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ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Προκειµένου ο κίνδυνος αγοράς να εκτιµηθεί επακριβώς απαιτείται η γνώση τριών διαστάσεων
της κατανοµής των παραγόντων κινδύνου. Η πρώτη διάσταση αφορά την εκτίµηση της µέσης
αναµενόµενης ζηµίας (κέρδους) των αποδόσεων των παραγόντων κινδύνου στους οποίους το
πιστωτικό ίδρυµα εκτίθεται. Η δεύτερη διάσταση πραγµατεύεται τη µέγιστη αναµενόµενη
δυνητική ζηµιά (ΜΑ∆Ζ) και σχετίζεται µε το µέγιστο µέγεθος της ζηµίας που δύναται να
εµφανιστεί βάσει κάποιου επιπέδου εµπιστοσύνης. Τέλος, η τελευταία συνιστώσα του
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προβλήµατος είναι η ακραία ζηµία (stress loss) η οποία είναι, κατά κανόνα, µεγαλύτερη της
ΜΑ∆Ζ και προέρχεται από την επίδραση κάποιου σπάνιου ή ακραίου αρνητικού γεγονότος στις
τιµές των παραγόντων κινδύνου. Ο σύγχρονος διαχειριστής κινδύνου ασχολείται, κυρίως, µε
τις δύο τελευταίες διαστάσεις του ανωτέρω προβλήµατος.

Προκειµένου να παράξουµε ακριβείς εκτιµήσεις, οι οποίες αναπαριστούν την ΜΑ∆Ζ ενός
χαρτοφυλακίου, είναι απαραίτητη η χρήση των κατάλληλων παραγόντων κινδύνου τα
χαρακτηριστικά των οποίων πρέπει, εκ των προτέρων, να αξιολογηθούν εκτενώς. Το
κυριότερο στοιχείο που θα πρέπει να εξεταστεί είναι η ανάλυση της συµπεριφοράς των
παραµέτρων οι οποίες εκτιµώνται µε βάση τα Γενικευµένα Αυτοπαλίνδροµα Υπό – Συνθήκες
Ετεροσκεδαστικά Υποδείγµατα (ΓΑΥΣΕΥ ή GARCH), όπου αυτά εµπλέκονται. Η ανάλυση
αυτών των παραµέτρων είναι αναγκαία για την ευθυγράµµιση των υποδειγµάτων ΓΑΥΣΕΥ µε
τους περιορισµούς και την αφανή ή εµφανή επιλογή υποδειγµάτων που επιβάλλει το υπάρχον
κανονιστικό πλαίσιο της Επιτροπής της Βασιλείας (Market Risk Amendment, Basel Committee,
1996).

Πέραν της ανάλυσης των προαναφερθέντων παραµέτρων, θα πρέπει να εξεταστεί η συνολική
µεθοδολογία και τα επιµέρους στάδια για κάθε µία από τις παραδοσιακές και ευρέως
εφαρµοζόµενες µεθόδους υπολογισµού της ΜΑ∆Ζ, οι οποίες είναι η µέθοδος της διακύµανσης
– συνδιακύµανσης, η µέθοδος της ιστορικής προσοµοίωσης και η µέθοδος της προσοµοίωσης
Monte Carlo (η ανάλυση των σύγχρονων µεθόδων θα εξεταστεί παρακάτω).

Ο κίνδυνος αγοράς, σύµφωνα µε την Τροποποίηση του µέρους της Συνθήκης της Βασιλείας
που αφορά τον κίνδυνο αγοράς (1996), ορίζεται ως ‘ο κίνδυνος εµφάνισης ζηµιών που
προέρχονται από εντός και εκτός ισολογισµού στοιχεία και οφείλονται σε µεταβολές των
αγοραίων τιµών’. Τα εσωτερικά υποδείγµατα ΜΑ∆Ζ που αναπτύσσονται από τα πιστωτικά
ιδρύµατα προσπαθούν να εκτιµήσουν τις ζηµιές ενός χαρτοφυλακίου οι οποίες δύναται να
ανακύψουν κατά τη διάρκεια ενός προκαθορισµένου χρονικού διαστήµατος (συχνά την
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επόµενη εργάσιµη ηµέρα) και δε θα υπερβαίνουν µια συγκεκριµένη συχνότητα εµφάνισής
τους (π.χ. επίπεδο εµπιστοσύνης 99%, 95%, κτλ.).

Σχήµα ΙΙ.1:
Βασική Ροή της µεθοδολογίας ΜΑ∆Ζ

Σχεδόν κάθε µεθοδολογία εκτίµησης της ΜΑ∆Ζ υποθέτει ότι το χαρτοφυλάκιο για το οποίο
εκτιµάται η ΜΑ∆Ζ θα παραµείνει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου διακράτησης.
Πέραν της απλούστευσης αυτής, οι µεθοδολογίες ΜΑ∆Ζ υπόκεινται και σε κάποιες αφανείς
αλλά περισσότερο σηµαντικές αδυναµίες, οι οποίες συνδέονται µε το γεγονός ότι δεν είναι
δυνατόν να συλλάβουν ζηµιές που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια µεταβατικών περιόδων.
Προκειµένου να καλυφθούν οι περιπτώσεις εµφάνισης ακραίων γεγονότων ή γεγονότων που
απαιτούν διαφορετική υποδειγµατοποίηση, απαιτείται η εφαρµογή της τεχνικής του ελέγχου
ακραίων καταστάσεων (βλέπε Κεφάλαιο IV).

Παρά τις εν γένει αδυναµίες της, η µεθοδολογία της ΜΑ∆Ζ βρίσκεται στην πρωτοκαθεδρία
των υποδειγµάτων αντίληψης, αξιολόγησης και διαχείρισης των ανοιχτών θέσεων που ενέχουν
κίνδυνο αγοράς, εξαιτίας της έλλειψης εναλλακτικών µεθόδων και της συνεχούς έρευνας για
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την εφαρµογή υβριδικών υποδειγµάτων τα οποία θα αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικά τα
µειονεκτήµατα των παραδοσιακών µεθόδων.

