίος παρέθεσε ένα ποσοτικό 

παράδειγµα που αναφέρεται στην πιθανολογική απόσταση µεταξύ των πιθανών κερδών και 

των πιθανών ζηµιών. Ο Leavens εξέτασε ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο αποτελούνταν από δέκα 

(10) οµόλογα µε διαφορετική διάρκεια µέχρι τη λήξη και ανεξάρτητες πιθανότητες 

πτώχευσης. Η ανωτέρω µέτρηση υπήρξε ο πρώτος υπολογισµός της ΜΑ∆Ζ, παρότι δεν 

εκφράστηκε µε αυτόν τον όρο (Holton, 2003). 

 

Ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες (ίσως ο σηµαντικότερος) στην εκτίµηση της 

συνολικής ΜΑ∆Ζ είναι η εκτίµηση του κινδύνου των προϊόντων σταθερού εισοδήµατος. 

Κινούµενος προς τη µέτρηση αυτού του κινδύνου, ο Macaulay (1938) προσδιόρισε τον όρο 

‘διάρκεια’, ο οποίος χρησιµοποιήθηκε µετέπειτα για την εκτίµηση της ΜΑ∆Ζ των οµολόγων, ως 

ένα περιγραφικό µέτρο για τον κίνδυνο και τη συµπεριφορά των οµολόγων. Το µέτρο αυτό 

λαµβάνει υπόψη του τη µέση σταθµισµένη χρονική διάρκεια µέχρι τη λήξη, σύµφωνα µε την 

εµφάνιση όλων των χρηµατικών ροών και όχι µόνο του αρχικού κεφαλαίου. Έτσι η ‘διάρκεια’ 

(εφεξής διάρκεια) παρέχει περισσότερη πληροφόρηση από τη διάρκεια µέχρι τη λήξη, καθώς η 
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δεύτερη διατηρεί άρρηκτη σχέση µε το χρονικό σηµείο στο οποίο σταµατούν να λαµβάνονται 

οι χρηµατικές ροές από το οµόλογο. Η έννοια της διάρκειας προσπαθεί να συνδέσει τη 

µεταβλητότητα της τιµής του οµολόγου µε τις αλλαγές στην αξία ενός χαρτοφυλακίου 

χρεογράφων σταθερού εισοδήµατος. Αρχικά, η παραπάνω σχέση επισηµάνθηκε από τους 

Hicks (1939) και Samuelson (1945), και τέθηκε σε ένα διαφορετικό πλαίσιο από τον Fisher 

(1966) και τους Fisher & Weil (1971). Έκτοτε, η διάρκεια αποτελεί την κυριότερη προσέγγιση 

του κινδύνου επιτοκίου στο πλαίσιο της ανάλυσης των τίτλων σταθερών αποδόσεων. 

 

Παρόλο που οι Hicks (1939) και Samuelson (1945) επικεντρώθηκαν στη διάρκεια ως ένα 

µέτρο εκτίµησης της ελαστικότητας της απόδοσης του οµολόγου, την εξίσωσαν, επίσης, µε τη 

‘µέση (χρονική) διάρκεια’, κάτι που είναι συµβατό µε το πνεύµα που αντιπροσώπευε ο 

Macaulay (1938). Ο Hicks (1939) σηµείωσε ότι το µέτρο της διάρκειας, παρόλο που είναι µια 

µορφή µέτρησης της ελαστικότητας, απαλλαγµένης από οποιουδήποτε είδους µονάδες 

µέτρησης, είναι συνυφασµένο µε το εύρος της µέσης χρονικής διάρκειας των χρηµατικών 

ροών.  

 

Παρά την σύγχρονη ερµηνεία που της αποδίδεται ως η αρνητική ελαστικότητα της τιµής του 

οµολόγου σε σχέση µε τις αλλαγές που τελούνται στα επιτόκια, η οπτική που τη θέλει να 

µετράται και σε όρους χρονικών περιόδων, τονίζεται από πολλούς άλλους συγγραφείς 

(Fabozzi, 1996; Fabozzi , 1997; Haugen, 1997 και Sharpe et al., 1999). 

 

Η διαχείριση του κινδύνου αγοράς έχει πολλές διαστάσεις και αφορά πολλούς τύπους 

αποφάσεων. Η πιο σηµαντική, ίσως, απόφαση που καλούνται να λάβουν οι διαχειριστές 

χαρτοφυλακίων είναι η επιλογή µεταξύ εναλλακτικών χαρτοφυλακίων (Markowitz, 1952). 

Αυτό επιτυγχάνεται είτε µε τη µεταβολή της σύνθεσης του ήδη υπάρχοντος χαρτοφυλακίου, 

µέσω της πώλησης, αγοράς ή αλλαγής της σχετικής βαρύτητας κάποιας θέσης, είτε µε την 

αντιστάθµιση του ανοίγµατος (Dowd, 1999). Προκειµένου όµως να ληφθεί οποιαδήποτε από 

τις παραπάνω δράσεις είναι απαραίτητη η αναγνώριση της φύσης του κινδύνου αγοράς. 
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Η αξιολόγηση των κινδύνων που ενέχουν οι ανοιχτές θέσεις και η αντίστοιχη επιβράβευση 

των χαρτοφυλακίων που εµφανίζουν τους µικρότερους κινδύνους, αποτέλεσαν κεντρικό θέµα 

της διεθνούς βιβλιογραφίας. Στο πλαίσιο αυτό, η θεωρία χαρτοφυλακίου (Markowitz, 1952) 

διακρίνει µεταξύ των αποτελεσµατικών και µη αποτελεσµατικών χαρτοφυλακίων, µέσα από το 

πρίσµα των ορθολογικών επιλογών των επενδυτών (Markowitz, 1999). Από την άλλη πλευρά, 

η ΜΑ∆Ζ προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία για τη αξιολόγηση και επιβράβευση, σε όρους 

κεφαλαιακής ελάφρυνσης, των χαρτοφυλακίων που επιδεικνύουν µικρότερη επικινδυνότητα.  

 

Η ΜΑ∆Ζ έχει επηρεαστεί, άµεσα ή έµµεσα, από κάποια στοιχεία της θεωρίας χαρτοφυλακίου 

(Markowitz, 1952). Παρά το γεγονός ότι ο Markowitz θεωρείται ο πατέρας της παραπάνω 

θεωρίας, ο Roy (1952) θα µπορούσε να διεκδικήσει παρόµοια αναγνώριση αφού ταυτόχρονα 

µε τον Markowitz (1952) τεκµηρίωσε τη σχέση κινδύνου – απόδοσης. 

 

Ο Garbade (1986) ανέπτυξε πολύπλοκες µεθόδους υπολογισµού της µέγιστης αναµενόµενης 

δυνητικής ζηµιάς της αγοράς χρεογράφων των Η.Π.Α. µε σκοπό να αξιολογήσει την 

κεφαλαιακή απαίτηση της Bankers Trust Cross Markets Research Group. Το υπόδειγµα που 

χρησιµοποίησε ο Garbade (1986) βασίστηκε στην ελαστικότητα της τιµής του κάθε οµολόγου 

σε σχέση µε τις αλλαγές που λαµβάνουν χώρα στην απόδοση (“value of a basis point”). Ο 

ίδιος το 1987 επέκτεινε την εργασία του, εισάγοντας ένα σχήµα οµαδοποίησης το οποίο 

επέτρεψε την οµαδοποίηση µεγάλων οµάδων οµολόγων σε σχέση µε κάποιο 

αντιπροσωπευτικό οµόλογο αναφοράς. 

 

Τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και οι εποπτικές αρχές έχουν εµπλακεί σε µία αέναη συζήτηση 

για το κατά πόσο η ΜΑ∆Ζ είναι η καταλληλότερη µέθοδος για τη µέτρηση του κινδύνου 

αγοράς. Εφόσον επί του παρόντος δεν υπάρχει εναλλακτική τεχνική µέτρησης του κινδύνου 

αγοράς, η προβληµατική εστιάζεται στο ποια από τις προσεγγίσεις της ΜΑ∆Ζ θεωρείται 

βέλτιστη. Από την οπτική γωνία των εποπτικών αρχών, η ΜΑ∆Ζ µπορεί να υπολογισθεί 

σύµφωνα µε τις εναλλακτικές προσεγγίσεις που προσφέρουν τα νοµικά κείµενα της Βασιλείας, 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (τυποποιηµένη µέθοδος ή µέθοδος εσωτερικών υποδειγµάτων) ή 
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των εποπτικών αρχών των Η.Π.Α. (SEC) και του Ηνωµένου Βασιλείου (Securities and Futures 

Authority), ανάλογα µε τη δικαιοδοσία κάτω από την οποία δραστηριοποιούνται τα  

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα (βλέπε Dimson και Marsh, 1995 για µια πιο εκτεταµένη αναφορά 

στις προαναφερθείσες µεθόδους υπολογισµού των κεφαλαιακών απαιτήσεων).  

 

Ακόµα και στο επίπεδο των εσωτερικών υποδειγµάτων, δεν υπάρχει µια γενικώς αποδεκτή 

µέθοδος µέτρησης της ΜΑ∆Ζ η οποία να είναι ανεξάρτητη από τη σύνθεση του 

χαρτοφυλακίου. Παρά την έντονη προβληµατική, ελάχιστες µελέτες έχουν εκπονηθεί πάνω σε 

αυτό το θέµα. Αποτελώντας µια από τις ελάχιστες εξαιρέσεις, η µελέτη των Jackson et al. 

(1998) συγκρίνει την αποδοτικότητα ενός αριθµού εναλλακτικών εσωτερικών υποδειγµάτων 

εκτίµησης της ΜΑ∆Ζ, χρησιµοποιώντας ιστορικά στοιχεία ενός πραγµατικού χαρτοφυλακίου 

ενός πιστωτικού ιδρύµατος, χωρίς να εξάγει καθολικά συµπεράσµατα. 

 

Οι Christoffersen et al. (1998) εξέτασαν την ΜΑ∆Ζ των ηµερήσιων αποδόσεων του S&P500, 

εκτιµώντας τη διακύµανση µε την προσέγγιση της RiskMetricsTM, του Γενικευµένου 

Αυτοπαλίνδροµου υπό Συνθήκη Ετεροσκεδαστικού Υποδείγµατος (ΓΑΥΣΕΥ–GARCH) και της 

τεκµαρτής µεταβλητότητας. Τα αποτελέσµατα έδειξαν πως οι δύο τελευταίες προσεγγίσεις 

παράγουν σχεδόν τα ίδια αποτελέσµατα για βραχυχρόνιες εκτιµήσεις της µεταβλητότητας. 

 

Οι Alexander και Leigh (1997) παρείχαν µια ανάλυση της σχετικής αποτελεσµατικότητας των 

εκτιµητών της µεταβλητότητας που παράγονται από τη χρήση της ισοσταθµισµένης 

διακύµανσης, του εκθετικά σταθµισµένου κινητού µέσου και του Γενικευµένου 

Αυτοπαλίνδροµου υπό Συνθήκη Ετεροσκεδαστικού Υποδείγµατος (ΓΑΥΣΕΥ – GARCH). Τα 

αποτελέσµατα κατέδειξαν την ανωτερότητα του ισοσταθµισµένου εκτιµητή, ενώ η µέθοδος 

του εκθετικά σταθµισµένου κινητού µέσου επέδειξε την ελάσσονα αποτελεσµατικότητα. 

 

Ένα άλλο θέµα που µελετάται από τη διεθνή βιβλιογραφία αποτελεί η αναζήτηση του κατά 

πόσο οι αποδόσεις των χρηµατοοικονοµικών µεταβλητών µπορούν να αναπαρασταθούν 

αποτελεσµατικά από την κανονική κατανοµή ή, πιο συγκεκριµένα, του κατά πόσο οι 
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µεταβλητές αυτές αναδεικνύουν χαρακτηριστικά παχιών ουρών. Οι παχιές ουρές οδηγούν 

κατά κανόνα σε υποεκτίµηση της πραγµατικής ΜΑ∆Ζ. Ο Jorion (1996) παρέχει το γενικευµένο 

πλαίσιο εκτίµησης της ΜΑ∆Ζ, απαλλαγµένο από υποθέσεις για την κατανοµή που ακολουθούν 

οι αποδόσεις των παραγόντων κινδύνου, περιγράφοντας, ταυτόχρονα, τα χαρακτηριστικά των 

κατανοµών που παρουσιάζουν παχιές ουρές. 

 

Τα υποδείγµατα υπολογισµού της ΜΑ∆Ζ έχουν επαρκώς αναλυθεί σε όλο τους το εύρος από 

τους Duffie και Pan (1997). Αν και τα περισσότερο διαδεδοµένα υποδείγµατα υποθέτουν ότι 

οι ηµερήσιες µεταβολές ακολουθούν κανονική κατανοµή, η υπόθεση αυτή απέχει κατά πολύ 

από την πραγµατικότητα καθώς οι ηµερήσιες µεταβολές σε πολλές µεταβλητές (ειδικά στις 

νοµισµατικές ισοτιµίες) επιδεικνύουν έντονη θετική κύρτωση (Hull και White, 1998a). Αυτό 

υπονοεί πως η κατανοµή πιθανότητας αυτών των µεταβολών έχουν παχιές ουρές, κάτι που 

προκαλεί τα ακραία γεγονότα να συµβαίνουν σε πολύ µεγαλύτερη συχνότητα απ’ ότι θα 

αναµενόταν σύµφωνα µε την κανονική κατανοµή. 

 

Οι Duffie και Pan (1997) υποδεικνύουν τις ασυνέχειες στις τιµές των µεταβλητών και τη 

στοχαστική µεταβλητότητα ως τις πιθανές αιτίες της κύρτωσης. Επιπλέον, υποστήριξαν ότι σε 

ένα υπόδειγµα που χαρακτηρίζεται από ασυνέχειες, η κύρτωση είναι µειωτική συνάρτηση του 

χρονικού ορίζοντα εκτίµησης της ΜΑ∆Ζ, ενώ η στοχαστική µεταβλητότητα είναι θετική 

συνάρτηση του χρονικού ορίζοντα εκτίµησης της ΜΑ∆Ζ. 

 

Ο Li (1999) έδειξε τον τρόπο µε τον οποίο η ασυµµετρία και η κύρτωση των κατανοµών 

µπορούν να συµπεριληφθούν στη δοµή του διαστήµατος εµπιστοσύνης. Πιο συγκεκριµένα, 

απέδειξε πως το τελικό αποτέλεσµα του διαστήµατος εµπιστοσύνης είναι συνάρτηση της 

κύρτωσης, της ασυµµετρίας και της τυπικής απόκλισης. Έτσι, κατά τον Li (1999), το µήκος 

του διαστήµατος εµπιστοσύνης συνδέεται θετικά µε την κύρτωση και αρνητικά µε την 

απόλυτη τιµή της ασυµµετρίας. 
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Συµπερασµατικά, από τη βιβλιογραφία τεκµαίρεται ότι, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της 

διακύµανσης – συνδιακύµανσης, η µήτρα συσχετίσεων µπορεί να ανανεωθεί σύµφωνα µε τις 

συνθήκες που επικρατούν κάθε φορά στην αγορά. Αυτό επιτυγχάνεται χρησιµοποιώντας την 

προσέγγιση του εκθετικά σταθµισµένου κινητού µέσου ή την προσέγγιση ΓΑΥΣΕΥ. Αντίθετα, 

το µειονέκτηµα της µεθόδου διακύµανσης – συνδιακύµανσης είναι ότι οι µεταβλητές 

υποτίθεται ότι κατανέµονται σύµφωνα µε την κανονική κατανοµή, κάτι που έχει ως 

αποτέλεσµα να µη λαµβάνει υπόψη της φαινόµενα ασυµµετρίας, κύρτωσης και µη–γραµµικής 

συσχέτισης µεταξύ των µεταβλητών.  

 

Η µέθοδος της ιστορικής προσοµοίωσης αφορά την προσοµοίωση των πιθανών µελλοντικών 

τιµών µε βάση την ιστορική συµπεριφορά των µεταβλητών και όχι την προσοµοίωση του 

παρελθόντος όπως υπονοεί η ονοµασία της. Παρόλα αυτά, για συµβατικούς λόγους έµεινε η 

ορολογία ‘ιστορική προσοµοίωση’. Η µέθοδος της ιστορικής προσοµοίωσης (Kuester et al., 

2003; Barone-Adesi et al., 1999; Boudoukh et al., 1998; Hull & White, 1998a & 1998b) έχει 

το πλεονέκτηµα ότι αντικατοπτρίζει πλήρως οποιαδήποτε υποκείµενη κατανοµή των 

παραγόντων κινδύνου αγοράς, ενώ το κύριο µειονέκτηµα της παραδοσιακής µορφής της 

ιστορικής προσοµοίωσης είναι η µη ενσωµάτωση των σύγχρονων εξελίξεων στη 

µεταβλητότητα των παραγόντων κινδύνου.  

 

 

Η απλούστερη προσέγγιση και ερµηνεία της ΜΑ∆Ζ σύµφωνα µε τη µέθοδο της ιστορικής 

προσοµοίωσης έχει παρασχεθεί από τους Kuester et al. (2003) οι οποίοι την ορίζουν ως το n-

οστό στοιχείο µιας ταξινοµηµένης χρονολογικής σειράς το οποίο αντιστοιχεί στο 

προκαθορισµένο επίπεδο εµπιστοσύνης.  