Προκειµένου να εφαρµοστεί κάποιο υπόδειγµα ΜΑ∆Ζ, θα πρέπει να αξιολογηθούν προσεκτικά
και να εισαχθούν αποτελεσµατικά στο σύστηµα εκτίµησης δύο είδη δεδοµένων: τα δεδοµένα
της αγοράς και τα δεδοµένα των ανοιχτών θέσεων (Σχήµα II.1). Επιπλέον, κάθε µηχανισµός
υπολογισµού της ΜΑ∆Ζ απαιτεί την επιλογή ή τον υπολογισµό των κατωτέρω :

(i)

µεταβλητοτήτων και συ-µεταβολών

(ii)

υποθέσεων για την κατανοµή πιθανότητας των παραγόντων κινδύνου

(iii)

µήκους της χρονολογικής σειράς για την εκτίµηση των παραµέτρων

(iv)

χρονικής περιόδου διακράτησης και,

(v)

επιπέδου εµπιστοσύνης

Συνήθως, τα υποδείγµατα αυτού του τύπου υποθέτουν ότι ο µέσος της κατανοµής των
παραγόντων κινδύνου είναι µηδέν για τα υψηλής συχνότητας δεδοµένα (π.χ. 1 εβδοµάδα, 1
ηµέρα, κτλ.). Αντίθετα, κάποιες µελέτες, όπως αυτή των Jackson, Maude και Perraudin
(1998), συµπεριέλαβαν τον µέσο στην εκτίµηση της µέγιστης αναµενόµενης δυνητικής ζηµίας,
χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε σηµαντική διαφορά στα αποτελέσµατα των δύο µεθόδων. Για
δεδοµένα µε χαµηλότερη συχνότητα από µία (1) εβδοµάδα προτείνεται η χρήση της µέσης
τιµής στην εκτίµηση της ΜΑ∆Ζ, καθώς αυτές οι χρονολογικές σειρές δεν παρουσιάζουν κατά
κανόνα µηδενικό µέσο στην κατανοµή τους.

Στη συνέχεια του κεφαλαίου ακολουθεί ανάλυση των θεµελιωδών βηµάτων και της δοµής που
απαιτούνται από τις παραδοσιακές και τις νεότερες µεθοδολογίες εκτίµησης της ΜΑ∆Ζ (π.χ.
επιλογή δεδοµένων, παράγοντες κινδύνου, παρεµβολές, χαρτογράφηση κτλ.) προκειµένου να
υπάρξει µια εµπεριστατωµένη παράθεση των υπαρχόντων µεθόδων και των σχετιζόµενων
πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων που επισηµαίνει η διεθνής βιβλιογραφία.
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2

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Ένα χαρτοφυλάκιο επενδυµένο σε διαπραγµατεύσιµους τίτλους ενέχει κίνδυνο αγοράς ο
οποίος σχετίζεται τόσο µε την µεταβολή των αγοραίων τιµών όσο και από τη µεταβολή των
θέσεων

εξαιτίας

της

εξάσκησης

κάποιου

δικαιώµατος

έναντι

των

στοιχείων

του

χαρτοφυλακίου. Το δεύτερο είδος αβεβαιότητας εξαλείφεται µε την υπόθεση της
σταθερότητας του χαρτοφυλακίου καθ’ όλη την περίοδο διακράτησης. Εποµένως, η µόνη
πηγή αβεβαιότητας παραµένει η µεταβολή των παραγόντων κινδύνου που αντιστοιχούν στα
διαπραγµατεύσιµα
χρηµατοοικονοµικών

προϊόντα.

Η

προϊόντων

µεγάλη

προκαλεί

πολυπλοκότητα
µεγαλύτερες

στη

απαιτήσεις

αποτίµηση

των

αποθήκευσης

των

µεταβλητών που επηρεάζουν την αποτίµησή τους. Για παράδειγµα, οι παράγοντες κινδύνου οι
οποίοι επηρεάζουν την τιµή των χαρτοφυλακίων:

(i)

µετοχών είναι η τιµές των µετοχών

(ii)

οµολόγων είναι τα επιτόκια

(iii)

δικαιωµάτων προαίρεσης σε µετοχές είναι η τιµή, η µεταβλητότητα και η µερισµατική
απόδοση του υποκείµενου προϊόντος, καθώς και τα τρέχοντα επιτόκια της αγοράς.

∆υνητικά, υπάρχουν διάφοροι τύποι αγοραίων τιµών οι οποίοι θα µπορούσαν να
χρησιµοποιηθούν, όπως οι τιµές συναλλαγών, οι συµβατικές τιµές ή οι τιµές διακανονισµού. Οι
τιµές συναλλαγών εµφανίζονται σε οργανωµένα χρηµατιστήρια ή αγορές αποτελούν προϊόν
κάποιας πραγµατικής συναλλαγής και εµφανίζονται ανά άτακτα χρονικά διαστήµατα κατά τη
διάρκεια των ηµερών και ωρών διαπραγµάτευσης. Οι συµβατικές τιµές δύναται να µην είναι
τιµές συναλλαγών και να έχουν απλά προταθεί από τους ειδικούς διαπραγµατευτές της αγοράς
(τιµές αγοράς – πώλησης) ή να έχουν υπολογιστεί από ένα σύνολο τιµών συναλλαγής (µέσες
τιµές) κατά τη διάρκεια της ηµέρας συναλλαγής. Τέλος, οι τιµές διακανονισµού είναι συνήθως
ένας συνδυασµός (συχνά ένας σταθµισµένος µέσος όρος) από τιµές συναλλαγών οι οποίες
εµφανίζονται προς το τέλος της ηµέρας διαπραγµάτευσης.
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Η συλλογή των τιµών διακανονισµού είναι το ίδιο εύκολη όσο και η καταγραφή των τιµών
από το οργανωµένο χρηµατιστήριο (Holton, 2003). Πάντως, η συλλογή αυτή δεν είναι
απαλλαγµένη από προβλήµατα δειγµατοληψίας, καθώς, ενδεικτικά, τα χρηµατιστήρια δε
χρησιµοποιούν τον ίδιο τρόπο υπολογισµού της τιµής διακανονισµού, δεν παύουν τη
συνεδρίαση την ίδια χρονική στιγµή και δεν έχουν τις ίδιες αργίες. Πέραν τούτου υπάρχουν
χρηµατιστηριακές αγορές οι οποίες λειτουργούν επί 24ώρου βάσεως και δεν αναφέρουν,
επισήµως, τιµές διακανονισµού. Η παραπάνω δυσκολία είναι περισσότερο εµφανής όταν
εµπλέκονται οι τιµές συναλλαγών. Οι τίτλοι µε υψηλή ρευστότητα µπορεί να παράγουν
καθηµερινά δεκάδες χιλιάδες συναλλαγές οι οποίες είναι διεσπαρµένες σε ατάκτως
κατανεµηµένα χρονικά σηµεία. Εποµένως, για τα δεδοµένα αυτά θα πρέπει να εφαρµοστεί
κάποιος κανόνας δειγµατοληψίας ο οποίος πρέπει να αφορά κάποια από τις ανώτερες τιµές, τις
κατώτερες τιµές ή τις τιµές κλεισίµατος. Ακόµα και αν χρησιµοποιηθεί κάποιος κανόνας
δειγµατοληψίας για τη συλλογή των δεδοµένων των παρόντων κινδύνου στα ίδια χρονικά
σηµεία, το πρόβληµα της ασύγχρονης δειγµατοληψίας παραµένει εφόσον για την εκτίµηση
της