 

Οι Hull και White (1998b) προτείνουν µια προσέγγιση (HW) η οποία βασίζεται στην ιστορική 

προσοµοίωση. Αυτή έχει να κάνει µε τη µετατροπή οποιασδήποτε κατανοµής, η οποία ορίζεται 

πλήρως από την ιστορική προσοµοίωση, σε τυπική κανονική κατανοµή. Η µετατροπή αυτή 

ορίζεται έτσι ώστε το Χ-ποσοστηµόριο της υποκείµενης κατανοµής να αντιστοιχίζεται στο Χ-

ποσοστηµόριο της τυπικής κανονικής κατανοµής. Η µεθοδολογία, η οποία προσπαθεί να 
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γεφυρώσει το χάσµα µεταξύ της µεθόδου διακύµανσης – συνδιακύµανσης και αυτής της 

ιστορικής προσοµοίωσης, εµφανίζει ικανοποιητικά αποτελέσµατα για ένα σύνολο δώδεκα 

νοµισµάτων. Με άλλα λόγια, οι Hull και White (1998b) εφαρµόζουν την ιστορική 

προσοµοίωση, επιτρέποντας την ενσωµάτωση της επικαιροποιηµένης µεταβλητότητας. Όταν 

η κατανοµή πιθανότητας µιας µεταβλητής σταθµίζεται µε την εκτιµηµένη τρέχουσα 

µεταβλητότητα, που αντιστοιχεί στην περίοδο που καλύπτεται από τα χρησιµοποιούµενα 

ιστορικά στοιχεία1, η κατανοµή που προκύπτει είναι προσεγγιστικά στάσιµη. 

 

Η µέθοδος HW είναι προέκταση της παραδοσιακής µορφής της ιστορικής προσοµοίωσης. Ο 

νεωτερισµός της έγκειται στη στάθµιση των πραγµατικών ιστορικών ποσοστιαίων µεταβολών 

των παραγόντων κινδύνου, οι οποίοι εµπλέκονται στην εκτίµηση της ΜΑ∆Ζ, µε την τρέχουσα 

µεταβλητότητα ώστε να αντικατοπτρίζεται η αναλογία της τρέχουσας µεταβλητότητας σε 

σχέση µε τη µεταβλητότητα που επικρατούσε την ηµεροµηνία της παρατήρησης της τιµής της 

µεταβλητής. Στη συνέχεια υπολογίζεται η ΜΑ∆Ζ µε τη χρήση των τροποποιηµένων 

δεδοµένων. Λόγου χάρη, αν η πραγµατική τιµή Χt-n που παρατηρήθηκε στο χρονικό σηµείο t-n 

αντιστοιχούσε σε µεταβλητότητα σt-n, και η τρέχουσα εκτιµηµένη µεταβλητότητα είναι σt, 

τότε η νέα τροποποιηµένη τιµή θα προκύψει από τη στάθµιση της παρελθούσας τιµής µε το 

λόγο σt / σt-n. 

 

Οι διαχειριστές κινδύνου προσπαθούν να αντιµετωπίσουν τη στοχαστική µεταβλητότητα είναι 

µε την αντιστοίχιση µεγαλύτερων σταθµίσεων στις πιο πρόσφατες παρατηρήσεις σε σχέση µε 

τις παρατηρήσεις οι οποίες είναι πιο αποµακρυσµένες στο παρελθόν. Έτσι, πέραν της 

µεθοδολογίας της RiskMetricsTM, οι Boudoukh, Richardson και Whitelaw (1998) πρότειναν µια 

παρόµοια µεθοδολογία (BRW) για την τροποποίηση της κλασικής ιστορικής προσοµοίωσης. 

Σύµφωνα µε αυτήν την πρόταση, η στάθµιση που αποδίδεται στην τιµή που παρατηρείται τη 

                                                 
1 Για παράδειγµα αν η ηµερήσια τρέχουσα µεταβλητότητα εκτιµάται ότι είναι 1%, ενώ ή ίδια 

µεταβλητότητα προ τριών (3) µηνών ήταν 0,5%, τα παρελθόντα δεδοµένα υποεκτιµούν τις αλλαγές που 

θα περιµέναµε να δούµε. Το αντίθετο συµβαίνει όταν η τρέχουσα µεταβλητότητα είναι µικρότερη της 

παρελθούσας µεταβλητότητας.   

 89



ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

χρονική στιγµή t-n-1 είναι i φορές µεγαλύτερη της στάθµισης που αποδίδεται στην 

παρατήρηση του χρονικού σηµείου t-n (0<i<1). 

 

Σύµφωνα µε τη µέθοδο BRW, είναι απαραίτητη η ταξινόµηση των παρατηρήσεων σε όλο το 

µήκος του δείγµατος, αρχίζοντας από τη µικρότερη. Στη συνέχεια αθροίζονται οι σταθµίσεις 

που αντιστοιχούν στις παρατηρήσεις έως ότου προσεγγιστεί το απαιτούµενο ποσοστηµόριο 

της κατανοµής πιθανότητας (π.χ. 1%, 5% κτλ.). Οι Boudoukh, Richardson, and Whitelaw 

(1998) κατάφεραν να υπερκεράσουν το πρόβληµα της οµαδοποιηµένης εµφάνισης των 

γεγονότων που παρατηρούνται στις ουρές. Αντίθετα, οι παρατηρήσεις εµφανίζονται τυχαία 

κατανεµηµένες κατά την περίοδο παρατήρησης. Παρόλα αυτά, η µέθοδος δέχτηκε οξεία 

κριτική από τους Hull και White (1998b) οι οποίοι εξέφρασαν την άποψη πως µια αλληλουχία 

από ασυνήθιστα µεγάλες µεταβολές (θετικές ή αρνητικές) θα προκαλέσει φαινόµενα 

ασυµµετρίας (αριστερά ή δεξιά) στην προβλεπόµενη κατανοµή. 

 

Οι Hull και White (1998b) έλεγξαν την αποδοτικότητα της παραδοσιακής ιστορικής 

προσοµοίωσης, της µεθόδου Boudoukh, Richardson, και Whitelaw και της µεθόδου Hull και 

White, χρησιµοποιώντας ηµερήσια στοιχεία εννέα (9) ετών για δώδεκα (12) διαφορετικές 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες και πέντε (5) διαφορετικούς µετοχικούς δείκτες. Τα συγκριτικά 

αποτελέσµατα ανέδειξαν την ανωτερότητα της µεθόδου HW έναντι της µεθόδου BRW 

αναφορικά µε όλες τις χρονολογικές σειρές που εξετάστηκαν και έναντι της µεθόδου της 

παραδοσιακής ιστορικής προσοµοίωσης για τις επενδύσεις σε νοµίσµατα. 

 

Οι µέθοδοι της ιστορικής προσοµοίωσης βασίζονται σε πραγµατικά δεδοµένα του παρελθόντος 

για να δηµιουργήσουν ένα φάσµα µελλοντικών τιµών και σε καµία περίπτωση δεν κάνουν 

πρόβλεψη κάποιας συγκεκριµένης µελλοντικής τιµής. Η επιλογή σεναρίων διαφέρει σηµαντικά 

από την πρόβλεψη µιας συγκεκριµένης µελλοντικής τιµής. Η πρόβλεψη αποτελεί εκτίµηση ότι 

κάποιο συγκεκριµένο σενάριο θα συµβεί και, εποµένως, η ακρίβεια αποτελεί αναπόσπαστο 

συστατικό της. Παρόλα αυτά, δεν είναι εύκολο να προβλεφθεί ένα συγκεκριµένο γεγονός στο 

µέλλον καθόσον µπορεί να διαφοροποιείται σηµαντικά από τις παρελθοντικές τιµές. Στο 
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πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητη η χρήση µεθόδων για την εκτίµηση του εύρους των 

πιθανολογούµενων µελλοντικών τιµών. Καθώς οι παράγοντες που επηρεάζουν τις µελλοντικές 

τιµές δεν είναι µόνο πολυπληθείς αλλά και η σχέση τους µε τις µελλοντικές τιµές των 

παραγόντων κινδύνου χαρακτηρίζεται από ασάφεια και αστάθεια, συχνά επιλέγεται η χρήση 

τυχαίων µεταβλητών για την προσοµοίωση του µελλοντικού εύρους τιµών. Η ευρύτερα 

χρησιµοποιούµενη µέθοδος για τη δειγµατοληψία ενός µεγάλου αριθµού τυχαίων σεναρίων 

από ένα υπόδειγµα είναι η µέθοδος Monte Carlo (MC).  

 

Η προσοµοίωση MC αποτελεί µια στοχαστική διαδικασία η οποία περιγράφεται ως µια µέθοδος 

στατιστικής προσοµοίωσης. Ο όρος ‘στοχαστική διαδικασία’ απηχεί τη χρήση τυχαίων αριθµών 

από την µέθοδο, η οποία συνεπικουρούµενη από τα κατάλληλα στατιστικά εργαλεία επιχειρεί 

να απαντήσει σε ορισµένα πολύπλοκα προβλήµατα (βλέπε Παράρτηµα).  

 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1940, το προσωπικό στο εθνικό ερευνητικό εργαστήριο του Los 

Alamos των Η.Π.Α. προγραµµάτισε τους πρώιµους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που διέθετε 

κατά τρόπο ώστε να δηµιουργούνται τυχαίοι συνδυασµοί µεταξύ των µεταβλητών, 

προκειµένου να επιτευχθεί η προσοµοίωση ενός φάσµατος πιθανών επιπτώσεων από 

πυρηνικές εκρήξεις. Έκτοτε, η µέθοδος, η οποία ονοµάστηκε προσοµοίωση Monte Carlo, 

χρησιµοποιήθηκε προκειµένου να βρεθούν διαφορετικοί τρόποι εκτίµησης της πιθανότητας 

εµφάνισης κάποιου γεγονότος ή κάποιας οµάδας γεγονότων. Η εν λόγω µέθοδος εφαρµόζεται 

τόσο σε προβλήµατα µε έµφυτη πιθανοκρατική δοµή όσο και σε αυτά τα οποία δεν 

επιδεικνύουν τέτοιου είδους δοµή. Με άλλα λόγια, η προσοµοίωση Monte Carlo αφορά την 

εύρεση του µεγέθους ενός χώρου Μ διαστάσεων µέσω της εκτίµησης Ν τυχαίων σηµείων, µε 

περίπου ίσες αποστάσεις µεταξύ τους, µέσα σε αυτό το χώρο. 

 

Η προσοµοίωση MC χρησιµοποιήθηκε, έµµεσα, άτυπα ή εν αγνοία των επιστηµόνων, κατά τη 

διάρκεια των αιώνων, ως είδος στατιστικής προσοµοίωσης ώστε να δοθούν αξιόπιστες 

απαντήσεις σε πολύπλοκα προβλήµατα. Μετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο η µέθοδος άρχισε να 

κερδίζει καθολική αναγνώριση και ευρύτατη εφαρµοσιµότητα καθώς η χρήση των 
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ηλεκτρονικών υπολογιστών ενίσχυσε την εισαγωγή µαθηµατικών µεθόδων οι οποίες 

εµπλέκουν τυχαίους αριθµούς, καθιστώντας την αναπόσπαστο κοµµάτι του σχεδιασµού 

πυρηνικών αντιδραστήρων, της ακτινοθεραπείας του καρκίνου, της ρύθµισης της κυκλοφορίας 

των µέσων µεταφοράς, της εξόρυξης πετρελαίου, της µελέτης των άστρων, της οικονοµετρίας 

και της πρόβλεψης χρηµατοοικονοµικών γεγονότων.     

 

Η γέννηση της ονοµασίας θα πρέπει να πιστωθεί στον Πολωνό µαθηµατικό Stanislaw Ulam το 

1946, ο οποίος στοιχηµάτισε για τις πιθανότητες που είχε να κερδίσει στην πασιέντζα, 

κάνοντας ένα ορισµένο πλήθος προσπαθειών. Ο Nicholas Metropolis ονόµασε την µέθοδο 

Monte Carlo καθώς στην οµώνυµη πόλη στεγάζεται πλήθος τυχερών παιγνίων. Κατά µία 

παρεµφερή εκδοχή στη µέθοδο αποδόθηκε το όνοµα Monte Carlo καθώς ο Ulam είχε κάποιο 

θείο ο οποίος συχνά δανείζονταν χρήµατα από τους συγγενείς του για να πηγαίνει στο καζίνο 

και να στοιχηµατίζει στη ρουλέτα (Peterson, 1998).   

 

Παρότι η αντιστοίχιση των µεθόδων MC µε τυχερά παίγνια είναι πολύ εύστοχη, η 

προσοµοιώσεις αυτού του είδους δεν έχουν να κάνουν µε στοιχήµατα αλλά µε την επίλυση 

πραγµατικών προβληµάτων, τα οποία είναι πολύ δύσκολο να επιλυθούν µε συµβατικές 

µεθόδους. Σε πολλές εφαρµογές της µεθόδου, δε χρειάζεται, καν, να γραφεί η διαφορική 

εξίσωση που περιγράφει το πρόβληµα. Στην πραγµατικότητα το µόνο που χρειάζεται είναι η 

αναπαράσταση της κατανοµής πυκνότητας-πιθανότητας από την οποία θα αντληθούν οι 

τυχαίοι αριθµοί. Σε προβλήµατα που σχετίζονται µε την οικονοµική ή χρηµατοοικονοµική 

θεωρία συνήθως υποθέτουµε ότι η τυχαίοι αριθµοί αντλούνται από την οµοιόµορφη 

κατανοµή.  

 

Παρά τη µεγάλη διάδοσή της, η µέθοδος MC συχνά δεν διακρίνεται για την αποτελεσµατική 

διαχείριση του διαθέσιµου χρόνου καθώς απαιτεί την επί µακρόν εµπλοκή πολλών 

τεχνολογικών και ανθρώπινων πόρων. Εξαιτίας τούτου τα πιστωτικά ιδρύµατα και οι 

ασφαλιστικοί οργανισµοί δυσκολεύονται να συµπεριλάβουν τις εκατοντάδες ανοιχτές θέσεις 

τους, οι οποίες συχνά αποτελούνται από παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα (δικαιώµατα 
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προαίρεσης, συµβάσεις ανταλλαγής, δικαιώµατα προαίρεσης σε συµβάσεις ανταλλαγής κτλ.), 

στον µηχανισµό υπολογισµού της ΜΑ∆Ζ ο οποίος διεξάγεται µε την µέθοδο της 

προσοµοίωσης MC. 

 

Για το λόγο αυτό αναπτύχθηκαν και χρησιµοποιήθηκαν τροποποιητικές µεθοδολογίες ώστε να 

καταστεί η µέθοδος περισσότερο αποτελεσµατική για εφαρµογές οι οποίες απαιτείται να 

διεκπεραιωθούν σε λιγοστό χρόνο (Dembo et al., 2000). Οι µεθοδολογίες αυτές αναφέρονται 

στη διεθνή βιβλιογραφία ως τεχνικές ελαχιστοποίησης της µεταβλητότητας και περιλαµβάνουν 

αντιθετικές µεταβλητές (antithetic variables), ελέγχους αποκλίσεων (control variates), 

δειγµατοληψία σηµαντικότητας (importance sampling), δειγµατοληψία σχηµατισµών 

(stratified sampling) και οιονεί MC µεθόδους (quasi MC).     

 

Το µεγαλύτερο µέρος της βιβλιογραφίας έχει επικεντρωθεί στην εφαρµογή των µεθόδων 

ελαχιστοποίησης της µεταβλητότητας (Ackworth et al., 1997; Boyle, 1977; Boyle et al., 1997; 

Broadie and Glasserman, 1997; Caflisch et al., 1997; Glasserman et al., 1999c; Hamilton, 

1994; Paskov and Traub, 1995; Schoenmakers and Heemink, 1997). Μερικά από αυτά τα 

εργαλεία στην πράξη δεν παρέχουν πλεονεκτήµατα στη διαχείριση κινδύνων εξαιτίας των 

πολλών διαστάσεων των εν λόγω προβληµάτων και την επικέντρωση των προβληµάτων 

αυτών στις ουρές της κατανοµής παρά στο µέσο αυτής. 