ΜΑ∆Ζ

χρησιµοποιούνται

χρηµατιστηριακοί

δείκτες

γενικοί

υπολογίζονται

δείκτες
µε

χρηµατοοικονοµικών

βάση

τις

τιµές

προϊόντων.

συναλλαγών

Οι

κάποιων

χρηµατοοικονοµικών ή φυσικών προϊόντων των οποίων οι συναλλαγές δεν γίνονται στα ίδια
χρονικά σηµεία. Εποµένως, το πρόβληµα της ασύγχρονης δειγµατοληψίας παραµένει
αναπόσπαστο κοµµάτι κάθε µεθοδολογίας υπολογισµού της ΜΑ∆Ζ.

Η προπαρασκευή των δεδοµένων για την εκτίµηση της ΜΑ∆Ζ απαιτεί για τουλάχιστον δύο
(µέθοδος διακύµανσης – συνδιακύµανσης και µέθοδος της προσοµοίωσης Monte Carlo) από
τις τρεις παραδοσιακές µεθόδους την εκτίµηση των µέτρων που αναπαριστούν την
µεταβλητότητα των παραγόντων κινδύνου και τις συ-µεταβολές τους. Η περισσότερο
συνηθισµένη κινητή

µέση

ισοσταθµισµένη

διακρίνεται σε δύο κατηγορίες:
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(i)

στη µεταβλητότητα η οποία εκτιµάται από την τυπική απόκλιση των λογαριθµικών
µεταβολών (Shastri και Tandon, 1986; Cho και Frees, 1988; Ritchken, 1996) και,

(ii)

στη µεταβλητότητα η οποία εκτιµάται από την τυπική απόκλιση των αριθµητικών
µεταβολών (Poterba και Summers, 1986; Schwert, 1990; Brailsford και Faff, 1996)

Πρόσφατες εµπειρικές µελέτες καθιστούν προτιµητέες τις εκτιµήσεις της ιστορικής
µεταβλητότητας που βασίζονται στην πρώτη κατηγορία καθώς επιδεικνύουν σχετικά
υψηλότερη στασιµότητα σε σχέση µε τη δεύτερη µέθοδο.

Στην περίπτωση που η ΜΑ∆Ζ πρέπει να εκτιµηθεί για ένα χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από
περισσότερα του ενός προϊόντα είναι απαραίτητη η εκτίµηση της µήτρας διακύµανσης –
συνδιακύµανσης ή της µήτρας συσχετίσεων σύµφωνα µε τη παραµετρική µέθοδο και ηµι –
παραµετρική µέθοδο (βλέπε παρακάτω τη µέθοδο διακύµανσης – συνδιακύµανσης και την
µέθοδο προσοµοίωσης Monte Carlo). Έχει επίσης αποδειχθεί από τις παραπάνω µελέτες ότι
και τα µέτρα των συ-µεταβολών των χρηµατοοικονοµικών προϊόντων που υπολογίζονται µε
βάση τις λογαριθµικές µεταβολές επιδεικνύουν ηπιότερη κατανοµή και µεγαλύτερη
στασιµότητα. Είναι φανερό ότι αυξάνοντας τον αριθµό των θέσεων (αριθµός προϊόντων), η
διαδικασία υπολογισµού των ανωτέρω µήτρων απαιτεί περισσότερο χρόνο και διαθέσιµους
πόρους. Εποµένως, ο απαιτούµενος χρόνος για την εκτίµηση της ΜΑ∆Ζ µέσω των
παραµετρικών και ηµι – παραµετρικών υποδειγµάτων είναι θετική συνάρτηση του αριθµού
των ανοιχτών θέσεων. Αντίθετα, η εκτίµηση της ΜΑ∆Ζ µέσω ιστορικής προσοµοίωσης δε
αντιµετωπίζει σηµαντικά προβλήµατα επιφόρτισης του µηχανισµού υπολογισµού της ΜΑ∆Ζ µε
την αύξηση του αριθµού των ανοιχτών θέσεων, αν και η αύξηση αυτή έχει άµεσο αντίκτυπο
στις ανάγκες αποθήκευσης των ιστορικών σειρών των παραγόντων κινδύνου που τις
αφορούν.

Ο αντίκτυπος των παραγόντων κινδύνου στα χαρτοφυλάκια που έχουν γραµµικά (ή
προσεγγιστικά γραµµικά) συµπεριφερόµενες θέσεις (µετοχές, συναλλαγµατικές θέσεις και
φυσικά προϊόντα) µπορεί εύκολα να παρατηρηθεί από τις µεταβολές των χρηµατιστηριακών
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τιµών, καθώς η ελαστικότητα (ευαισθησία) αυτών των θέσεων είναι µοναδιαία. Εποµένως, δεν
υπάρχει

η αναγκαιότητα

χρήσης

οποιουδήποτε

υποδείγµατος

αποτίµησης

ώστε

να

αποτιµηθούν τα προϊόντα αυτά (µετοχές, συναλλαγµατικές ισοτιµίες, φυσικά προϊόντα, κτλ.)
µιας και η αποτίµησή τους παρέχεται απ’ ευθείας από την αγορά. Εν αντιθέσει, οι παράγοντες
κινδύνου οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τον κίνδυνο επιτοκίου δεν µπορούν να αντληθούν
απευθείας από κάποια οργανωµένη αγορά, καθώς δεν υπάρχουν συνεχείς αντιπροσωπευτικές
τιµές των προϊόντων επιτοκίου που έχουν ορισµένη διάρκεια έως τη λήξη τους. Εποµένως,
είναι αναγκαία η χρήση των επιτοκίων τα οποία επηρεάζουν µη-γραµµικά τις τιµές των
οµολόγων ή των προϊόντων σταθερού εισοδήµατος.

Τα δεδοµένα που σχετίζονται µε τους παράγοντες κινδύνου µπορεί να περιέχουν σφάλµατα,
κυρίως, λόγω τριών γεννητριών διαδικασιών. Πρώτον, οι αναριθµητισµοί ή η λάθος
τοποθέτηση της υποδιαστολής µπορεί να δηµιουργήσουν εικονική αύξηση ή µείωση της
µεταβλητότητας. ∆εύτερον, τα επαναλαµβανόµενα δεδοµένα, λόγω λάθους στην καταχώριση,
µπορεί να οδηγήσουν στο ίδιο αποτέλεσµα και, τρίτον, στοιχεία που λείπουν ή έχουν
καταχωρηθεί ως µηδενικά µπορούν µε τη σειρά τους να επηρεάσουν ανοδικά ή καθοδικά τη
µεταβλητότητα. Η εκτίµηση των στοιχείων που παραλήφθηκαν γίνεται µε κάποια από τις
τεχνικές παρεµβολών που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.

2.1

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΣΥΝ/ΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ
& ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η προσέγγιση του γενικού κινδύνου αγοράς για χαρτοφυλάκια µετοχών τα οποία είναι
επαρκώς διαφοροποιηµένα σε εθνικό επίπεδο µπορεί να γίνει µε τη χρήση εθνικών
χρηµατιστηριακών δεικτών και τη συνδροµή του συντελεστή ‘βήτα’. Το µέρος του ειδικού
κινδύνου το οποίο αναφέρεται σε µεµονωµένες µετοχές και εµφανίζεται στη χρηµατιστηριακή
αγορά (ιδιοσυγκρατικός κίνδυνος) υπολογίζεται από την τυπική απόκλιση των καταλοίπων
(βλέπε ενότητα 6). Εναλλακτικά, δύναται να χρησιµοποιηθούν αντίστοιχα συµβόλαια
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µελλοντικής εκπλήρωσης σε χρηµατιστηριακούς δείκτες, αν αποδειχτεί ότι αυτά αποτελούν
αποτελεσµατικούς και αµερόληπτους εκτιµητές της µελλοντικής τιµής του δείκτη. Το εύρος
των παραπάνω χρησιµοποιούµενων δεικτών µπορεί ποικίλει και θεωρητικά µπορεί να
εκτείνεται έως κάποιο παγκόσµιο χρηµατιστηριακό δείκτη, εφόσον τα υποχαρτοφυλάκια που
περιέχει είναι επαρκώς διαφοροποιηµένα και οι τιµές ‘βήτα’ δεν αφήνουν εκτός εκτίµησης
µεγάλο µέρος του ειδικού κινδύνου. Ειδάλλως, θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί µεγαλύτερο
εύρος παραγόντων κινδύνου το οποίο µπορεί να φτάνει µέχρι και το επίπεδο του
µεµονωµένου προϊόντος.

Μια άλλη κατηγορία παραγόντων κινδύνου, σχετιζόµενη στενά µε τις διεθνείς επενδύσεις σε
µετοχές είναι οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες, εκτός του ότι
επηρεάζουν την αξία των συναλλαγµατικών διαθεσίµων, επηρεάζουν την αξία του συνόλου
των επενδύσεων οι οποίες διενεργήθηκαν σε επικράτεια όπου κυριαρχεί διαφορετικό νόµισµα
από αυτό που κυριαρχεί στην επικράτεια που εδρεύει ο επενδυτής. Παρόλα αυτά, οι
παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες περιορίζονται στο
πλήθος των διαφορετικών νοµισµάτων της τελικής επένδυσης.

2.2

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

Τα χρεόγραφα των οποίων η αποτίµηση βασίζεται στα επιτόκια, αντιµετωπίζονται διαφορετικά
απ’

ότι

τα

υπόλοιπα

προϊόντα

που

προαναφέρθηκαν

γιατί

έχουν

ένα

ξεχωριστό

χαρακτηριστικό: την περιορισµένη χρονική τους διάρκεια. Έτσι, για να εξεταστεί η
συµπεριφορά κάποιου τέτοιου προϊόντος είναι αναγκαίο να αναφερόµαστε σε ένα παρόµοιο
προϊόν (προϊόν αναφοράς). Αυτή η ιδιαιτερότητα επιβάλλεται ώστε να αποκτηθούν
χρονολογικές σειρές για την ανάλυση και τον υπολογισµό της ΜΑ∆Ζ. Τις περισσότερες φορές
η διάρκεια µέχρι τη λήξη του υπό εξέταση προϊόντος και του προϊόντος αναφοράς δεν
συµπίπτουν µε αποτέλεσµα να µην υπάρχουν διαθέσιµα επιτόκια για την εναποµένουσα
διάρκεια µέχρι τη λήξη. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι απαραίτητο να διενεργηθεί κάποιου
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είδους παρεµβολή ανάµεσα στο επιτόκιο που τεκµαίρεται από κάποιο προϊόν αναφοράς µε
µικρότερη εναποµείνασα διάρκεια µέχρι τη λήξη και στο επιτόκιο που τεκµαίρεται από κάποιο
προϊόν αναφοράς µε µεγαλύτερη εναποµείνασα διάρκεια µέχρι τη λήξη, σε σχέση µε το υπό
εξέταση προϊόν.