 

Παρόλα αυτά, οι µέθοδοι των ελέγχων αποκλίσεων (control variates), της δειγµατοληψίας 

σηµαντικότητας (importance sampling), της δειγµατοληψίας σχηµατισµών (stratified 

sampling) και των οιονεί MC µεθόδων (quasi MC) βελτίωσαν την απόδοση σε ένα µεγάλο 

αριθµό εφαρµογών διαχείρισης χρηµατοοικονοµικών κινδύνων (Jamshidian and Zhu, 1997; 

Shaw, 1997; Kreinin et al. 1998a, 1998b; Cardenas et al., 1999). Οι Kreinin et al. (1998a, 

1998b) έδειξαν ότι οι οιονεί MC µέθοδοι σε συνδυασµό µε την ανάλυση των κύριων 

συνιστωσών (principal component analysis) υπολογίζουν την µέγιστη αναµενόµενη δυνητική 

ζηµιά µία τάξη µεγέθους ταχύτερα απ’ ότι η κλασική µέθοδος MC. 
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Η κλασική µέθοδος MC αντλεί τυχαία αριθµητικά δείγµατα από µια κατανοµή χρησιµοποιώντας 

µια γεννήτρια ψευδό-τυχαίων αριθµών. Αντίθετα, οι οιονεί MC µέθοδοι χρησιµοποιούν σηµεία 

τα οποία προέρχονται από διανυσµατικού τύπου αλληλουχίες οι οποίες ονοµάζονται χαµηλής 

ετεροµορφίας αλληλουχίες (low discrepancy sequences). Το σκεπτικό πίσω από αυτές τις 

µεθόδους έγκειται στο γεγονός ότι καθώς τα σηµεία κατανέµονται σχετικά οµοιόµορφα, 

χρειάζονται λιγότερα εναλλακτικά σενάρια για να επιτευχθεί η επιθυµητή ακρίβεια στους 

υπολογισµούς. 

 

Από τη φύση τους, οι οιονεί MC µέθοδοι είναι συνυφασµένες µε προβλήµατα διαχείρισης 

κινδύνων. Οι χαµηλής ετεροµορφίας αλληλουχίες προσπαθούν να καλύψουν οµοιόµορφα το 

χώρο των παραγόντων κινδύνου, αποφεύγοντας την οµαδοποίηση που προκαλείται από τη 

δειγµατοληψία ψευδό-τυχαίων αριθµών. Η οµοιόµορφη δειγµατοληψία είναι πολύ σηµαντική 

ιδιότητα όχι µόνο για την εκτίµηση του µέσου της κατανοµής (δικαιώµατα προαίρεσης) αλλά 

και για ακραίες περιπτώσεις συµβάντων στις ουρές (ΜΑ∆Ζ). 

 

Παρόλο που η ιδέα πίσω από τις προαναφερθείσες µεθόδους είναι απλή, η µαθηµατική θεωρία 

και οι αλγόριθµοι που σχετίζονται µε τη δηµιουργία αλληλουχιών είναι κάθε άλλο παρά 

ασήµαντες. Λεπτοµερής επεξήγηση των λύσεων και των αλγορίθµων δίνεται από τους Sobol 

(1967) και Niederreiter (1992).  

 

Τα νέου τύπου παράγωγα προϊόντα χαρακτηρίζονται από πολύπλοκες δοµές χρηµατικών ροών 

οι οποίες µε τη σειρά τους εξαρτώνται από πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις οι µέθοδοι αριθµητικών υπολογισµών όπως η προσοµοίωση Monte Carlo ή οιονεί 

Monte Carlo εξελίσσονται σε απαιτητικά εργαλεία τα οποία δυσκολεύονται να παράγουν τιµές 

µέσω ενός πολυµεταβλητού  υποδείγµατος αποτίµησης σε ανταγωνιστικό χρόνο (Noceti, 

2003).  

 

Οι Batlle και Barquin (2004) παρουσίασαν µια καινοτόµο µεθοδολογία για τη γένεση 

διαφορετικών σεναρίων εµφάνισης τιµών καυσίµων, στο πλαίσιο ενός εργαλείου 
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προσοµοίωσης το οποίο αναπτύχθηκε για την υποστήριξη της ανάλυσης του κινδύνου που 

ενυπάρχει στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Καθώς οι διάφορες ενεργειακές χρονολογικές 

σειρές (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κτλ.) παρουσίασαν στοχαστική µεταβλητότητα και ισχυρή 

συσχέτιση προτιµήθηκε η χρήση ενός πολυµεταβλητού ΓΑΥΣΕΥ ως βάση για τη δηµιουργία 

τυχαίων µονοπατιών. 

 

Οι Sing et al. (2004) εφάρµοσαν την προσοµοίωση MC σε υπόδειγµα τιµολόγησης συµφωνίας 

ανταλλαγής µε κίνδυνο αθέτησης, ώστε να αξιολογηθεί ο πιστωτικός κίνδυνος οµολόγων που 

ανακύπτει από την τιτλοποίηση ακίνητων περιουσιακών στοιχείων στη Σιγκαπούρη. Ο τελικός 

στόχος υπήρξε ο βέλτιστος καθορισµός του συνδυασµού, µεταξύ των τοκοµεριδίων των 

οµολόγων και των χρηµατικών ροών που προκύπτουν από τα ενοίκια των περιουσιακών 

στοιχείων, ο οποίος θα αντικατοπτρίζει τον κίνδυνο αθέτησης που προέρχεται από τη 

δυναµική των ενοικίων των τιτλοποιούµενων ακινήτων. Με άλλα λόγια εξετάστηκε η 

χρηµατοοικονοµική µηχανική η οποία πρέπει να υιοθετηθεί ώστε η πιστωτική ενίσχυση στο 

σχήµα της τιτλοποίησης να υποστηρίζεται επαρκώς.  

 

Προχωρώντας πέρα από τον πιστωτικό κίνδυνο, στην µέτρηση του κινδύνου αγοράς, οι Wong 

και So (2003) συνέκριναν την προσοµοίωση Monte Carlo µε άλλες δύο µεθόδους για να 

συγκρίνουν την αποτελεσµατικότητά της στην εκτίµηση της ΜΑ∆Ζ. Εν τέλει, αποδείχθηκε ότι 

η προσοµοίωση MC είναι ανώτερη σε σχέση µε τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται ευρύτατα 

στην αγορά (π.χ. RiskMetrics). Αντίστοιχα, οι Fiorentini et al. (2003) χρησιµοποίησαν την ίδια 

µέθοδο για να υποστηρίξουν εµπειρικά ένα φάσµα υπό-συνθήκη ετεροσκεδαστικών 

υποδειγµάτων υποθέτοντας ότι η υποκείµενη κατανοµή τους είναι η πολυµεταβλητή κατανοµή 

t-student. 

 

Εναλλακτικά, οι Chang et al. (2003) χρησιµοποίησαν την προσοµοίωση MC για να εξετάσουν 

τη σχετική αποτελεσµατικότητα τριών νέων υποδειγµάτων για την εκτίµηση της ΜΑ∆Ζ 

αποδεικνύοντας πως, στο σύνολό τους, παρέχουν καλύτερες εκτιµήσεις από αυτές που 

παράγονται από τα παραδοσιακά και ευρέως χρησιµοποιούµενα υποδείγµατα. 
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Οι Ellis et al. (2003), υποθέτοντας ότι οι λογαριθµικές µεταβολές του χρηµατιστηρίου της 

Νότιας Αφρικής ακολουθούν κανονική κατανοµή µεταξύ δύο ορίων (ανώτατο και κατώτατο) 

και κατανοµή Pareto άνω και κάτω των ορίων αυτών (Pareto-Normal-Pareto), απέδειξαν ότι η 

προσοµοίωση MC παράγει καλύτερα αποτελέσµατα συγκρίνοντάς την µε εναλλακτικές 

µεθόδους εκτίµησης της ΜΑ∆Ζ. Οι Castellacci και Siclari (2003), στην προσπάθειά τους να 

αξιολογήσουν τις γενικώς αποδεκτές µεθοδολογίες υπολογισµού της ΜΑ∆Ζ για µη-γραµµικά 

χαρτοφυλάκια από την πλευρά της υπολογιστικής ακρίβειας και της αποτελεσµατικότητας, 

έδειξαν ότι η µέθοδος της ολοκληρωτικής αποτίµησης Monte Carlo (full valuation MC) δεν 

είναι τόσο αποτελεσµατική όσο εικάζεται σε σχέση µε άλλες εναλλακτικές µεθόδους. O Lien 

(2003), παρέθεσε µία σειρά από µεθόδους προσδιορισµού των αλληλεξαρτήσεων µεταξύ των 

στοχαστικών µεταβλητών, οι οποίες επηρεάζουν το µεσοπρόθεσµο χρηµατοοικονοµικό 

προγραµµατισµό στα Νορβηγικά αγροκτήµατα παραγωγής γαλακτοκοµικών προϊόντων.  

 

Οι Meuwissen et al. (2003), ανέλυσαν τον τρόπο µε τον οποίο οι καταστροφές στην 

κτηνοτροφία, που οφείλονται σε αιφνίδιους θανάτους ζώων, µπορούν να χρηµατοδοτηθούν 

αποτελεσµατικά µέσω κάποιου αποθεµατικού, τραπεζικής εγγύησης ή ασφαλιστικής κάλυψης. 

Τα ανωτέρω µέσα κάλυψης του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου τιµολογήθηκαν µε βάση το 

απαιτούµενο κόστος για την κάλυψη του συγκεκριµένου κινδύνου χρησιµοποιώντας το 

υπόδειγµα της προσοµοίωσης Monte Carlo. 

 

Οι Vehvilainen και Keppo (2003) εισήγαγαν τις µεθόδους διαχείρισης χρηµατοοικονοµικών 

κινδύνων στις µη-εποπτευόµενες σκανδιναβικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας εφαρµόζοντας 

την προσοµοίωση Monte Carlo σε ένα ενεργειακό χαρτοφυλάκιο. Στη συνέχεια εντόπισαν το 

βέλτιστο χαρτοφυλάκιο και απέδειξαν ότι οι εξεταζόµενες πρακτικές µπορούν να 

εφαρµόζονται καθηµερινά στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

Ο Rajasekera (2001), εκτίµησε τη συνάρτηση πυκνότητας – πιθανότητας της αξίας µιας 

επιχείρησης ως ένα πρόβληµα βελτιστοποίησης της εντροπίας το οποίο υπόκεινται σε 
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περιορισµούς που σχετίζονται µε τις συσχετίσεις εφαρµόζοντας τις αρχές που διέπουν την 

τιµολόγηση των δικαιωµάτων προαίρεσης. Χρησιµοποιώντας δεδοµένα για ιαπωνικούς 

µετοχικούς τίτλους, ο Rajasekera απέδειξε πως το πρόβληµα µπορεί να αντιµετωπιστεί ως ένα 

πρόβληµα γεωµετρικού προγραµµατισµού. Επιπλέον, η χρήση της προσοµοίωσης Monte Carlo 

στη διαχείριση κινδύνου και στην τιµολόγηση δικαιωµάτων προαίρεσης παράγει υποδεέστερα 

αποτελέσµατα, σε όρους υπολογιστικών δυνατοτήτων, από τον γεωµετρικό προγραµµατισµό, 

καθώς αντιµετωπίζει δυσκολίες που σχετίζονται µε την εκτίµηση της µήτρας συσχετίσεων.   

 

Τέλος, οι Lee και Saltoglou (2002), αξιολόγησε την προβλεπτική ικανότητα µιας σειράς 

υποδειγµάτων ΜΑ∆Ζ για το ιαπωνικό χρηµατιστήριο αξιών. Εκτός των παραδοσιακών 

υποδειγµάτων (RiskMetricsTM, ιστορική προσοµοίωση, µέθοδος διακύµανσης – 

συνδυακύµανσης, µέθοδος προσοµοίωσης Monte Carlo και όλες τις επεκτάσεις τους), 

συµπεριελήφθησαν στη µελέτη και κάποιες σύγχρονες µη-παραµετρικές µέθοδοι, όπως 

παλινδρόµηση ποσοστηµορίων και η Θεωρία Ακραίων Τιµών (ΘΑΤ). 

 

2.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ ΤΩΝ 

ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ 

 

2.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η βιβλιογραφία που αναφέρεται στην υποδειγµατοποίηση της τεκµαρτής, από τα δικαιώµατα 

προαίρεσης, µεταβλητότητας προτείνει διαφορετικές µεθοδολογίες οι οποίες ωστόσο δεν 

παράγουν πάντα τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Στο θεωρητικό πεδίο, κάποιοι από τους 

παγιωµένους εκτιµητές της µελλοντικής µεταβλητότητας έχουν αµφισβητηθεί, ενώ στον 

εµπειρικό τοµέα, η εφαρµογή των εκτιµητών αυτών σε στρατηγικές διαπραγµάτευσης δε 

οδηγεί πάντα σε θετικές αποδόσεις µετά την αφαίρεση των εξόδων διαπραγµάτευσης.  
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Αναλογιζόµενοι τη σηµαντικότητα του θέµατος, θα επιχειρηθεί να διευκρινιστεί περαιτέρω η 

πληροφόρηση που παρέχουν οι διάφοροι εκτιµητές της µεταβλητότητας κάνοντας αναφορά 

στην προβλεπτική τους ικανότητα. Ειδικότερα, κύριο µέληµα του παρόντος κεφαλαίου 

αποτελεί ο εντοπισµός της ακριβέστερης, της αποτελεσµατικότερης και της περισσότερο 

αµερόληπτης εκτίµησης της µελλοντικής µεταβλητότητας των αποδόσεων του µετοχικού 

δείκτη FTSE 100 του χρηµατιστηρίου LIFFE του Λονδίνου, χρησιµοποιώντας, επικουρικά ή 

αποκλειστικά την πληροφόρηση που παρέχεται από τα δικαιώµατα προαίρεσης Ευρωπαϊκού 

τύπου από το 1992 έως 2001. 

 

Γενικά, υπάρχουν τρεις κοινώς αποδεκτές µέθοδοι ex an e µέτρησης της µεταβλητότητας οι 

οποίες παρατηρούνται στη σχετική βιβλιογραφία:  

t

 

(i) η ιστορική µεταβλητότητα η οποία εκτιµάται από κάποια συµβατική στατιστική 

µέτρηση, όπως η τυπική απόκλιση των αποδόσεων,  

(ii) η τεκµαρτή µεταβλητότητα η οποία αντλείται από την αντιστροφή κάποιου 

υποδείγµατος αποτίµησης δικαιωµάτων προαίρεσης (π.χ. Black-Scholes) και,  

(iii) η τεκµαρτή στοχαστική µεταβλητότητα, η οποία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες 

τιµές και την παρατηρηµένη πορεία των ιστορικών τιµών χρησιµοποιώντας κάποιο 

υπόδειγµα ΓΑΥΣΕΥ (GARCH). 

 

Παρά την ευρεία χρήση των παραπάνω µετρήσεων, δεν υπάρχει καθολικό συµπέρασµα για 

την υπεροχή κάποιας από αυτές. Οι Chiras και Manaster (1978), Hauser και Liu (1992), 

Gwilym και Buckle (1999), Christensen και Prabhala (1998) και οι Christensen οι Hansen 

(2002) τεκµηρίωσαν την υπεροχή της τεκµαρτής µεταβλητότητας έναντι της ιστορικής 

µεταβλητότητας ως προς την πληροφόρηση και τις προβλέψεις που παρέχει για την 

µελλοντική µεταβλητότητα. Αντίθετα, οι Canina και Figlewski (1993) και οι Lamoureux και 

Lastrapes (1993) συµπεραίνουν την ανωτερότητα της ιστορικής µεταβλητότητας σε σχέση µε 

την τεκµαρτή µεταβλητότητα, απορρίπτοντας την συνδυασµένη υπόθεση της ύπερξης 

αποτελεσµατικής αγοράς και της εφαρµοσιµότητας του υποδείγµατος Black-Scholes. Οι Day 
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και Lewis (1992) σύγκριναν την αποτελεσµατικότητα της τεκµαρτής µεταβλητότητας και της 

µεταβλητότητας που παράγεται από τα υποδείγµατα ΓΑΥΣΕΥ (GARCH) χωρίς να καταλήγουν 

σε ασφαλή συµπεράσµατα. Οι Chu και Freund (1996) υποστηρίζουν τη χρήση της τεκµαρτής 

µεταβλητότητας έναντι των υποδειγµάτων ΓΑΥΣΕΥ (GARCH) ενώ το αντίθετο υποστηρίχθηκε 

από τους Bollerslev, Chou και Kroner (1992). 

 

Ο κύριος σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η διεξαγωγή µιας εµπεριστατωµένης 

εµπειρικής έρευνας για την συγκριτική αποτελεσµατικότητα των διαφόρων µετρήσεων, 

χρησιµοποιώντας δεδοµένα από δικαιώµατα προαίρεσης ευρωπαϊκού τύπου και συµβόλαια 

µελλοντικής εκπλήρωσης στον δείκτη FTSE 100. Εν πρώτοις, η ανάλυση εκτείνεται πέραν των 

ήδη υπαρχόντων ως προς τα στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν και τις µετατροπές που θα 

διενεργηθούν. Οι Gwilym και Buckle (1999) και ο Gemmill (1986, 1993) εξέτασαν τη 

µεταβλητότητα µέσω της αγοράς παραγώγων του Ηνωµένου Βασιλείου εξετάζοντας, όµως, 

Αµερικάνικου τύπου παράγωγα προϊόντα. Επιπλέον, τα πρωτογενή δεδοµένα (10 έτη) θα 

χρησιµοποιηθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µην υπάρξει αλληλοκάλυψη µεταξύ των 

εκτιµήσεων των µηνιαίων µεταβλητοτήτων.  ∆εύτερον, οι µεταβλητότητες θα 

χρησιµοποιηθούν σε όλα τα υποδείγµατα ώστε να εξασφαλιστεί η άµεση σύγκριση µε τους 

ίδιους όρους. Τρίτον, οι δυναµικές εντός και εκτός δείγµατος εκτιµήσεις, βασισµένες στις 

διάφορες παλινδροµήσεις της µεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων, της µεθόδου των 

ελαχίστων τετραγώνων σε δύο (2) στάδια και του υποδείγµατος ΓΑΥΣΕΥ (GARCH), θα 

αξιολογηθούν στη βάση της προβλεπτικής τους ικανότητας.  