2.2.1 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΜΗ∆ΕΝΙΚΟΥ ΤΟΚΟΜΕΡΙ∆ΙΟΥ

Τα συνήθη υποδείγµατα αποτίµησης προϊόντων σταθερού εισοδήµατος υποθέτουν ότι
υπάρχει ένα µοναδικό επιτόκιο το οποίο χαρακτηρίζει τις αποδόσεις του συγκεκριµένου
προϊόντος σταθερού εισοδήµατος και ερµηνεύει όλες τις χρηµατικές ροές που εµφανίζονται
κατά τη διάρκεια της ζωής του. Η ανεδαφικότητα της παραπάνω απλούστευσης αποδεικνύεται
συγκρίνοντας ένα οµόλογο µε εναποµείνασα διάρκεια ενός έτους και ένα οµόλογο µε
εναποµείνασα διάρκεια δύο έτη. Η χρηµατική ροή που εµφανίζεται στο πρώτο από τα δύο έτη
ζωής του δεύτερου οµολόγου µπορεί να εµφανίζει διαφορετική απόδοση από την απόδοση
της χρηµατικής ροής για το ίδιο χρονικό διάστηµα του πρώτου οµολόγου. Το φαινόµενο αυτό
δεν είναι δυνατόν να συµβαίνει σε µια αποτελεσµατική αγορά. Στην προσπάθεια οι χρηµατικές
ροές που εµφανίζονται στο ίδιο χρονικό σηµείο (ασχέτως αν η χρηµατική ροή είναι µέρος ενός
προϊόντος µε ζωή ενός, δύο, τριών ή δέκα ετών) να αντιπροσωπεύονται από ένα επιτόκιο
εισάγεται η έννοια των συντελεστών προεξόφλησης µηδενικού τοκοµεριδίου. Σύµφωνα µε
αυτήν την προσέγγιση χρησιµοποιείται η απόδοση στη λήξη του προϊόντος σταθερού
εισοδήµατος το οποίο έχει την µικρότερη εναποµείνασα ζωή για να υπολογιστεί ο αρχικός
συντελεστής προεξόφλησης. Στη συνέχεια ο συντελεστής αυτός χρησιµεύει στη διαδοχική
εκτίµηση των αποδόσεων που αντιστοιχούν σε χρηµατικές ροές που εµφανίζονται σε
µεταγενέστερα χρονικά σηµεία.

Ο αρχικός συντελεστής προεξόφλησης υπολογίζεται ως εξής:

B(t , t 1 ) =

1
1 + y1

(ΙΙ.1)
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όπου

Β(t,t1):
y1:

αρχικός συντελεστής προεξόφλησης µηδενικού τοκοµεριδίου
απόδοση στη λήξη για ένα έτος

Προκειµένου να υπολογιστεί ο συντελεστής προεξόφλησης µηδενικού τοκοµεριδίου για το
δεύτερο έτος ενός οµολόγου µε δύο έτη εναποµείνασας ζωής, χρησιµοποιείται ο αρχικός
συντελεστής Β(t,t1) για να προεξοφληθούν οι χρηµατικές ροές του πρώτου έτους και ο
συντελεστής Β(t,t2) για να προεξοφληθούν οι χρηµατικές ροές του δεύτερου έτους. Οι τιµές
των δύο αυτών συντελεστών συνδυαζόµενοι µε τις χρηµατικές ροές θα πρέπει να παράγουν
την ονοµαστική αξία του προϊόντος.

Ο συντελεστής προεξόφλησης µηδενικού τοκοµεριδίου για τη δεύτερη περίοδο δίνεται από
τον ακόλουθο τύπο:

B(t , t 2 ) =

1 − B(t , t 1 )y2
1 + y2

(ΙΙ.2)

όπου

B(t,t2) :
y2:

συντελεστής προεξόφλησης µηδενικού τοκοµεριδίου για το δεύτερο έτος
απόδοση για το δεύτερο έτος

Ο Lawrence (1996), γενικεύοντας την παραπάνω προσέγγιση (για το υπολογιστικό µέρος
βλέπε Παράρτηµα), περιέγραψε το συντελεστή προεξόφλησης µηδενικού τοκοµεριδίου για
κάθε περίοδο ενός οµολόγου µε n περιόδους ζωής ως:

⎛ n −1
⎞
1 − ⎜⎜ ∑ B(t , t i ) ⎟⎟ y n
⎝ i =1
⎠
B(t , t n ) =
1 + yn

(ΙΙ.3)
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Η παραπάνω µεθοδολογία βασίζεται σε άκρως περιοριστικές υποθέσεις που αφορούν το
χρονικό σηµείο απόδοσης των τοκοµεριδίων, τα χρονικά διαστήµατα που µεσολαβούν µεταξύ
της αποπληρωµής τους και τον τρόπο προεξόφλησής τους. Έτσι, η χρονική στιγµή
υπολογισµού των προεξοφλητικών επιτοκίων θεωρείται ότι συµπίπτει µε την έναρξη µιας
πλήρους περιόδου στο τέλος της οποίας θα αποπληρωθεί το τοκοµερίδιο. Επίσης, τα χρονικά
διαστήµατα που µεσολαβούν ανάµεσα στην αποπληρωµή των τοκοµεριδίων θεωρούνται ότι
είναι ίσης διάρκειας και ότι η προεξόφληση που διενεργείται δεν είναι προεξόφληση συνεχούς
χρόνου.

Το πρόβληµα της υπόθεσης των ίσων χρονικών αποστάσεων µεταξύ των τοκοµεριδίων
αντιµετωπίζεται µε τον εξής τύπο (Deutsch, 2004):

⎛ n −1
⎞
1 − ⎜⎜ ∑ B(t , t i )τ i ⎟⎟ yn
⎝ i =1
⎠
B(t , t n ) =
1 + y nτ n

(ΙΙ.4)

όπου

τi :

η χρονική περίοδος µεταξύ δύο διαδοχικών τοκοµεριδίων

Τέλος, ο Deutsch (2004) προτείνει τον γενικό τύπο υπολογισµού του προεξοφλητικού
επιτοκίου µηδενικού τοκοµεριδίου ο οποίος είναι απελευθερωµένος από κάθε είδους
απλουστευτικές υποθέσεις:

⎛
⎞
⎜
⎟
⎜
⎟
n −1
−1
−1
⎜
B (t , t n ) = B (t n −1 , t n ) B (t m , t ) − ∑ B (t , t i ) B (t i −1 , t i ) − 1 ⎟
123
123
⎜
⎟
i =m +1
Προεξοφλητ ικό
Προεξοφλητ ικό
⎜
⎟
Επιτόκιο
Επιτόκιο
Μηδενικού
Μηδενικού
⎜
⎟
Τοκοµεριδίου
Τοκοµεριδίου
⎝
⎠

[

]

όπου

tm:
µε

η έναρξη µιας πλήρους περιόδου αποπληρωµής τοκοµεριδίου
t m ≤ t < t m +1 < t m +2 < ... < t n και m ≥ m + 1
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2.2.2 ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΟΛΩΝ

Όπως προαναφέρθηκε, η χρονική διάρκεια του προϊόντος αναφοράς σπάνια συµπίπτει µε την
χρονική διάρκεια του αντίστοιχου προϊόντος του χαρτοφυλακίου. Εποµένως, είναι αναγκαία η
εκτίµηση κάποιου επιτοκίου το οποίο βρίσκεται ανάµεσα στα επίπεδα των επιτοκίων που
ορίζονται από δύο εκατέρωθεν προϊόντα αναφοράς.

Έχοντας κάποιο σύνολο διακριτών δεδοµένων που αφορούν τη χρονική διάρκεια µέχρι τη
λήξη xk και το αντίστοιχο επιτόκιο yk:

{(x k , y k )} , k = 0, …, N
βάσει των οποίων προσεγγίζουµε την καµπύλη αποδόσεων, το βασικό πρόβληµα έγκειται στη
βέλτιστη χρήση αυτής της καµπύλης ώστε να προσδιοριστούν άλλα σηµεία (x, y) της
καµπύλης.

Η πιο απλή και κατανοητή µέθοδος εκτίµησης αυτών των σηµείων είναι η γραµµική
παρεµβολή. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, τα ενδιάµεσα σηµεία προσεγγίζονται θεωρώντας
ότι τα βασικά σηµεία ενώνονται µεταξύ τους µε ευθύγραµµα τµήµατα. Έτσι η προσέγγιση
κάποιας τιµής επιτοκίου y, δεδοµένου ότι αυτό αντιστοιχεί στο χρονικό σηµείο x που
βρίσκεται µέσα στο διάστηµα [xk, xk+1], επιτυγχάνεται µέσω του µαθηµατικού τύπου:

y = yk +

y k +1 − y k
(x − xk )
x k +1 − x k

(ΙΙ.6)

Το πλεονέκτηµα της γραµµικής παρεµβολής είναι η απλότητά της και το γεγονός ότι σε
πολλές περιπτώσεις µπορεί να οδηγήσει σε καλές προσεγγίσεις της πραγµατικότητας. Από την
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άλλη πλευρά, το µειονέκτηµα της µεθόδου έγκειται στο ότι η προσέγγιση της καµπύλης δεν
είναι ήπια, αν και η πραγµατική καµπύλη µπορεί να είναι.

Το µειονέκτηµα αυτό αντιµετωπίζεται από τη µέθοδο της πολυωνυµικής παρεµβολής η οποία
επιτρέπει την υπόθεση ύπαρξης ηπιότερων καµπυλών επιτοκίων. Η κυβική παρεµβολή, ως
υποσύνολο της παραπάνω µεθόδου, χρησιµοποιεί ένα πολυώνυµο τρίτου βαθµού για να
επιτελέσει την παρεµβολή µεταξύ δύο γειτονικών επιτοκίων (Mathews, 1987; Miron and
Swannell, 1991; Holton, 2003). Μια καµπύλη S(x) προσοµοιώνει την κυβική καµπύλη αν:

(i)

σε κάθε διάστηµα [xk, xk+1] υπάρχει ένα κυβικό πολυώνυµο

a k1 + a k 2 ( x − x k ) + a k 3 ( x − x k ) + a k 4 (x − x k )
2

3

(ii)

το οποίο περνάει από κάθε σηµείο,

(iii)

είναι συνεχές,

(iv)

η πρώτη παράγωγός του είναι συνεχής και,

(v)

η δεύτερη παράγωγός του είναι συνεχής.

(ΙΙ.7)

Συνοψίζοντας, η προαναφερθείσα µέθοδος δηµιουργεί µια ήπια καµπύλη της οποίας η πρώτη
και η δεύτερη παράγωγος είναι συνεχείς. Το ανωτέρω πολυώνυµο έχει 4Ν βαθµούς
ελευθερίας το οποίο µπορεί εύκολα να φανεί διότι υπάρχουν Ν διαστήµατα και σε κάθε
διάστηµα θα πρέπει να καθοριστεί το αki, i=1, …, 4. Από τη συνθήκη (ii) προσδιορίζονται Ν+1
βαθµοί ελευθερίας (ένας για κάθε σηµείο), ενώ από τη συνθήκη (iii) ορίζονται Ν-1 βαθµοί
ελευθερίας (ένας για κάθε σηµείο κατώτερου βαθµού) και από τις (iv) και (v) προκύπτουν 2Ν2 βαθµοί ελευθερίας (ένας για κάθε σηµείο κατώτερου βαθµού).

Έτσι, ορίζονται 4Ν-2 βαθµοί ελευθερίας, οι οποίοι αφήνουν 2 να οριστούν, έναν σε κάθε άκρο

x0 και xN. Προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα φυσικό κυβικό πολυώνυµο θα πρέπει να ισχύει η
συνθήκη:
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S”(x0) = S”(xN) = 0

(ΙΙ.8)

Έχοντας καθορίσει όλους τους βαθµούς ελευθερίας, θα πρέπει να λυθεί το γραµµικό σύστηµα
για τα αki. Τελικά, δεδοµένου ότι το χρονικό σηµείο x βρίσκεται µέσα στο διάστηµα [xk, xk+1],
το y µπορεί να υπολογισθεί ως εξής:

y = a k1 + a k 2 ( x − x k ) + a k 3 ( x − x k ) + a k 4 ( x − x k )
2

3

(ΙΙ.9)

Η τρίτη, αλλά όχι η λιγότερο διαδεδοµένη µέθοδος, είναι αυτή της εκθετικής παρεµβολής. Η
µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται όταν πρέπει να προσεγγιστεί µια καµπύλη αποδόσεων η οποία
εκτιµάται ότι είναι εκθετική.