 

Η παρούσα ενότητα δοµείται ως εξής: το τµήµα 2.1.2 παραθέτει τις µεθοδολογίες που θα 

χρησιµοποιηθούν στην έρευνα, το τµήµα 2.1.3 περιγράφει τα δεδοµένα και τις µεθόδους 

δειγµατοληψίας, το τµήµα 2.1.4 παρουσιάζει τα εµπειρικά αποτελέσµατα και το τµήµα 2.1.5 

παρουσιάζει τα συµπεράσµατα.   
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2.1.2 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

Η υποδειγµατοποίηση της αναµενόµενης µελλοντικής µεταβλητότητας αποτελεί το θεµέλιο 

λίθο της τιµολόγησης των δικαιωµάτων προαίρεσης. Η διεθνής βιβλιογραφία έχει προτείνει 

αρκετούς εναλλακτικούς ή συµπληρωµατικούς υπολογισµούς για την προσέγγιση της 

πραγµατικής µεταβλητότητας. Η πιο απλή θεωρείται η ιστορική µεταβλητότητα ενός 

χρηµατοοικονοµικού προϊόντος η οποία υπολογίζεται από τις αποδόσεις του. Σύµφωνα µε τον 

Natenberg (1994, p:443) “… η ιστορική µεταβλητότητα ορίζεται ως η τυπική απόκλιση των 

λογαριθµικών µεταβολών της τιµής οι οποίες µετρώνται σε τακτά χρονικά σηµεία”.   

 

Ο µαθηµατικός τύπος για τη µέτρηση της πραγµατοποιηθείσας µεταβλητότητας δίνεται από 

την εξίσωση (ΙΙΙ.1): 
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όπου m συµβολίζει τη µέση απόδοση κατά την περίοδο διακράτησης του προϊόντος και rt είναι 

η απόδοση του προϊόντος κατά το χρονικό σηµείο t. Ο πολλαπλασιαστής 252 χρησιµοποιείται 

για την προσέγγιση της ετησιοποιηµένης ιστορικής µεταβλητότητας. Η µεταβλητότητα που 

χρησιµοποιείται για την πρόβλεψη της µελλοντικής µεταβλητότητας είναι η αντίστοιχη 

εκτίµηση µε µία χρονική υστέρηση. 

 

Ένα σηµείο αντιπαράθεσης στη βιβλιογραφία είναι ο βέλτιστος αριθµός των παρατηρήσεων 

που θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί για την εκτίµησης της µεταβλητότητας. Παρόλο που ο 

αυξηµένος αριθµός παρατηρήσεων αυξάνει την ακρίβεια των υπολογισµών υπάρχει πάντα ο 

προβληµατισµός ότι οι αρκετά παρελθούσες παρατηρήσεις µπορεί µην είναι σχετικές µε την 

πρόβλεψη της µελλοντικής µεταβλητότητας. Επιπλέον, η χρήση ισοβαρών υποδειγµάτων δίνει 

την ίδια βαρύτητα σε ακραία γεγονότα αδιακρίτως της χρονικής στιγµής κατά την οποία 

εµφανίστηκαν. Τέλος, η ιστορική µέτρηση δε λαµβάνει υπόψη της τις δυναµικές ιδιότητες της 
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µεταβλητότητας και το γεγονός ότι αυτή αλλάζει µε το χρόνο. Με άλλα λόγια, η ιστορική 

µέτρηση αποτελεί ένα στατικό υπόδειγµα που προσπαθεί να προβλέψει ένα µεταβαλλόµενο 

περιβάλλον. 

 

Μια εναλλακτική µέτρηση της µεταβλητότητας είναι αυτή της τεκµαιρόµενης µεταβλητότητας 

η οποία προτάθηκε αρχικά από τους Latane και Rendleman (1976). Η πλειοψηφία της 

ογκώδους βιβλιογραφίας που σχετίζεται µε τη δυναµική της µεταβλητότητας δηλώνει ότι η 

τεκµαιρόµενη µεταβλητότητα αποτελεί αµερόληπτο και αποτελεσµατικό εκτιµητή της 

µελλοντικής πραγµατικής µεταβλητότητας κατά την εναποµείνασα διάρκεια ζωής του 

δικαιώµατος προαίρεσης (βλέπε  µεταξύ άλλων Christensen και Prabhala, 1998; Christensen 

και Hansen, 2002).  

 

Η τεκµαιρόµενη µεταβλητότητα υπολογίζεται µε βάση το υπόδειγµα αποτίµησης δικαιωµάτων 

προαίρεσης Black–Scholes (BSOPM). Υποθέτοντας ότι δεν υπάρχουν ευκαιρίες 

πραγµατοποίησης κέρδους άνευ κινδύνου οι Black και Scholes (1973) συνέδεσαν την τιµή 

ενός Ευρωπαϊκού τύπου δικαιώµατος αγοράς µε την τιµή του υποκείµενου προϊόντος, την 

τιµή εξάσκησης, το χρόνο µέχρι τη λήξη του δικαιώµατος, το επιτόκιο της αγοράς και τη 

µεταβλητότητα του υποκείµενου προϊόντος: 

 

)()( thNEehUNC rt ν−−= −       (ΙΙΙ.2) 
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και, 

C:  θεωρητική τιµή ενός δικαιώµατος αγοράς,  
U:  τιµή του υποκείµενου µέσου (προϊόντος),  
E:  τιµή εξάσκησης, 
t:  χρόνο µέχρι τη λήξη σε έτη, 
ν:  ετήσια µεταβλητότητα εκφρασµένη σε δεκαδική µορφή, 
r:  επιτόκιο εκφρασµένο σε δεκαδική µορφή, 
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N(x):  αθροιστική κανονική συνάρτηση συχνότητα  

 

Όλες οι παραπάνω µεταβλητές µπορούν εύκολα να παρατηρηθούν σε περιβάλλον ενεργής 

αγοράς εκτός από τη µεταβλητότητας. Η τεκµαρτή µεταβλητότητα µπορεί να υπολογιστεί αν 

εξισώσουµε την αγοραία τιµή µε τη θεωρητική τιµή του δικαιώµατος προαίρεσης, 

αντικαταστήσουµε τις γνωστές παραµέτρους και αντιστρέψουµε το υπόδειγµα αποτίµησης. 

 

Το εµφανές πλεονέκτηµα της µεθόδου είναι το ότι δεν απαιτεί τη χρήση χρονολογικών 

σειρών. Επιπλέον, αυτού του είδους η µεταβλητότητα παρατηρείται εύκολα από την 

αντιστροφή του υποδείγµατος αποτίµησης χωρίς να υποθέτει κανένα επιπλέον οικονοµετρικό 

υπόδειγµα. Τέλος, η αύξηση των δεικτών που αναφέρονται στο εν λόγω είδος 

µεταβλητότητας καταδεικνύει ότι οι συµµετέχοντες στην αγορά την χρησιµοποιούν ως 

εργαλείο αναφοράς. Παρόλα αυτά, ο εκτιµητής που προκύπτει από το BSOPM υποθέτει ότι η 

τιµή του υποκείµενου προϊόντος ακολουθεί Γεωµετρική Κίνηση Brown (Geometric Brownian 

Motion) µε σταθερή µεταβλητότητα. Τα εµπειρικά ευρήµατα (Dumas, Whaley and Fleming, 

1998; Ncube, 1996) παρέχουν ενδείξεις ότι οι αυτού του είδους οι µεταβλητότητες διαφέρουν 

ανάλογα µε την τιµή εξάσκησης (volatility smiles) και το χρόνο µέχρι τη λήξη (term structure 

of implied volatilities). Κάτι τέτοιο µπορεί σηµαίνει ότι γίνεται λάθος χρήση υποδείγµατος και 

ότι οι τιµές δύναται να προσδιορίζονται από κάποιο άλλο υπόδειγµα. Επίσης, θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη τα πιθανά λάθη εκτίµησης που προκύπτουν από την έλλειψη ρευστότητας ή 

δυσανάλογες τιµές αγοράς / πώλησης. Κάτω από αυτές τις συνθήκες η αγοραία τιµή του 

δικαιώµατος προαίρεσης µπορεί να αποκλίνει από την αντίστοιχη θεωρητική του. Τέλος, ένα 

ακόµα βασικό σηµείο είναι η επιλογή του κατάλληλου επιτοκίου, καθώς µια λανθασµένη 

επιλογή µπορεί να οδηγήσει σε λάθος αποτίµηση των δικαιωµάτων που οι τιµές των 

υποκείµενων προϊόντων διαπραγµατεύονται σε απόσταση από την τιµή εξάσκησης 

(Rubinstein, 1985). 

 

Λαµβάνοντας υπόψη τις περιοριστικές και µη-ρεαλιστικές υποθέσεις που κυριαρχούν στο 

υπόδειγµα BSOPM, πολλοί ακαδηµαϊκοί και ερευνητές ανάπτυξαν µια σειρά από διαφορετικές 

 102



ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

εξειδικεύσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται από τη στοχαστική συµπεριφορά της µεταβλητότητας. 

Αυτό σηµαίνει ότι η µεταβλητότητα αλλάζει µε αργό ρυθµό φθοράς κάτι που σηµαίνει ότι 

µπορεί να προβλεφθεί για κάποιο αριθµό περιόδων στο µέλλον. Τα υποδείγµατα ΑΥΣΕΥ 

(ARCH) και ΓΑΥΣΕΥ (GARCH) έχουν γίνει ευρέως αποδεκτά ως ανώτερα µέσα 

υποδειγµατοποίησης της εναλλασσόµενης µεταβλητότητας (βλέπε µεταξύ άλλων Engle και 

Mustafa, 1992; Bougerol και Picard, 1992; Saez, 1997). Το υπόδειγµα ΓΑΥΣΕΥ (p,q) έχει ως 

εξής: 
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όπου  

ω>0 και α1, …, αp, β1, … , βq ≥ 0 

  

Η εξίσωση του µέσου αποτυπώνεται ως συνάρτηση των εξωγενών µεταβλητών και του 

παράγοντα λάθους. Ο παράγοντας σt
2 καλείται υπό συνθήκη διακύµανση επειδή είναι η 

εκτίµηση της µελλοντικής διακύµανσης γνωρίζοντας την παρελθούσα µεταβλητότητα. Οι 

περιορισµοί στους συντελεστές είναι απαραίτητοι για να εξασφαλιστεί η θετικότητα της 

διακύµανσης. Επίσης, πρέπει οι συντελεστές α και β να είναι µικρότεροι της µονάδας και το 

άθροισµά τους µικρότερο ή ίσο αυτής ώστε να διασφαλίζεται η στασιµότητα της διαδικασίας. 

 

Παρά το ότι τα ΓΑΥΣΕΥ δύναται να εκτιµηθούν µε ευκολία διακατέχονται από το µειονέκτηµα 

ότι δεν µπορούν να συλλάβουν την επίδραση της ασυµµετρίας. Για να υπερκεραστεί αυτό το 

πρόβληµα εισάγονται τα Εκθετικά ΓΑΥΣΕΥ (ΕΓΑΥΣΕΥ). Η διακύµανση, σύµφωνα µε τα 

ΕΓΑΥΣΕΥ, δίνεται από:  
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2.1.2.1 TSLS – IV 

 

Η µέθοδος TSLS – IV αφορά την ταυτόχρονη εκτίµηση δύο εξισώσεων οι οποίες 

αλληλοεπηρεάζονται. Αν υποτεθεί ότι οι προς εκτίµηση εξισώσεις είναι οι εξής: 

 

Y1t  =  a10  +b11Y2t +c11X1t +c12X2t +u1t  (ΙΙΙ.5) 

Y2t  =  a20 + b21Y1t    +u2t  (ΙΙΙ.6)  

 

οι X1 και X2 αποτελούν τις εξωγενείς µεταβλητές του συστήµατος των εξισώσεων. 

 

Βήµα 1 

Προκειµένου το παραπάνω σύστηµα να απαλλαχθεί από την πιθανή συσχέτιση µεταξύ της Y1 

και της u2 εκτιµάται η µεταβλητή Y1 σε σχέση µε όλες τις προκαθορισµένες µεταβλητές του 

συστήµατος (X1 και X2). Μετά την εκτίµηση της παλινδρόµησης η πραγµατική τιµή της 

µεταβλητής Y1 µπορεί να εκφραστεί ως εξής: 

 

ttt uYY ˆ
1̂1 +=         (ΙΙΙ.7) 

 

Βήµα 2 

Γίνεται εισαγωγή των εκτιµήσεων της παραπάνω εξίσωσης στην δεύτερη εξίσωση του 

συστήµατος ως εξής: 

 

( ) tttt uuYbaY 2121102
ˆˆ +++=       (ΙΙΙ.8) 

 

µε αποτέλεσµα η δεύτερη ενδογενής µεταβλητή του συστήµατος να εκτιµάται ως εξής: 

 

*
121102

ˆ
ttt uYbaY ++=       (ΙΙΙ.9) 

όπου 
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ttt ubuu ˆ
212

* +=  

 

Οι εξωγενείς µεταβλητές οι οποίες αντιστοιχούν στις µεταβλητές X1 και X2 και εκτιµήθηκαν 

στην ενότητα 4 του παρόντος κεφαλαίου (πίνακας 3.2) είναι οι hvol(-1) και atmvol(-1) για το 

πρώτο σύστηµα εξισώσεων (IV2SLS1) και οι hvol(-1), hvol(-2), hvol(-3) και atmvol(-1) για το 

δεύτερο σύστηµα εξισώσεων (IV2SLS2). 

 

2.1.3 ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

 

Η παρούσα εµπειρική ανάλυση επικεντρώνεται στα Ευρωπαϊκού τύπου δικαιώµατα αγοράς και 

πώλησης στον δείκτη FTSE 100 για τα οποία η τιµή του υποκείµενου µέσου και η τιµή 

εξάσκησης σχεδόν συµπίπτουν (a -the-money – ATM). Τα δεδοµένα εκτείνονται από την 

22/04/1992 έως την 21/11/2001. Για το ίδιο διάστηµα καταγράφονται οι τιµές και οι 

ηµερήσιες αποδόσεις του υποκείµενου µέσου (Συµβόλαιο Μελλοντικής Εκπλήρωσης – ΣΜΕ). 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι είναι αδύνατον να µην περιληφθούν κάποια λάθη δειγµατοληψίας 

καθώς τα ωράρια διαπραγµάτευσης των δικαιωµάτων προαίρεσης και των συµβολαίων 

µελλοντικής εκπλήρωσης δεν συµπίπτουν. Οι ώρες διαπραγµάτευσης των ΣΜΕ είναι µεταξύ 

08:00 και 17:30 ενώ οι αντίστοιχες των δικαιωµάτων προαίρεσης (∆Π) παύουν µία ώρα 

νωρίτερα. Τα δεδοµένα παρασχέθηκαν από το χρηµατιστήριο LIFFE (London International 

Financial Futures Exchange). Το µέσο µηνιαίο διατραπεζικό επιτόκιο δανεισµού των 

πιστωτικών ιδρυµάτων του Λονδίνου (LIBOR) καταγράφηκε ως το αντιπροσωπευτικό επίπεδο 

επιτοκίων, διότι αποτελεί το επιτόκιο µε το οποίο δανείζονται οι διαπραγµατευτές της αγοράς 

των ∆Π και των ΣΜΕ.   

t

 

Η µέθοδος δειγµατοληψίας είναι ίδια µε αυτήν των Christensen και Prabhala (1998, 2002), 

Christensen και Hansen (2002) και Hansen (2001). Τα δικαιώµατα προαίρεσης λήγουν κάθε 3η 

Παρασκευή του µήνα λήξης. Η ηµεροµηνία διακανονισµού είναι η επόµενη εργάσιµη ηµέρα 

µετά από την ηµέρα λήξης. Για να αποφευχθεί η αλληλοκάλυψη στις παρατηρήσεις 
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µετακινούµαστε στην Τετάρτη που ακολουθεί την ηµέρα λήξης για να καταγράψουµε την τιµή 

του ΣΜΕ. Την ίδια ηµέρα εντοπίζουµε το αντιπροσωπευτικότερα ATM δικαιώµατα αγοράς και 

πώλησης τα οποία λήγουν τον επόµενο µήνα, καταγράφοντας τις τιµές δικαιώµατος και τις 

τιµές εξάσκησης, αντίστοιχα. Τα στοιχεία για τα επόµενα δικαιώµατα αγοράς και πώλησης 

(t+1) συλλέγονται την Τετάρτη που ακολουθεί την επόµενη ηµεροµηνία λήξης. Κατ’ αυτόν 

τον τρόπο δηµιουργούνται δύο χρονολογικές σειρές αποτελούµενη από 116 µηνιαίες 

παρατηρήσεις δικαιωµάτων αγοράς και πώλησης, αντίστοιχα. Βάσει αυτών των σειρών 

υπολογίζονται δύο σειρές τεκµαιρόµενων µεταβλητοτήτων από τις οποίες υπολογίζουµε την 

ενιαία σειρά που αντιπροσωπεύει τη µέση τεκµαιρόµενη µεταβλητότητα.  