Η εκθετική παρεµβολή σηµειολογικά εκφράζεται ως:

y = y1e (t2 −t ) + y 2 e (t −t1 )

(ΙΙ.10)

Ο Lawrence (1996) παρουσιάζει αναλυτικά τη γραµµική και την εκθετική παρεµβολή.
Ανακεφαλαιώνοντας, µεταξύ όλων των τεχνικών παρεµβολών η παρεµβολή δευτέρου βαθµού
(Dodgson, 1997) και η πολυωνυµική παρεµβολή παράγουν τα οµαλότερα αποτελέσµατα σε
σχέση µε τις άλλες µεθόδους παρεµβολών. Αντίθετα, οι παραπάνω µέθοδοι παράγουν
ασυνήθιστα αποτελέσµατα αν τα πρωτογενή σηµεία δεν είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένα και
κάποια είναι περισσότερο συγκεντρωµένα σε σχέση µε κάποια άλλα (Holton, 2003).

2.2.3 ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ

Η σύνθεση της καµπύλης επιτοκίων προϋποθέτει την ύπαρξη κάποιων βασικών επιτοκίων τα
οποία αντιστοιχούν σε προκαθορισµένες ληκτότητες. Όπως προαναφέρθηκε, οι χρηµατικές
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ροές (στην πραγµατικότητα η συντριπτική πλειοψηφία των χρηµατικών ροών) δύναται να
εµφανιστούν σε διαφορετική χρονική στιγµή, πέραν των ήδη καθορισµένων, δηµιουργώντας
ένα επιπλέον πρόβληµα προς επίλυση. Έτσι, θα πρέπει να διενεργηθεί χαρτογράφηση ή
κατανοµή των χρηµατικών ροών σε δύο επιµέρους χρηµατικές ροές στα εκατέρωθεν γειτονικά
σηµεία της καµπύλης επιτοκίων.

Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι:

(i)

η συνολική αξία της πραγµατικής χρηµατικής ροής ισούται µε το σύνολο των
χαρτογραφηµένων χρηµατικών ροών,

(ii)

οι δύο χαρτογραφηµένες χρηµατικές ροές να έχουν το ίδιο πρόσηµο µε την
πραγµατική χρηµατική ροή και,

(iii)

ο κίνδυνος αγοράς του χαρτοφυλακίου των δύο χαρτογραφηµένων χρηµατικών ροών
να ισούται µε τον κίνδυνο αγοράς της πραγµατικής χρηµατικής ροής.

Σχήµα ΙΙ.2:
Χαρτογράφηση χρηµατικών ροών

Στο σχήµα ΙΙ.2 παρουσιάζεται παραστατικά η χαρτογράφηση µιας χρηµατικής ροής Α η οποία
παρατηρείται κατά το 6ο έτος, χρονικό σηµείο το οποίο δεν αντιστοιχεί στις βασικές
προκαθορισµένες ηµεροµηνίες λήξης (5ο & 7ο έτος). Για να βρεθεί η ακριβής αναλογία
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σύµφωνα µε την οποία θα πρέπει να κατανεµηθεί η πραγµατική ροή θα πρέπει να
ακολουθηθούν τα παρακάτω βήµατα:

(i)

γραµµική παρεµβολή (RiskMetrics, 1996) µεταξύ των άνω και κάτω κοντινότερων
γειτονικών επιτοκίων,

(ii)

υπολογισµός της παρούσας αξίας της πραγµατικής χρηµατικής ροής χρησιµοποιώντας
το παρεµβαλλόµενο επιτόκιο προεξόφλησης,

(iii)

παρεµβολή (η RiskMetrics προτείνει γραµµική παρεµβολή) µεταξύ των άνω και κάτω
κοντινότερων γειτονικών µεταβλητοτήτων των επιτοκίων προεξόφλησης και,

(iv)

υπολογισµός των αναλογιών γ και (1-γ) έτσι ώστε οι µεταβλητότητες των µεταβολών
της τιµής του οµολόγου των γειτονικών σηµείων ισούται µε την εκτιµώµενη
µεταβλητότητα της πραγµατικής ληκτότητας:

σ t2 = γ 2σ t2−1 + (1 − γ )2 σ t2+1 + 2γ (1 − γ )ρσ t −1σ t +1

(ΙΙ.11)

Η θετική ρίζα του παραπάνω πολυωνύµου αποτελεί την αναλογία που αντιστοιχίζεται στον
έναν από τους δύο κόµβους της καµπύλης ενώ το υπόλοιπο αντιστοιχίζεται στον έτερο
γειτονικό κόµβο.

3

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τα χαρτοφυλάκια των πιστωτικών ιδρυµάτων περιλαµβάνουν, κατά κύριο λόγω, θέσεις σε
µετοχές,

συνάλλαγµα,

συµβόλαια

µελλοντικής

εκπλήρωσης,

δικαιώµατα

προαίρεσης,

συµφωνίας ανταλλαγής επιτοκίων και δικαιώµατα προαίρεσης σε συµφωνίες ανταλλαγής
επιτοκίων. Οι τιµές των τριών πρώτων κατηγοριών προϊόντων, παρά τα υποδείγµατα
αποτίµησης που τις προσδιορίζουν, µπορούν να παρατηρηθούν σε µια οργανωµένη αγορά σε
συνεχόµενη βάση. Αντίθετα, οι τρεις τελευταίες κατηγορίες είτε διαπραγµατεύονται
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εξωχρηµατιστηριακά είτε δεν παρατηρούνται σε συνεχόµενη βάση και θα πρέπει να
αποτιµηθούν µέσω κάποιου υποδείγµατος αποτίµησης.