 

2.1.4 ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

 

Η αξιολόγηση της παρεχόµενης πληροφόρησης και της προβλεπτικής ικανότητας της 

ιστορικής µεταβλητότητας (hvol(-1)), της τεκµαρτής µεταβλητότητας (atmvol) και του 

συνδυασµού των δύο σε σχέση µε την πραγµατική µεταβλητότητα (hvol) αποτελεί το σηµείο 

εκκίνησης της εµπειρικής ανάλυσης. Υιοθετώντας το θεωρητικό υπόβαθρο που παρέχει η 

µέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων (OLS) βρέθηκε ότι η ιστορική µεταβλητότητα και η 

τεκµαρτή µεταβλητότητα ερµηνεύουν το 36% (OLS1) και το 47% (OLS2), αντίστοιχα, της 

µεταβολής της πραγµατικής µεταβλητότητας (Πίνακας ΙΙΙ.1). Οι συντελεστές της 

παλινδρόµησης είναι στατιστικά σηµαντικοί και για τις δύο µεταβλητές. Το γεγονός ότι οι τιµές 

τους είναι µικρότερες της µονάδας (0,60 και 0,76, αντίστοιχα) υποδεικνύουν ότι και οι δύο 

µεταβλητές παράγουν ατελή πληροφόρηση για την πραγµατική µεταβλητότητα. Παρόλα 

αυτά, το υψηλότερο προσαρµοσµένο R2 και η υψηλότερη τιµή του συντελεστή (OLS2) είναι 

ενδεικτικά της υπεροχής της τεκµαιρόµενης έναντι της ιστορικής µεταβλητότητας. Το εύρηµα 

αυτό ενισχύεται περαιτέρω όταν οι δύο µεταβλητές περιλαµβάνονται ως ερµηνευτικές 

µεταβλητές στην παλινδρόµηση OLS3. Σε αυτήν την περίπτωση, το µέγεθος του συντελεστή 

της τεκµαιρόµενης µεταβλητότητας είναι δέκα φορές µεγαλύτερο του (στατιστικά µη-

σηµαντικού) µεγέθους του συντελεστή της ιστορικής µεταβλητότητας.  
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Στη συνέχεια εξετάζουµε κατά πόσο η τεκµαιρόµενη µεταβλητότητα είναι αποτελεσµατικός 

εκτιµητής της πραγµατικής µελλοντικής µεταβλητότητας. Κάτι τέτοιο ελέγχεται µέσω ενός 

πλήθους από διαγνωστικά µέτρα τα οποία εξετάζουν την παρουσία αυτοσυσχέτισης (µέχρι 5ου 

βαθµού), φαινοµένων ΑΥΣΕΥ (µέχρι 5ου βαθµού), ετεροσκεδαστικότητας και κανονικότητας 

των καταλοίπων που παράγονται από την παλινδρόµηση των ελαχίστων τετραγώνων. Τα ως 

άνω στατιστικά µέτρα δεν αποκάλυψαν κάποια σηµαντική ένδειξη λανθασµένης εξειδίκευσης, 

εκτός της απόρριψης της υπόθεσης της κανονικότητας κάτι το οποίο είναι κοινό 

χαρακτηριστικό των χρηµατοοικονοµικών µεταβλητών. Καθώς η µη-κανονικότητα των 

µεταβλητών δεν αποτελεί πρόβληµα σε µεγάλα δείγµατα (Wooldridge, 2000) υποθέτουµε ότι 

οι εκτιµητές των ελαχίστων τετραγώνων κατανέµονται προσεγγιστικά κανονικά. Παρόλα αυτά 

η τεκµαιρόµενη µεταβλητότητα δείχνει να είναι µεροληπτικός εκτιµητής της πραγµατικής 

µεταβλητότητας καθώς ο έλεγχος Wald απορρίπτει τη συνδυασµένη υπόθεση της µηδενικής 

σταθεράς και του µοναδιαίου συντελεστή της τεκµαιρόµενης µεταβλητότητας. Το πρόβληµα 

αυτό µπορεί να αποδοθεί στη λανθασµένη εξειδίκευση των µεταβλητών το οποίο στη 

συνέχεια (για την ενδελεχή αναφορά στους παραπάνω ελέγχους βλέπε ‘Ανάλυση και Έλεγχος 

Μονοµεταβλητών Χρηµατοοικονοµικών Χρονολογικών Σειρών’ Κ. Συριόπουλος, Τυπωθήτω, 

Gutenberg). 

 

Η µεροληψία της τεκµαρτής µεταβλητότητας παρέχει το κίνητρο να υιοθετηθεί η µέθοδος των 

ελαχίστων τετραγώνων σε δύο στάδια (IV2SLS). Η διαδικασία απαιτεί η τεκµαιρόµενη 

µεταβλητότητα να εξαρτάται από ένα άλλο σύνολο µεταβλητών και στην συνέχεια η 

προβλεπόµενη τεκµαιρόµενη µεταβλητότητα αντικαθιστά την αρχική τεκµαιρόµενη 

µεταβλητότητα. Το πιθανό λάθος στην εισαγωγή της αρχικής µεταβλητότητας έγκειται στο 

µη-συγχρονισµένο κλείσιµο των αγορών δικαιωµάτων προτίµησης και συµβολαίων 

µελλοντικής εκπλήρωσης, το άνοιγµα µεταξύ των τιµών αγοράς και πώλησης και την 

λανθασµένη χρήση του υποδείγµατος αποτίµησης των δικαιωµάτων προαίρεσης. 
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Πίνακας III.1: 
Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων (OLS) (εξαρτηµένη µεταβλητή: 

πραγµατοποιηµένη µεταβλητότητα) 
Μέρος A: Αποτελέσµατα Εκτίµησης 

Εξίσωση   
   

-
 (    

 
Εξαρτηµένες
Μεταβλητές 

Συντελεστής
(τιµές ρ) 

Αµεροληψία – 
Έλεγχος Wald (τιµές
ρ) 

OLS1  
 

Σταθερά 
hvol(-1)  

0,064 (0,000)* 
0,603 (0,000)* 

- 
- 

OLS2 Σταθερά 
Atmvol 

0,024 (0,119) 
0,758 (0,000)* 

0,000* 

OLS3 Σταθερά 
hvol(-1) 
atmvol 

0,024 (0,093) 
0,067 (0,600) 
0,695 (0,000)* 

0,005* 

Μέρος B: Αποτελέσµατα ∆ιαγνωστικών Ελέγχων 

Εξίσωση Προς. R2 Α Συσχ.1 

(τιµές ρ) 
ARCH2  
τιµές ρ) 

Ετεροσκεδ.3 

(τιµές ρ) 
Κανονικότητα4 

(τιµές ρ) 
OLS1  0,358 0,574  0,682  0,074  0,000* 
OLS2 0,473 0,903  0,796 - 0,000* 
OLS3 0,469 0,914  0,793  0,128 0,000* 
Σηµειώσεις: Οι εκτιµηµένες παράµετροι της OLS2 είναι ετεροσκεδαστικά προσαρµοσµένες,  
1 Έλεγχος Βreusch-Godfrey LM για αυτοσυσχέτιση 5ου βαθµού,  
2 Έλεγχος Engle LM (5ου  βαθµού),  
3 Έλεγχος White για ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας,  
4 Έλεγχος Jarque-Bera για ύπαρξη κανονικότητας, 
* σηµειώνεται απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο εµπιστοσύνης 5%. 

 

Σύµφωνα µε τους Christensen και Prabhala (1998), οι τιµές κλεισίµατος των δύο αγορών δεν 

είναι συσχετισµένες µε υστέρηση ενός µήνα. Σχετικά µε την καταλληλότητα του υποδείγµατος 

του Black (1976), ο εκτιµητής της τεκµαιρόµενης µεταβλητότητας είναι συγκρίσιµος µε την 

µελλοντική αναµενόµενη µεταβλητότητα για τα ATM δικαιώµατα προαίρεσης, ακόµα και όταν 

οι αποδόσεις ακολουθούν κάποια στοχαστική διαδικασία εκτίµησης της µεταβλητότητας. Τα 

παραπάνω µας επιτρέπουν να συµπεράνουµε ότι ο κίνδυνος επιλογή λανθασµένου 

υποδείγµατος είναι αµελητέος και είναι απίθανο να υπάρχει συσχέτιση (µε το πέρας του 

χρόνου) αυτής της λανθασµένης επιλογής, οδηγώντας στην επιλογή της τεκµαιρόµενης 

µεταβλητότητας µε µία χρονική υστέρηση (atmvol (-1)) ως εργαλείο της µονοµεταβλητής 

παλινδρόµησης. Εκτός της παραπάνω µεταβλητής, η ιστορική µεταβλητότητα µπορεί να 

αποτελέσει υποψήφιο εργαλείο προσδιορισµού της τεκµαιρόµενης µεταβλητότητας στη 

διµεταβλητή παλινδρόµηση. 
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Τα αποτελέσµατα των εκτιµήσεων που αφορούν την IV2SLS αναφέρονται στον πίνακα ΙΙΙ.2. 

Η τεκµαιρόµενη µεταβλητότητα είναι στατιστικά σηµαντικά θετική στις δύο παλινδροµήσεις 

(0,78 και 0,83, αντίστοιχα). Επιπροσθέτως, ο συντελεστής της ιστορικής µεταβλητότητας 

στην “µεγάλη” παλινδρόµηση (IV2SLS2) δεν είναι στατιστικά σηµαντικά διαφορετικός από το 

µηδέν, αναδεικνύοντας την κατωτερότητά του εν λόγω τύπου µεταβλητότητας έναντι της 

τεκµαιρόµενης.  

 

Ένα ενδιαφέρον εύρηµα είναι η ενδυνάµωση της αµεροληψίας της τεκµαρτής µεταβλητότητας 

στη διµεταβλητή εξειδίκευση, όπως αυτή καταδεικνύεται από την αποδοχή του ελέγχου Wald 

για µοναδιαίο συντελεστή τεκµαρτής µεταβλητότητας και µηδενικό συντελεστή του 

συντελεστή της ιστορικής µεταβλητότητας. Εποµένως, το θέµα της µεροληψίας της 

τεκµαρτής µεταβλητότητας που εµφανίζεται στην OLS παλινδρόµηση µπορεί να αποδοθεί στη 

λανθασµένη εισαγωγή µεταβλητών στην εν λόγω παλινδρόµηση. Επιπλέον, οι διαγνωστικοί 

έλεγχοι δεν αποκάλυψαν κάποια ένδειξη λανθασµένης εξειδίκευσης, επιβεβαιώνοντας την 

αποτελεσµατικότητα της τεκµαρτής µεταβλητότητας. 

 

Πίνακας ΙΙΙ.2: 
Μέθοδος IV2SLS (εξαρτηµένη µεταβλητή: πραγµατοποιηµένη µεταβλητότητα) 

Μέρος A: Αποτελέσµατα Εκτίµησης 

Εξίσωση Εξαρτηµένες Εξωγενείς  Συντελεστής Αµεροληψία –     
   

  
   

Μεταβλητές Μεταβλητές  (τιµές ρ) Έλεγχος Wald
      (τιµές ρ) 
  

IV2SLS1 constant constant  0,020 (0,217)   0,000* 
  atmvol  hvol(-1)  0,780 (0,000)*  
    atmvol(-1) 
IV2SLS2 constant constant  0,015 (0,467)   0,053 
  hvol(-1) hvol(-1,-2,-3)  -0,035 (0,880) 
  atmvol  atmvol(-1)  0,834 (0,004)* 
Μέρος B: Αποτελέσµατα ∆ιαγνωστικών Ελέγχων 

Εξίσωση Πρ. R2 Α-Συσχ.   ARCH Ετεροσκεδ. Κανονικότητα  Sargan
   (τιµές ρ) (τιµές ρ) (τιµές ρ)  (τιµές ρ) (τιµές ρ) 
IV2SLS1 0,471 0,908      0,773 -     0,000* 0,923 
IV2SLS2 0,468 0,887      0,754 0,136     0,000* 0,830 
Σηµειώσεις: βλέπε πίνακα III.1 για λεπτοµέρειες που αφορούν τους ελέγχους. 
Οι εκτιµηµένες παράµετροι της IV2SLS1 είναι ετεροσκεδαστικά προσαρµοσµένες. 
Ο έλεγχος Sargan για τη σωστή χρήση του υποδείγµατος και την ισχύ των εξωγενών 
µεταβλητών. 
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Ο πίνακας ΙΙΙ.3 εκθέτει τα ευρήµατα των διαφόρων υποδειγµάτων ΓΑΥΣΕΥ. Αρχικά, το απλό 

υπόδειγµα ΓΑΥΣΕΥ (1,1) αξιολογείται εισάγοντας µόνο τον σταθερό όρο στην εκτίµηση της 

εξίσωσης του µέσου και της διακύµανσης. Η αυτοπαλίνδροµη ρίζα (το άθροισµα α και β στην 

εξίσωση (ΙΙΙ.3)) είναι ίση µε 0,525, υποδεικνύοντας ότι οι διαταραχές της µεταβλητότητας 

εµφανίζουν “ασθενή µνήµη”. Το χαρακτηριστικό αυτό µπορεί να προέρχεται από την χαµηλή 

συχνότητα του δείγµατος (µηνιαία στοιχεία). Ο έλεγχος ΑΥΣΕΥ υποστηρίζει τη σωστή 

εξειδίκευση της εξίσωσης της διακύµανσης. Αντίθετα, ο συντελεστής της διακύµανσης δε είναι 

στατιστικά σηµαντικός σε επίπεδο 5% και τα τυποποιηµένα κατάλοιπα δεν είναι κανονικά 

κατανεµηµένα.  

 

Στην προοπτική της λάθος εξειδίκευσης του υποδείγµατος εξαιτίας της αρνητικής τιµής που 

παράγεται για τον συντελεστή GARCH, εκτιµήθηκε το ΑΥΣΕΥ–Μ, όπου η τυπική απόκλιση 

εισάγεται ως εξωγενής µεταβλητή στην εξίσωση του µέσου. Παρόλα αυτά, το συγκεκριµένο 

υπόδειγµα αποδεικνύεται ακατάλληλο εξαιτίας του ελέγχου ΑΥΣΕ. Αναλογιζόµενος την 

ανεπάρκεια του προηγούµενου υποδείγµατος, ο Nelson (1991) εισήγαγε το Εκθετικό ΓΑΥΣΕ 

υπόδειγµα το οποίο επιτρέπει την προσµέτρηση της ασυµµετρίας της υπό συνθήκες 

διακύµανσης. Ο συντελεστής µόχλευσης (γ) είναι θετικός αλλά στατιστικά µη-σηµαντικός, 

καταδεικνύοντας την ανυπαρξίας µόχλευσης στα ΣΜΕ κατά τη διάρκεια της εξεταζόµενης 

περιόδου. Αντίθετα, η εκτίµηση του ΕΓΑΥΣΕΥ-Μ παράγει στατιστικά σηµαντικό και θετικό 

συντελεστή γ κάτι το οποίο αποδεικνύει την ύπαρξη ασυµµετρίας κατά την περίοδο 

εκτίµησης. Το θετικό προσαρµοσµένο R2 υποδεικνύει ότι το υπόδειγµα ερµηνεύει το 34% της 

αναµενόµενης µελλοντικής µεταβλητότητας. 

  

Ακολουθώντας την µεθοδολογία των Day και Lewis (1992) εκτιµούµε το ΓΑΥΣΕΥ-Μ µε την 

τεκµαιρόµενη µεταβλητότητα ως ανεξάρτητη µεταβλητή της εξίσωσης της διακύµανσης. Τα 

εµπειρικά αποτελέσµατα δείχνουν την ακαταλληλότητα του υποδείγµατος (αρνητικό 

προσαρµοσµένο R2) και µη-κανονικά κατάλοιπα. 
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Πίνακας ΙΙΙ.3: 
Υποδείγµατα ΓΑΥΣΕΥ (GARCH) (εξαρτηµένη µεταβλητή: πραγµατοποιηµένη

µεταβλητότητα) 
 

Εκτιµήσεις και Αποτελέσµατα ∆ιαγνωστικών Ελέγχων 

Εξίσωση Μεταβλητές Εκτιµήσεις  Πρ. R    
  

2 ARCH      Κανονικότητα
    (τιµές ρ)   (τιµές ρ)         (τιµές ρ)  

GARCH(1,1) σταθερά 0,002 (0,000)*       - 0,525  0,000 
  Arch  0,544 (0,015)* 

Garch  -0,019 (0,875)   
GARCH-M σταθερά -0,001 (0,000)*      - 0,000  0,000  
  Arch  0,156 (0,000)* 
  Garch  1,170 (0,000)* 
EGARCH σταθερά -3,645 (0,016)*       - 0,809  0,022 
  α  0,501 (0,107) 

  γ  0,237 (0,142) 
  EGarch 0,418 (0,101)  

EGARCH-M σταθερά -0,781 (0,086)         0,341 0,748  0,002 
  α  -0,109 (0,235) 

  γ  0,361 (0,001)* 
  EGarch 0,854 (0,000)*  

GARCH-M σταθερά 0,003 (0,000)*       - 0,000  0,000 
(τεκµαρτή Arch  0,194 (0,000)* 
µεταβλητ,) Garch  0,986 (0,000)* 
  atmvol  -0,022 (0,000)* 
EGARCH-M σταθερά -5,706 (0,000)* 0,383 0,984  0,000 
(τεκµαρτή α  -0,105 (0,135) 
µεταβλητ.) γ  0,058 (0.263) 
  EGarch 0,252 (0.161) 
  atmvol  6,598 (0.029)*       
* σηµειώνεται απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο εµπιστοσύνης 5%. 
 

 

Τέλος, εκτιµάται ένα ΕΓΑΥΣΕΥ-Μ µε την τεκµαιρόµενη µεταβλητότητα ως ανεξάρτητη 

µεταβλητή της εξίσωσης της διακύµανσης προκειµένου να γίνει ευδιάκριτη η παρουσία των 

επιπτώσεων της ασυµµετρίας. Τα αποτελέσµατα επιβεβαιώνουν τη σωστή εξειδίκευση του 

υποδείγµατος και δείχνουν την επίπτωση της µόχλευσης, ενώ υποδηλώνουν µια σηµαντική 

αύξηση στην προβλεπτική ικανότητα της εξειδίκευσης (προσαρ R2 = 38%).  

 

∆εδοµένης της υπεροχής του ΕΓΑΥΣΕΥ-Μ και του ΕΓΑΥΣΕΥ-Μ µε την τεκµαιρόµενη 

µεταβλητότητα ως ανεξάρτητη µεταβλητή, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι όταν 

χρησιµοποιούνται οι µηνιαίες µεταβλητότητες για την πρόβλεψη της µελλοντικής 

µεταβλητότητας του ΣΜΕ στον δείκτη FTSE 100 είναι αναγκαία η υποδειγµατοποίηση των 

εξισώσεων του µέσου και της διακύµανσης.  
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Το τελευταίο µέρος της ανάλυσης επικεντρώνεται στην εντός δείγµατος προβλεπτική 

ικανότητα των υποδειγµάτων που εξετάστηκαν (Πίνακας III.4 – Μέρος A). Οι εντός δείγµατος 

δυναµικές προβλέψεις για τη µονοµεταβλητή και διµεταβλητή παλινδρόµηση IV2SLS είναι οι 

πιο ακριβείς σε όλες τις περιπτώσεις, όπως καταδεικνύεται από τη χαµηλότερη ρίζα του µέσου 

τετραγωνικού σφάλµατος (RMSE=0,049), το µέσο απόλυτο σφάλµα (MAE=0,036) και του 

συντελεστή ανισότητας Theil2 (Theil=0,143). Η σύνθεση του συντελεστή ανισότητας Theil 

(αναλογίες µεροληψίας, διακύµανσης και συνδιακύµανσης) αποκαλύπτει ότι ο µέσος και η 

διακύµανση των προβλέψεων ανιχνεύουν τον µέσο και τη διακύµανση της εξαρτηµένης 

µεταβλητής (λογαριθµικής πραγµατικής µεταβλητότητας). Επίσης, υπολογίσθηκαν και 

αναφέρθηκαν στον πίνακα ΙΙΙ.4–οµαδοποίηση Β οι εκτός δείγµατος προβλέψεις, οι οποίες 

επιδεικνύουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς τα περισσότερα υποδείγµατα έχουν καλή εντός 

δείγµατος προβλεπτική ικανότητα αλλά αποδίδουν λιγότερο ικανοποιητικά εκτός δείγµατος.  

 

 

Πίνακας III.4: 
Προβλεπτική Ικανότητα  

 
Μέρος A: Εντός δείγµατος δυναµικές εκτιµήσεις 
Εξίσωση  RMSE  MAE Έλεγχος Theil (ανάλυση) 
   Τιµή Μεροληψία ∆ιακύµανση Συνδιακύµανση 
OLS1 0,067 0,052 0,201 0,000 0,924 0,076 
OLS2 0,048 0,036 0,143 0,000 0,183 0,817 
OLS3 0,049 0,036 0,143 0,000 0,210 0,790 
IV2SLS1 0,049 0,036  0,143 0,000 0,160 0,840 
IV2SLS2 0,049 0,036 0,143 0,000 0,128 0,872 
GARCH 0,068 0,051 0,211 0,027 0,973 0,000 
GARCH-M 0,206 0,195 0,989 0,894 0,106 0,000 
EGARCH 0,068 0,051 0,214 0,037 0,963 0,000 
EGARCH-M 0,135 0,118 0,626 0,753 0,247 0,000 

GARCH-M1 0,197 0,185 0,991 0,884 0,116 0,000 

EGARCH-M1 0,195 0,183 0,992 0,882 0,118 0,000 

 

 
 
 
                                                 
2 βλέπε Theil, H., Economic and Information Theory, Amsterdam: North Holland, 1967 
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Μέρος B: Εκτός δείγµατος δυναµικές προβλέψεις (12/2000 – 11/2001) 
OLS1 0,078 0,052 0,211 0,259 0,594 0,147 

OLS22 0,063 0,035 0,156 0,028 0,072 0,901 
OLS3 0,063 0,035 0,155 0,031 0,104 0,864 

IV2SLS12 0,063 0,036 0,156 0,027 0,069 0,904 
IV2SLS2 0,064 0,036 0,157 0,020 0,049 0,930 
GARCH 0,085 0,061 0,239 0,411 0,589 0,000 
GARCH-M 0,087 0,063 0,246 0,443 0,540 0,016 
EGARCH 0,085 0,061 0,239 0,409 0,591 0,000 
EGARCH-M 0,081 0,055 0,220 0,305 0,573 0,122 

GARCH-M1 0,061 0,031 0,151 0,044 0,197         0,759 

EGARCH-M1 0,068 0,043 0,167 0,017 0,027            0,956 
Σηµειώσεις: Οι εκτιµήσεις των GARCH-M1 και EGARCH-M1 έγιναν αφότου συµπεριλήφθηκε η 
τεκµαρτή µεταβλητότητα στη συνάρτηση της διακύµανσης. Οι εκτιµήσεις των OLS22 και 
IV2SLS12 είναι εκτός δείγµατος στατικές εκτιµήσεις.  
 

Το υπόδειγµα ΓΑΥΣΕ-Μ µε τη τεκµαιρόµενη µεταβλητότητα ως εξωγενή µεταβλητή στην 

εξίσωση της διακύµανσης δείχνει να παράγει τις καλύτερες εκτός δείγµατος δυναµικές 

εκτιµήσεις όπως φαίνεται και από τους τρεις δείκτες. Οι παλινδροµήσεις OLS2, OLS3 και 

IV2SLS παράγουν σχεδόν ισοδύναµες προβλέψεις, αποκαλύπτοντας την αυξηµένη 

πληροφορία που είναι ενσωµατωµένη στην τεκµαιρόµενη µεταβλητότητα, κάτι το οποίο 

φαίνεται ακόµα και στις εκτός δείγµατος δυναµικές προβλέψεις. 

 

2.1.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Εκτιµώντας τις παλινδροµήσεις OLS, IV2SLS και διάφορες εξειδικεύσεις της οικογένειας των 

ΓΑΥΣΕ υποδειγµάτων συµπεραίνουµε ότι η IV2SLS περιέχει πληροφορία και προβλεπτική 

ικανότητα πέραν της υπάρχουσας στην ιστορική µεταβλητότητα και την τεκµαιρόµενη 

στοχαστική µεταβλητότητα. Σε όρους καταλληλότητας υποδείγµατος, το IV2SLS µε 

τεκµαιρόµενη µεταβλητότητα φαίνεται να είναι το αρτιότερο ως προς την εντός δείγµατος 

αξιολόγησή του και την εκτός δείγµατος απόδοσή του. 
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Τα ευρήµατα συµφωνούν µε αυτά των Christensen και Prabhala (1998), Christensen και 

Hansen (2002) και  των Gwilym και Buckle (1999) ως προς την ανωτερότητα της 

προβλεπτικής ικανότητας της τεκµαρτής µεταβλητότητας. Συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα µε 

αυτά των Canina και Figlewski (1993), παρατηρούµε πλήρη ασυµφωνία. Οι Canina και 

Figlewski (1993) σηµειώνουν την υπεροχή της ιστορικής µεταβλητότητας κάτι που µπορεί να 

είναι ψευδές εξαιτίας των ηµερήσιων, αλληλοκαλυπτόµενων παρατηρήσεων. Η περιορισµένη 

πληροφορία που παρέχεται από τα ΓΑΥΣΕ υποδείγµατα που εξετάστηκαν υποστηρίζει τα 

ευρήµατα των Chu και Freund (1996). Παρόλα αυτά, όπως σηµειώνεται από τον Nelson 

(1992), η χρήση υψηλής συχνότητας αποδόσεων είναι πιθανό να υποστηρίξει την υπεροχή 

των υποδειγµάτων αυτών. 

 

Τέλος, τα εµπειρικά ευρήµατα έδειξαν ότι η τεκµαρτή µεταβλητότητα δεν ερµηνεύει επαρκώς 

τη µελλοντική µεταβλητότητα µέσω των υποδειγµάτων ΓΑΥΣΕ. Επειδή όµως οι µεθοδολογίες 

της υπό – συνθήκες ιστορικής προσοµοίωσης και της υπό – συνθήκες ΘΑΤ, που θα 

χρησιµοποιηθούν στο κεφάλαιο IV, βασίζονται στην εκτίµηση ενός ΓΑΥΣΕΥ (1,1), δεν 

θεωρείται σωστή η χρήση της τεκµαρτής µεταβλητότητας στις εν λόγω µεθοδολογίας. 

 

2.2 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ – 

ΣΥΝ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 

 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών ο συναλλαγµατικός κίνδυνος επέδειξε αξιοσηµείωτη 

αύξηση. Προκειµένου να δειχθεί µε ποια µεθοδολογία αντιµετωπίζεται καλύτερα η παραπάνω 

πραγµατικότητα θα διεξαχθεί η ποσοτικοποίηση της ΜΑ∆Ζ µε δύο εναλλακτικές µεθόδους, 

ήτοι της µεθόδου της διακύµανσης – συνδιακύµανσης και της άνευ – συνθηκών ιστορικής 

προσοµοίωσης. Σκοπός των εµπειρικών ελέγχων είναι να βρεθεί πιθανή υπεροχή κάποιου 

υποδείγµατος έναντι του άλλου. Η αξιολόγηση θα γίνει µε βάση την τεχνική των εκ των 

υστέρων ελέγχου όπως αυτή ορίστηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο. 
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Για την ποσοτικοποίηση της ΜΑ∆Ζ χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα από την 14/04/1997 έως την 

28/06/2004 (1893 παρατηρήσεις) για τέσσερις συναλλαγµατικές ισοτιµίες του Ευρώ έναντι 

του ∆ολαρίου, της αγγλικής Λίρας, του ελβετικού Φράγκου και του ιαπωνικού Γιεν. Οι ανοιχτές 

θέσεις που χρησιµοποιήθηκαν ήταν η ανοιχτή συναλλαγµατική θέση του συνόλου των 

πιστωτικών ιδρυµάτων του ελληνικού πιστωτικού συστήµατος στα τέσσερα νοµίσµατα την 

31/03/2004. Έτσι, η συµµετοχή της κάθε ανοιχτής συναλλαγµατικής θέσης στη συνολική 

επένδυση σε ξένα νοµίσµατα διαµορφώνονται ως εξής: 56,58% σε δολάρια, 11,86% σε 

αγγλικές λίρες, -5,47% σε ελβετικά φράγκα και 37,04% σε ιαπωνικά γεν. Τα στοιχεία που 

αφορούν τόσο τα δεδοµένα της αγοράς όσο και τα δεδοµένα των θέσεων παρασχέθηκαν από 

τη ∆ιεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήµατος της Τράπεζας της Ελλάδος.  

 

Οι συµµετοχές στο συνολικό χαρτοφυλάκιο των ανοιχτών συναλλαγµατικών θέσεων 

θεωρήθηκε ότι παρέµειναν σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια των εκτιµήσεων. Η ΜΑ∆Ζ 

εκτιµήθηκε και για τις δύο µεθόδους για το διάστηµα από την 31/03/1998 έως την 

26/04/2004 µε προγραµµατισµό στο λογισµικό Gauss 5.0 και για τις δύο µεθόδους (το 

αναλυτικό πρόγραµµα παρατίθεται στο Παράρτηµα). 

 

Μετά τη χρήση των πρώτων 250 παρατηρήσεων για την εκτίµηση της πρώτης τιµής της 

ΜΑ∆Ζ το µήκος του δείγµατος αποτελείται από 1643 σηµεία. Για την εκτίµηση της ΜΑ∆Ζ σε 

κάθε ένα από τα εναποµείναντα σηµεία χρησιµοποιείται το κινητό δείγµα των προηγούµενων 

250 παρατηρήσεων. Προκειµένου να ελεγχθεί η αποτελεσµατικότητα του κάθε υποδείγµατος 

γίνεται εκ των υστέρων έλεγχος συγκρίνοντας τις εκτιµήσεις της ΜΑ∆Ζ και της πραγµατικής 

ζηµίας που παρουσιάστηκαν κατά το προηγούµενο έτος (250 παρατηρήσεις). Εποµένως, 

αποµένουν 1393 ενεργά σηµεία για να αποδειχθεί η αποτελεσµατικότητα της κάθε µεθόδου 

εκτίµησης της ΜΑ∆Ζ. Για κάθε ένα από αυτά τα ενεργά σηµεία υπολογίζονται οι υπερβάσεις 

που πραγµατοποιήθηκαν κατά τις προηγούµενες 250 εργάσιµες ηµέρες (Πίνακας III.5). 
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Πίνακας III.5:  
Αντιστοίχιση του κάθε σηµείου εκτίµησης σε κάθε ζώνη 

Ζώνη Υπερβάσεις Αριθµός 

  Ιστορική 
Προσοµοίωση 

∆ιακύµανση – 
Συνδιακύµανση 

Πράσινη 4 812 512 
5 148 182 
6 197 115 
7 116 92 
8 50 106 

Κίτρινη 

9 35 46 

Κόκκινη 10 ή 
περισσότερες 35 340 

  

 

Τα αποτελέσµατα κατέδειξαν ότι οι εκτιµήσεις της ΜΑ∆Ζ ποικίλουν από 0,95% έως 2,03% τις 

συνολικής συναλλαγµατικής θέσης. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα η µέθοδος της 

διακύµανσης – συνδιακύµανσης επέδειξε περισσότερες υπερβάσεις, από όσες θα έπρεπε ώστε 

να χαρακτηριστεί ως αποδεκτό υπόδειγµα, κατά το δεύτερο µισό του 2000.  

 

Παρόλο που η ιστορική προσοµοίωση δείχνει να παράγει καλύτερα αποτελέσµατα στο να 

προβλέπει τις ζηµίες των χαρτοφυλακίων σε όλο το µήκος του δείγµατος, οι δύο µέθοδοι 

φαίνεται να κινούνται µαζί σε µεγάλο µήκος του πρόσφατου παρελθόντος. Η αξιολόγηση της 

ακρίβειας της εκτίµησης της ΜΑ∆Ζ για κάθε ένα από τα 1393 σηµεία του ενεργού δείγµατος 

τα εντάσσει σε κάποια από τις ζώνες που ορίζονται από την Επιτροπή της Βασιλείας. Οι 

µικρότερες τιµές της ΜΑ∆Ζ που παράγονται από τη µέθοδο της διακύµανσης – 

συνδιακύµανσης παραπέµπουν σε µικρότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις. Από την άλλη, οι 

µικρές τιµές της ΜΑ∆Ζ παραπέµπουν σε µεγαλύτερο πολλαπλασιαστικό συντελεστή. 

Εποµένως, το πιστωτικό ίδρυµα καλείται να βρει την καλύτερη ισορροπία µεταξύ του ύψους 

της ΜΑ∆Ζ και του ύψους του πολλαπλασιαστικού συντελεστή η οποία παρέχει τις λιγότερες 

κεφαλαιακές απαιτήσεις.  

Πίνακας III.6: 
Μέση Υπέρβαση – Μέσος Πολλαπλασιαστής 

 Υπερβάσεις Πολλαπλασιαστής 

Ιστορική Προσοµοίωση 4,18 3,24 

∆ιακύµανση – Συνδιακύµανση 6,61 3,47 
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Καθώς η ιστορική προσοµοίωση παρουσιάζεται, στο σύνολο του δείγµατος, ως η µέθοδος µε 

τις λιγότερες υπερβάσεις, θα χρησιµοποιηθεί ως αντιπροσωπευτική των παραδοσιακών 

µεθόδων στη συγκριτική µελέτη που θα ακολουθήσει στο κεφάλαιο IV. Στο κεφάλαιο IV θα 

γίνει σύγκριση των µεθόδων της ιστορικής προσοµοίωσης της ιστορικής προσοµοίωσης, της 

δεσµευµένης (ή υπό-συνθήκες) Θεωρίας Ακραίων Τιµών και της δεσµευµένης (ή υπό-

συνθήκες) ιστορικής προσοµοίωσης. Στην επόµενη ενότητα θα παρουσιαστούν οι εµπειρικές 

µελέτες που αφορούν στη ΘΑΤ. 

 

3 ΘΕΩΡΙΑ ΑΚΡΑΙΩΝ ΤΙΜΩΝ 

 

H Θεωρία Ακραίων Τιµών (Extreme Value Theory) υιοθετήθηκε από τη χρηµατοοικονοµική 

θεωρία και τη χρηµατοοικονοµική µηχανική κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 ετών. 

Αντίθετα, αποτελεί βασική συνιστώσα στην ανάλυση και επίλυση προβληµάτων καταστάσεων 

κρίσεων που σχετίζονται µε άλλους τοµείς της επιστήµης (υδρολογία, µετεωρολογία,  κτλ.) 

για να ερµηνεύσει ακραία γεγονότα τα οποία είτε δεν έχουν παρατηρηθεί στο διαθέσιµο 

δείγµα των παρελθουσών παρατηρήσεών µας ή η πιθανότητα εµφάνισής τους, που 

τεκµαίρεται από αυτό, υποεκτιµά την πραγµατική πιθανότητα εµφάνισης. Εποµένως, η ΘΑΤ 

παρέχει τη δυνατότητα στον αναλυτή µιας κατάστασης κρίσης να προβλέψει γεγονότα που 

εκτείνονται πέραν του διαθέσιµου δείγµατος και να προσεγγίσει καλύτερα τον πληθυσµό. Τα 

έτη 1953 και 1986 αποτέλεσαν σταθµό καθώς η χρήση της ανωτέρω θεωρίας επεκτάθηκε σε 

προβλήµατα τα οποία υπήρξαν ευρέως γνωστά λόγω της κοινωνικής αναστάτωσης που 

προκάλεσαν.  

 

Την 1η Φεβρουαρίου του 1953, εξαιτίας µιας έντονης καταιγίδας, κατέρρευσαν τα φράγµατα 

που συγκρατούσαν την υψηλή θαλάσσια στάθµη σε πολλές παράκτιες τοποθεσίες της 

Ολλανδίας, προκαλώντας τεράστιας έκτασης πληµµύρες και τον θάνατο περισσοτέρων των 

1800 ανθρώπων. Εξηγώντας το φαινόµενο σε όρους διαχείρισης κινδύνων, ένα ακραίο 
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γεγονός (άνοδος της στάθµης των υδάτων) προκάλεσε την καταστροφή ενός συστήµατος 

προστασίας (φράγµατα). Αφυπνιζόµενες από το γεγονός οι Ολλανδικές αρχές προχώρησαν 

στη σύσταση της Επιτροπής ‘∆έλτα’ (Delta-Committee).  

 

Όταν ο προεδρεύων της Επιτροπής καλέστηκε να δώσει απάντηση στο ερώτηµα: ‘ποιο πρέπει 

να είναι το ύψος των φραγµάτων ώστε να προλαµβάνονται µελλοντικές καταστροφικές 

πληµµύρες µε µια επαρκώς υψηλή πιθανότητα;’, έκανε χρήση της Θεωρίας Ακραίων Τιµών 

(ΘΑΤ). Προσαρµόζοντας τη ΘΑΤ στο πρόβληµα, θεώρησε ότι τα µέγιστα ετήσια ύψη των 

κυµάτων είναι κατανέµονται ανεξάρτητα και χαρακτηρίζονται από την ίδια κατανοµή 

πιθανότητας F.  

 

Η απλουστευµένη υπόθεση της ανεξαρτησίας των παρατηρήσεων τόσο στην εν λόγω 

περίπτωση όσο και σε ένα σύνολο άλλων περιπτώσεων, θα µπορούσε να θεωρηθεί 

επιφανειακή προσέγγιση, καθώς συνήθως υπάρχει αυτό-συσχέτιση και επιρροή από άλλους 

παράγοντες οι οποίοι είναι συσχετισµένοι µεταξύ τους. Άρα, η πιο ορθή προσέγγιση του 

προβλήµατος θα ήταν η µετατροπή των αυτό-συσχετισµένων παρατηρήσεων σε 

παρατηρήσεις µε χαρακτηριστικά όµοια µε αυτά που περιγράφονται παραπάνω.   

 

Οι Bassi et al. (1998) εξέφρασαν το παραπάνω πρόβληµα ως ένα ακραίο γεγονός το οποίο 

µπορεί να συµβεί µία (1) φορά κάθε t έτη (µεγάλος αριθµός ετών). Εκφρασµένο σε 

µαθηµατική γλώσσα, η τιµή µιας τυχαίας µεταβλητής, µε κατανοµή πιθανότητας F και 

πιθανότητα να εµφανιστεί 1/t, αποδίδεται ως: 

 

xt = F ← 

 

  

(1 – t – 1)       (ΙII.10) 

όπου 

F← είναι η γενικευµένη αντίστροφη συνάρτηση της F συνάρτησης µε: 

F ← (t) = inf {x ∈ R : F (x) ≥ t}      (III.11)  
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Εποµένως, µπορεί να θεωρηθεί ότι η τιµή xt  δε θα υπερβαίνεται, παρά µόνο στο 1/t των 

περιπτώσεων ή, εναλλακτικά, ότι η τιµή xt αποτελεί το άνω ποσοστηµόριο της συνάρτησης F.     

 

Το παράδειγµα των πληµµύρων στην Ολλανδία κατέδειξε την αναγκαιότητα οι προβλέψεις να 

κινηθούν πέραν του υπάρχοντος δείγµατος. Κατά τον ίδιο τρόπο θα έπρεπε να είχε 

προβλεφθεί και η ακραία θερµοκρασία που είχε παρατηρηθεί στην ατµόσφαιρα (31ο F) την 

28η Ιανουαρίου 1986 και είχε ως αποτέλεσµα τη συντριβή του διαστηµοπλοίου Challenger. 

 

Ο Feyman (1989) και οι Dalal et al. (1989) επεσήµαναν τις πιθανές αιτίες της συντριβής του 

διαστηµοπλοίου και πρότειναν την προσέγγιση στο πρόβληµα µέσω της χρήσης της ΘΑΤ. Ο 

Feyman (1989) µεταξύ άλλων θεώρησε ότι η σηµαντικότερη αιτία υπήρξε η ασυνήθιστα 

ακραία θερµοκρασία που επικράτησε την προηγούµενη, από αυτήν της εκτόξευσης, ηµέρα µε 

αποτέλεσµα να παγώσουν τα ελαστικά µέρη των εξωτερικών αποθηκών καυσίµων, 

προκαλώντας τη διαρροή καυσίµων.   

 

Οι δύο αυτές περιπτώσεις ακραίων καταστάσεων κρίσης, έφεραν στην επιφάνεια τη Θεωρεία 

Ακραίων Τιµών και ένα σύνολο από γενικευµένες κατανοµές πιθανότητας που την πλαισιώνει 

το µαθηµατικό της υπόβαθρο (Fisher και Tippett, 1928; Jenkinson, 1955).   

 

Οι ερευνητές που απασχολούνται στον τοµέα της ευρύτερης χρηµατοοικονοµικής εισήγαγαν 

για πρώτη φορά τη ΘΑΤ στην ανάλυση των ασφαλίσεων από καταστροφές που προέρχονται 

από σεισµούς. Αυτό έγινε ακριβώς µετά το σεισµό της 17ης Ιανουαρίου 1994 (6,6 µονάδες της 

κλίµακας Richter) στην Καλιφόρνια των Η.Π.Α., ο οποίος προκάλεσε στις ασφαλιστικές 

εταιρίες 2272,7 φορές περισσότερες ζηµιές από το ύψος των αντίστοιχων ποσών που 

καταβλήθηκαν για ασφαλίσεις (βλέπε πίνακα III.7). 

 

Καθώς, µε βάση τα διαθέσιµα δεδοµένα, κανείς δε θα µπορούσε να προβλέψει τις ασυνήθιστα 

υψηλές ζηµιές που προκλήθηκαν, η χρηµατοοικονοµική θεωρία και µηχανική αναγκάστηκε να 

επιστρατεύσει νέα καινοτόµα προϊόντα αντασφάλισης σε περιπτώσεις ακραίων ζηµιών και τη 
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ΘΑΤ για την πρόβλεψη των ακραίων αυτών γεγονότων. Η τιµολόγηση αυτών των προϊόντων 

πολλές φορές βασίστηκε σε κατανοµές πιθανότητας οι οποίες παραπέµπουν στη ΘΑΤ. Ο 

Punter (1997) παρέχει µια σύντοµη περιγραφή αυτών των προϊόντων και οι Doherty (1997) 

και Tilley (1997) αντίστοιχες αναλύσεις της υποκείµενης χρηµατοοικονοµικής µηχανικής αυτών 

των προϊόντων που αφορούν τόσο τον τοµέα των ασφαλίσεων όσο και τον τραπεζικό τοµέα. 

 

Παρόµοιες µέθοδοι έχουν εισαχθεί στην εκτίµηση της µέγιστης αναµενόµενης δυνητικής 

ζηµίας και της αναµενόµενης ζηµίας στην περίπτωση που υπάρξει υπέρβαση της ΜΑ∆Ζ (βλέπε 

Bassi, Embrechts και Kafetzaki, 1998 και Embrechts, Samorodnitsky και Resnick, 1998).  

 

Πίνακας III.7: 
Λόγος Ζηµιών / Ασφαλίσεων για Σεισµούς στην Καλιφόρνια 
Έτος   Λόγος Ταξινόµηση
1971 17,4 5 
1972 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

0,0 21 
1973 0,6 20 
1974 3,4 12 
1975 0,0 21 
1976 0,0 21 
1977 0,7 19 
1978 1,5 16 
1979 2,2 15 
1980 9,2 10 
1981 0,9 18 
1982 0,0 21 
1983 2,9 14 
1984 5,0 11 
1985 1,3 17 
1986 9,3 9 
1987 22,8 4 
1988 11,5 8 
1989 129,8 2 
1990 47,0 3 
1991 17,2 6 
1992 12,8 7 
1993 3,2 13 
1994 2272,7 1 

Πηγή: Jaffe, D.M. και Russell, T., Catastrophe Insurance, Capital Markets and Uninsurable 
Risk, Philadelphia: Financial Institutions Center, The Wharton School, 1996, pp. 96–112 
 

Εποµένως, η ΘΑΤ παρέχει στον αναλυτή χρηµατοοικονοµικών σειρών τα απαραίτητα εργαλεία 

για την ποσοτικοποίηση ακραίων γεγονότων και των επιπτώσεών τους µε έναν βέλτιστο 

(στατιστικά) τρόπο (βλέπε McNeil 1998 για την ερµηνεία της κρίσης του Οκτωβρίου του 
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1987). Επίσης, τέτοιου είδους υποδείγµατα παρέχουν ένα σύνολο τεχνικών που έχουν τη 

δυνατότητα να διακρίνουν και να κατατάξουν τα διάφορα επίπεδα ζηµιών στις εξής 

κατηγορίες: των αναµενόµενων ζηµιών, των µέγιστων αναµενόµενων ζηµιών και των ζηµιών 

που προέρχονται από καταστάσεις κρίσεων. 

 

Παρά την διαρκώς αυξανόµενη αποδοχή τους τόσο από την ακαδηµαϊκή κοινότητα όσο και 

από τους συµµετέχοντες στην αγορά, τα υποδείγµατα αυτά θα πρέπει να αποτελέσουν πεδίο 

προβληµατισµού καθώς τα περισσότερα από τα χαρακτηριστικά τους παραµένουν στην 

αφάνεια. Οι Diebold et al. (1998) περιέγραψαν τις διαδικασίες γένεσης ενός αριθµού 

µειονεκτηµάτων που ανακύπτουν από τη χρήση τέτοιων υποδειγµάτων. 

 

Η µελέτη των Van den Goorbergh και Vlaar (1999) ασχολήθηκε µε την ανάλυση της ΜΑ∆Ζ για 

τις τιµές των µετοχών των χρηµατιστηρίων του Άµστερνταµ και της Νέας Υόρκης 

χρησιµοποιώντας το εποπτικό πλαίσιο της Συνθήκης της Βασιλείας για να αποδείξει την 

αποτελεσµατικότητα, σε ένα υποθετικό χαρτοφυλάκιο, τριών µεθόδων εκτίµησης της ΜΑ∆Ζ: 

των µεθόδων ΓΑΥΣΕΥ (GARCH) µε κατανοµή Student–t και Bernoulli–κανονικής κατανοµής, 

αντίστοιχα και της µεθόδου της χρήσης του δείκτη ουρών (tail index). Η µέθοδος του δείκτη 

ουρών αποδείχτηκε ότι είναι η λιγότερο αποτελεσµατική καθώς δε λαµβάνει υπόψη της την 

οµαδοποίηση της µεταβλητότητας µε αποτέλεσµα να παράγει, µεγαλύτερο των άλλων δύο 

µεθόδων, αριθµό υπερβάσεων. 

 

Αντίθετα, οι Danielsson και de Vries (1997) απέδειξαν ότι η εκτίµηση της ΜΑ∆Ζ µε βάση τη  

Θεωρία Ακραίων Τιµών παράγει καλύτερα αποτελέσµατα από αυτά της ιστορικής 

προσοµοίωσης και της ολοκληρωτικού υποδείγµατος ΓΑΥΣΕΥ, κυρίως, γιατί συνδυάζει µερικά 

από τα πλεονεκτήµατα των παραµετρικών (ολοκληρωτικού υποδείγµατος ΓΑΥΣΕΥ) και των 

µη-παραµετρικών υποδειγµάτων (ιστορική προσοµοίωση). 

 

Κινούµενοι στο ίδιο µήκος κύµατος, οι Gencay και Selcuk (2004) έδειξαν ότι η ΘΑΤ είναι 

αποτελεσµατικότερη, στην εκτίµηση της ηµερήσιας ΜΑ∆Ζ στις χρηµαταγορές εννέα (9) 
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αναπτυσσόµενων χωρών, έναντι των κλασικών µεθόδων (διακύµανσης – συν-διακύµανσης και 

ιστορικής προσοµοίωσης) για µεγαλύτερα ποσοστηµόρια (επίπεδα εµπιστοσύνης). 

Εξετάζοντας επιπλέον την αποδοτικότητα της κλάσης των υποδειγµάτων ΓΑΥΣΕΥ (GARCH) 

που υποθέτουν ως υποκείµενη κατανοµή πιθανότητας είτε την κανονική κατανοµή είτε την 

κατανοµή Student–t, οι Gencay et al. (2001) πιστοποίησαν την ανωτερότητα των 

υποδειγµάτων που χρησιµοποιούν την γενικευµένη κατανοµή Pareto, ως προς το γεγονός ότι 

παρέχουν λιγότερο µεταβαλλόµενες εκτιµήσεις της ΜΑ∆Ζ. Οι σταθερές εκτιµήσεις της ΜΑ∆Ζ 

καθιστούν τη συγκεκριµένη κλάση υποδειγµάτων ιδιαίτερα ανταγωνιστική εξαιτίας της 

εύκολης παρακολούθησης από τη διοίκηση των πιστωτικών ιδρυµάτων που την εφαρµόζουν 

και από τις εποπτικές αρχές στις οποίες αυτά αναφέρονται. 

 

 

Οι Mittnik και Paolella (2003) απέδειξαν την υπεροχή των εκτιµητών της ΜΑ∆Ζ των ανοιχτών 

συναλλαγµατικών θέσεων µε βάση τα υποδείγµατα ΓΑΥΣΕΥ (GARCH) που κάνουν χρήση των 

κατά Pareto κατανεµηµένων καταλοίπων, έναντι αυτών µε βάση τα αντίστοιχα οικονοµετρικά 

υποδείγµατα που υποθέτουν κανονική ή Student–t κατανοµή των καταλοίπων. Το συγκριτικό 

πλεονέκτηµα των υποδειγµάτων που κάνουν χρήση των κατά Pareto κατανεµηµένων 

καταλοίπων είναι ότι επιτρέπουν την ύπαρξη λεπτοκύρτωσης και ασυµµετρίας των 

χρηµατοοικονοµικών αποδόσεων χωρίς να εξαιρούν την κανονικότητά τους.  

 

Ο Longin (2000) πρότεινε τη χρήση ενός υποδείγµατος εκτίµησης της ΜΑ∆Ζ µέσω της ΘΑΤ 

για τη συνδυασµένη εκτίµηση των ακραίων µεταβολών που προέρχονται από τις διορθώσεις 

των αγοραίων τιµών κατά τη διάρκεια συνηθισµένων περιόδων και αυτών που αντιστοιχούν 

σε καταρρεύσεις των αγορών χρήµατος, των αγορών κεφαλαίου και των αγορών 

συναλλάγµατος κατά τη διάρκεια εξαιρετικών καταστάσεων. 

   

Οι Focardi και Fabozzi (2003), συµφωνώντας µε τον Longin (2000), απέδειξαν ότι οι 

κατανοµές παχιών ουρών και τα οικονοµετρικά υποδείγµατα που προτείνονται από τη Θεωρία 

Ακραίων Τιµών αποτελούν βέλτιστα εργαλεία διαχείρισης διαθεσίµων, καθώς οι εκτιµήσεις 

τους, χωρίς να παραλείπουν τη βελτιστοποίηση της αναµενόµενης ζηµιάς, παρέχουν στον 
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διαχειριστή κινδύνων και στον διαχειριστή διαθεσίµων τις εκτιµήσεις ζηµιών που θα 

αναµένεται να προκληθούν από ακραίες και απίθανες µεταβολές στις τιµές. 

 

3.1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΤΗΣ ΘΑΤ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 

 

Ο αντικειµενικός σκοπός της παρούσας εµπειρικής µελέτης είναι η σύγκριση των προβλέψεων 

της ΜΑ∆Ζ που παράγεται από τις άνευ – συνθηκών και από τις υπό –συνθήκες εκδόσεις της 

µεθόδου της ιστορικής προσοµοίωσης και της ηµι – παραµετρικής µεθόδου της Θεωρίας 

Ακραίων Τιµών (ΘΑΤ).  

 

Για το σκοπό αυτό, θα εξεταστεί η συµπεριφορά τεσσάρων (4) µετοχικών δεικτών που 

αντιστοιχούν σε τέσσερα διαφορετικά χρηµατιστήρια ευρωπαϊκών χωρών, ήτοι του δείκτη 

ASE-G  (Ελλάδα), του δείκτη CAC-40 (Γαλλία), του δείκτη DAX (Γερµανία) και του δείκτη 

FTSE-100 (Ηνωµένο Βασίλειο). Η ανάλυση βασίστηκε σε δεδοµένα τα οποία παρασχέθηκαν 

από το λογισµικό παροχής δεδοµένων Bloomberg και αφορούν ηµερήσιες παρατηρήσεις οι 

οποίες εκτείνονται από την 03/01/1984 έως την 06/11/2003 (5020 παρατηρήσεις) για τον 

δείκτη FTSE-100, από την 09/07/1987 έως την 06/11/2003 (4096 παρατηρήσεις) για τον 

δείκτη CAC-40, από την 21/06/1976 έως την 06/11/2003 (6874 παρατηρήσεις) για τον δείκτη 

DAX και από την 04/01/1987 έως την 06/11/2003 (4195 παρατηρήσεις) για τον δείκτη ASE-G. 

 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, εκτιµήθηκε κατ’ αρχήν το οικονοµετρικό υπόδειγµα το οποίο 

περιγράφει κατά τον καλύτερο τρόπο τη συµπεριφορά του κάθε µετοχικού δείκτη. Οι 

παράµετροι του υποδείγµατος εκτιµήθηκαν µε βάση τη µέθοδο της οιονεί µεγίστης 

πιθανοφάνειας, ήτοι τη µεγιστοποίηση της λογαριθµικής συνάρτησης πιθανοφάνειας 

υποθέτοντας ότι τα κατάλοιπα είναι υπό – συνθήκες κανονικά κατανεµηµένα. Οι εκτιµήσεις 

των παραµέτρων θα χρησιµοποιηθούν για την πρόβλεψη της υπό – συνθήκες ηµερήσιας 

ΜΑ∆Ζ για την µέθοδο της ιστορικής προσοµοίωσης και την προσέγγιση της Θεωρίας Ακραίων 
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Τιµών (ΘΑΤ). Στη συνέχεια θα χρησιµοποιηθεί η υπό – συνθήκες και η άνευ – συνθηκών 

προσέγγιση της ΘΑΤ χρησιµοποιώντας τον εκτιµητή του πρότειναν οι Dacorogna et. al. 

(1995). Η άνευ – συνθηκών ΜΑ∆Ζ εκτιµήθηκε βάσει των πρωτογενών αποδόσεων.  

 

Χρησιµοποιώντας την προσέγγιση των McNeil και Frey (2000) εκτιµήθηκε το οικονοµετρικό 

υπόδειγµα AR(1) – GARCH(1,1) το οποίο αποδείχτηκε ότι αποτελεί την καλύτερη εξειδίκευση 

των χρονολογικών σειρών και των τεσσάρων δεικτών.  

 

Όλοι οι συντελεστές της παραπάνω εξειδίκευσης είναι στατιστικά σηµαντικοί σε επίπεδο 

εµπιστοσύνης 99%, εκτός του όρου AR(1) που αφορά τον δείκτη CAC-40 ο οποίος είναι 

στατιστικά σηµαντικός σε επίπεδο εµπιστοσύνης 95% και του σταθερού όρου της AR(1) 

εξίσωσης για τον δείκτη ο οποίος δεν είναι στατιστικά σηµαντικός ASE-G. Σε γενικές γραµµές, 

τα αποτελέσµατα της παραπάνω εξειδίκευσης απέδωσαν καθολικά αποδεκτά αποτελέσµατα 

για όλους τους δείκτες και χρησιµοποιήθηκαν στις υπό – συνθήκες προσεγγίσεις της ιστορικής 

προσοµοίωσης και της ΘΑΤ. 

 

Πίνακας III.8: 
Συντελεστές παλινδρόµησης του Υποδείγµατος AR(1) - GARCH(1,1) 

AR(1) GARCH(1,1)  
∆είκτης 

     Α0 α1  β0 β1 β2

 
DAX 

 

0,000425 
(0,000117)* 
[0,0003]** 

0,057771 
(0,013569) 
[0,0000] 

1,85E-06 
(2,01E-07) 
[0,0000] 

0,113542 
(0,003680) 
[0,0000] 

0,880725 
(0,004950) 
[0,0000] 

 
ASE-G 

 

8,31E-05 
(0,000233) 
[0,7215] 

0,221317 
(0,014761) 
[0,0000] 

6,22E-06 
(5,99E-07) 
[0,0000] 

0,188025 
(0,008662) 
[0,0000] 

0,815052 
(0,005452) 
[0,0000] 

 
CAC-40 

 

0,000465 
(0,000189) 
[0,0138] 

0,037925 
(0,017000) 
[0,0257] 

5,21E-06 
(5,96E-07) 
[0,0000] 

0,099442 
(0,007211) 
[0,0000] 

0,873531 
(0,008995) 
[0,0000] 

 
FTSE-100 

 

0,000502 
(0,000125) 
[0,0001] 

0,047995 
(0,015044) 
[0,0014] 

2,48E-06 
(3,58E-07) 
[0,0000] 

0,089912 
(0,007050) 
[0,0000] 

0,887369 
(0,008902) 
[0,0000] 

*Οι αριθµοί στην παρένθεση δείχνουν το τυπικό σφάλµα των εκτιµήσεων του υποδείγµατος 
**Οι αριθµοί στην αγκύλες δείχνουν την πιθανότητα οι εκτιµήσεις να µην είναι στατιστικά σηµαντικές 
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Τα αποτελέσµατα φανερώνουν ότι ο δείκτης ASE-G είναι, σύµφωνα µε τις άνευ – συνθηκών 

µεθόδους, ο πιο επικίνδυνος δείκτης ενώ σύµφωνα µε τις υπό – συνθήκες µεθόδους είναι ο 

τρίτος πιο επικίνδυνος στο σύνολο των τεσσάρων δεικτών. Αυτό αποδεικνύει ότι οι τρέχουσες 

συνθήκες τοποθετούν την Ελληνική κεφαλαιαγορά ανάµεσα στις ανεπτυγµένες αγορές σε 

όρους κινδύνου αγοράς που ενέχει. Ακριβώς το αντίθετο παρατηρείται για τη συµπεριφορά 

του δείκτη DAX καθώς η Γερµανία σπαράζεται από παρατεταµένη οικονοµική ύφεση. Τέλος, 

σε κάθε περίπτωση ο δείκτης FTSE-100 είναι ο δείκτης που ενέχει τον µικρότερο κίνδυνο. 

 

Πίνακας III.9:  
Ηµερήσια ΜΑ∆Ζ 

Ιστορική Προσοµοίωση ΘΑΤ  
Επίπεδο 

Εµπιστοσύνης 

 
 

∆είκτης Άνευ – 
Συνθηκών 

Υπό – 
Συνθήκες 

Άνευ – 
Συνθηκών 

Υπό – 
Συνθήκες 

ASE-G 2,628% 1,733% 3,061% 1,809% 
CAC-40 2,192% 1,923% 2,495% 1,948% 

DAX 1,952% 2,326% 2,193% 2,251% 
95% 

FTSE-100 1,593% 1,252% 1,815% 1,478% 
ASE-G 5,577% 2,651% 5,387% 2,752% 
CAC-40 4,036% 2,780% 3,904% 2,830% 

DAX 3,728% 4,168% 3,706% 3,387% 
99% 

FTSE-100 2,906% 1,876% 2,926% 2,004% 
ASE-G 10,120% 4,281% 12,098% 5,031% 
CAC-40 7,608% 3,334% 7,407% 4,836% 

DAX 6,910% 6,281% 7,847% 6,077% 
99,9% 

FTSE-100 5,579% 2,640% 5,793% 3,100% 
 

 

Η µέθοδος της υπό – συνθήκες ιστορικής προσοµοίωσης παράγει υψηλότερες τιµές από την 

αντίστοιχη άνευ – συνθηκών µεθόδου µόνο για τον δείκτη DAX για επίπεδο εµπιστοσύνης 

95% και 99%. Για το υψηλότερο επίπεδο εµπιστοσύνης (99,9%) η άνευ – συνθηκών ιστορική 

προσοµοίωση παράγει υψηλότερες τιµές για όλους τους δείκτες. Οι δύο εκδόσεις της ΘΑΤ 

παρουσιάζουν τα ίδια περίπου αποτελέσµατα µε την µέθοδο της ιστορικής προσοµοίωσης 

εκτός της περίπτωσης του DAX ο οποίος εµφανίζει µεγαλύτερες εκτιµήσεις ΜΑ∆Ζ για επίπεδο 

εµπιστοσύνης 95%. 
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Σε γενικές γραµµές παρατηρείται ότι, οι υπό – συνθήκες εκτιµήσεις της ΜΑ∆Ζ, για την 

παρούσα συγκυρία, παράγουν µικρότερες τιµές διότι αυτά τα υποδείγµατα λαµβάνουν υπόψη 

τους τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. Αντίθετα, τα άνευ – συνθηκών υποδείγµατα 

λαµβάνουν υπόψη τους ακραίες τιµές που εµφανίζονται σε όλο το µήκος του διαθέσιµου 

δείγµατος. Εποµένως, καθίσταται εµφανές ότι τα άνευ – συνθηκών υποδείγµατα είναι 

κατάλληλα για τη διεξαγωγή ελέγχου ακραίων καταστάσεων (βλέπε κεφάλαιο IV), ενώ τα υπό 

– συνθήκες υποδείγµατα είναι κατάλληλα για τη συνεχή και καθηµερινή εκτίµηση της ΜΑ∆Ζ. 

 

Συγκρίνοντας τις µεθόδους της ιστορικής προσοµοίωσης και της ΘΑΤ παρατηρείται ότι αυτές 

της ιστορικής προσοµοίωσης παράγουν συστηµατικά κατώτερες ηµερήσιες εκτιµήσεις ΜΑ∆Ζ 

εκτός του δείκτη DAX για τον οποίο εµφανίζεται η αντίθετη εικόνα. Όσον αφορά τη 

µετατροπή των ηµερήσιων εκτιµήσεων της ΜΑ∆Ζ σε δεκαήµερες εκτιµήσεις της ΜΑ∆Ζ οι 

Danielsson και De Vries (2000) πρότεινα ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνεται µε τον 

παράγοντα T1/a (T είναι η περίοδος διακράτησης που απαιτείται) για εκτιµήσεις η οποίες 

γίνονται µε βάση τη ΘΑΤ. Αυτού του είδους η κλιµάκωση οδηγεί σε µικρότερες εκτιµήσεις 

δεκαήµερης εκτίµησης από την αντίστοιχη που θα παρήγαγε ο ‘νόµος της τετραγωνικής ρίζας’ 

(Danielsson et al, 1998). 

 

4 ΚΑΘΟΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Στο τρέχον κεφάλαιο παρουσιάστηκαν οι εµπειρικές µελέτες και τα αποτελέσµατα που 

εµφανίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία και αφορούν τις παραδοσιακές µεθόδους εκτίµησης της 

ΜΑ∆Ζ και τις µεθόδους εκτίµησης της ΜΑ∆Ζ που βασίζονται στη ΘΑΤ. Επιπλέον, τα 

αποτελέσµατα των εµπειρικών µελετών στηρίχθηκαν και ενισχύθηκαν από τις εµπειρικές 

έρευνες που διεξήχθησαν από τον συγγραφέα. 

 

Η συµβολή των εµπειρικών ερευνών αφορούν την επιλογή ανάµεσα στην τεκµαρτή και στην 

ιστορική µεταβλητότητα ως ένα από τα δοµικά στοιχεία των µεθοδολογιών εκτίµησης της 
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ΜΑ∆Ζ. Παρόλο που η τεκµαρτή µεταβλητότητα αποδείχθηκε ότι αποτελεί αποτελεσµατικότερο 

εκτιµητή από την ιστορική µεταβλητότητα στην πρόβλεψη της µελλοντικής µεταβλητότητας, 

η φτωχή αποδοτικότητα που επιδεικνύει στα υποδείγµατα ΓΑΥΣΕ δεν επιτρέπει τη χρήση της 

για την εκτίµηση της ΜΑ∆Ζ που βασίζεται στα ΓΑΥΣΕΥ. 

 

Πέραν τούτου, εξετάστηκαν τα συγκριτικά αποτελέσµατα δύο παραδοσιακών µεθόδων 

εκτίµησης της ΜΑ∆Ζ (ιστορική προσοµοίωση, διακύµανση – συνδιακύµανση) αποδεικνύοντας 

την υπεροχή της ιστορικής προσοµοίωσης. Έτσι, η ιστορική προσοµοίωση θα χρησιµοποιηθεί 

ως αντιπρόσωπος των παραδοσιακών υποδειγµάτων στη σύγκριση που θα γίνει σε σχέση µε 

νεότερα υποδείγµατα στο κεφάλαιο IV. 

 

Επίσης, στο κεφάλαιο παρουσιάστηκε µια εµπειρική έρευνα που αφορά την εκτίµηση της 

ΜΑ∆Ζ για τέσσερις ευρωπαϊκούς µετοχικούς δείκτες µε βάση τις υπό – συνθήκες και άνευ – 

συνθηκών µεθόδους της ιστορικής προσοµοίωσης και της Θεωρίας Ακραίων Τιµών, 

αντίστοιχα. Από τα αποτελέσµατα φανερώθηκε ότι ΜΑ∆Ζ µπορεί να αξιοποιηθεί µε πολλούς 

τρόπους.  

 

Παρόλο του ότι δεν υπάρχει ενιαία συνταγή επιλογής του καλύτερου υποδείγµατος 

υπολογισµού της ΜΑ∆Ζ από τους συµµετέχοντες στην αγορά και από τις αρµόδιες αρχές 

εποπτείας του πιστωτικού συστήµατος, είναι φανερό ότι οι άνευ – συνθηκών εξειδικεύσεις 

των δύο µεθόδων (ιστορική προσοµοίωση και ΘΑΤ) παράγουν περισσότερο ‘ασφαλείς’ 

προβλέψεις της ΜΑ∆Ζ. Εποµένως, οι άνευ – συνθηκών προσεγγίσεις και των δύο µεθόδων 

φαίνεται να είναι καταλληλότερες προς χρήση από τις κανονιστικές αρχές, καθώς, 

χρησιµοποιώντας το σύνολο του δείγµατος παράγουν τα πιο συντηρητικά αποτελέσµατα. 

 

Παρόλα αυτά, η στατική αξιολόγηση των υποδειγµάτων αποτίµησης δεν µας παρέχει σαφή 

εικόνα για τα δυναµικά χαρακτηριστικά τους και την ακρίβεια των εκτιµήσεων σε βάθος 

χρόνου. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να γίνουν επαναλαµβανόµενες και συνεχείς εκτιµήσεις 

της ΜΑ∆Ζ οι οποίες θα πρέπει µε τη σειρά τους να συγκριθούν µε τις πραγµατικές ζηµίες του 
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υπό εξέταση χαρτοφυλακίου. Εν συνεχεία, αντί της υποκειµενικής αξιολόγησης (αρτιότερο για 

τα πιστωτικά ιδρύµατα θεωρείται το υπόδειγµα που παράγει την µικρότερη ΜΑ∆Ζ ενώ για τις 

εποπτικές αρχές αυτό που παράγει τη µεγαλύτερη ΜΑ∆Ζ) θα πρέπει να σχηµατιστεί µια 

καθολική εικόνα για το καταλληλότερο υπόδειγµα σύµφωνα µε τα διεθνώς συµφωνηµένα 

ανάµεσα στους εποπτεύοντες και εποπτευόµενους (Επιτροπή της Βασιλείας, 1996, 2004). Τα 

παραπάνω δυναµικά χαρακτηριστικά εξετάζονται εκτενώς στο επόµενο κεφάλαιο. 
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