Η θεωρία για την αποτίµηση των δικαιωµάτων προαίρεσης υπαγορεύει ότι η τιµή ενός
ευρωπαϊκού τύπου δικαιώµατος προαίρεσης περιγράφεται ως συνάρτηση πέντε (5)
παραµέτρων. Το γενικό υπόδειγµα αποτίµησης έχει ως εξής:

C = f (S, K, τ, σ, θ)

(II.12)

όπου

S:
K:
τ:
σ:
θ:

η τιµή του υποκείµενου προϊόντος S τη χρονική στιγµή t
η τιµή εξάσκησης
ο χρόνος µέχρι τη λήξη
η µεταβλητότητα του υποκείµενου προϊόντος εκφρασµένη σε δεκαδική µορφή
το σύνολο των σχετικών επιτοκίων

Πίνακας ΙΙ.1:
Κατηγοριοποίηση των κινδύνων αγοράς

Κατηγορία
προϊόντων

Κατηγορία
επιτοκίων

Κατηγορία
συναλλάγµατος

Προϊόντα
άµεσου
διακανονισµού

κανένας
κίνδυνος

συναλλαγµατικός
κίνδυνος

∆ικαιώµατα
προαίρεσης
(αβεβαιότητα
εξάσκησης)

Γενικός
κίνδυνος,

Κατηγορία
φυσικών
προϊόντων
ειδικός κίνδυνος

ειδικός κίνδυνος
απόλυτος
κίνδυνος,

Συµβόλαια
µελλοντικής
εκπλήρωσης
(κίνδυνος
βάσης)

Κατηγορία
µετοχών

κίνδυνος
καµπύλης
επιτοκίων,
κίνδυνος
περιθωρίου,
ειδικός κίνδυνος
κίνδυνος
µεταβλητότητας,

Κίνδυνος
απόδοσης
επιτοκίων
(νόµισµα 1 &
νόµισµα 2)

Κίνδυνος
µεταβλητότητας,

Κίνδυνος
µερίσµατος,
κίνδυνος
απόδοσης
συµβολαίων
επαναγοράς
Κίνδυνος
µεταβλητότητας,

κίνδυνος
κίνδυνος
κίνδυνος
καµπυλότητας
καµπυλότητας
καµπυλότητας
Πηγή: The Practice of Risk Management, Euromoney Books, 1998
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κίνδυνος
απόδοσης
συµβολαίων
επαναγοράς,
κίνδυνος
ζήτησης /
προσφοράς
κίνδυνος
µεταβλητότητας,
κίνδυνος
καµπυλότητας
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Οι Black και Scholes (1973), υποθέτοντας ουδετερότητα κινδύνου, πρότειναν για την
αποτίµηση µιας µετοχής, η οποία δεν αποδίδει µέρισµα στους κατόχους της, το παρακάτω
υπόδειγµα:

C = SN ( h) − Ke − rτ N (h − σ τ )

(II.13)

όπου,

h=

σ2⎞
⎛S⎞ ⎛
⎟τ
ln⎜ ⎟ + ⎜⎜ r +
2 ⎟⎠
⎝K⎠ ⎝
σ τ

και r είναι το επιτόκιο των εντόκων γραµµατίων του δηµοσίου εκφρασµένο σε δεκαδική
µορφή.
Ο Black (1976) τροποποίησε το ανωτέρω υπόδειγµα για να προσδιορίσει τη θεωρητική τιµή
των ευρωπαϊκού τύπου δικαιωµάτων προαίρεσης σε συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης και
φυσικά προϊόντα.

[

(

C = e − rτ SN (h ) − KN h + σ τ

)]

(II.14)

όπου,

h=

2
⎛ S ⎞ ⎛σ ⎞
⎟⎟τ
ln⎜ ⎟ + ⎜⎜
⎝K⎠ ⎝ 2 ⎠

σ τ

Ο Merton (1973) επέκτεινε το υπόδειγµα BS για να αποτιµήσει δικαιώµατα προαίρεσης σε
µετοχές οι οποίες αποδίδουν σταθερό µέρισµα στους κατόχους τους. Οι Biger και Hull (1983)
και οι Garman και Kohlhagen (1983) θεώρησαν ότι το υπόδειγµα του Merton µπορεί να
εφαρµοστεί στην αποτίµηση των δικαιωµάτων προαίρεσης σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες µε το
µέρισµα να αντικαθίσταται µε το επιτόκιο των εντόκων γραµµατίων του δηµοσίου της
αλλοδαπής. Αυτή η διαδικασία παρήγαγε το τροποποιηµένο υπόδειγµα BS για την αποτίµηση
των δικαιωµάτων αγοράς σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Το υπόδειγµα αυτό έχει ως εξής:
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C=e

− rf τ

SN (h1 ) − e − rdτ KN (h2 )

(II.15)

όπου,

σ2⎞
⎛S⎞ ⎛
⎟τ
ln⎜ ⎟ + ⎜⎜ rd − r f +
2 ⎟⎠
⎝K⎠ ⎝
h1 =
σ τ

h2 =

σ2⎞
⎛S⎞ ⎛
⎟τ
ln⎜ ⎟ + ⎜⎜ rd − r f −
2 ⎟⎠
⎝K⎠ ⎝
σ τ

και rf, rd είναι το επιτόκιο των εντόκων γραµµατίων του δηµοσίου της αλλοδαπής και το
εγχώριο επιτόκιο των εντόκων γραµµατίων του δηµοσίου, αντίστοιχα.
Η βιβλιογραφία διαιρείται σε τέσσερις διαφορετικές προσεγγίσεις για να πιστοποιήσει την
εγκυρότητα των υποδειγµάτων αποτίµησης δικαιωµάτων προαίρεσης. Η πρώτη είναι µε όρους
προσοµοιώσεων των αποκλίσεων τους από τις βασικές υποθέσεις που τα διέπουν. Η δεύτερη
είναι η απευθείας σύγκριση των θεωρητικών τιµών των υποδειγµάτων µε τις αγοραίες τιµές. Η
τρίτη αφορά τη δηµιουργία αντισταθµισµένων θέσεων και τον συνεπακόλουθο έλεγχο των
αποδόσεων από την επένδυση. Το υπόδειγµα που επιδεικνύει το µικρότερο κίνδυνο είναι το
καταλληλότερο. Τέλος, η τελευταία προσέγγιση αφορά τον έλεγχο της αποτελεσµατικότητας
και της προβλεπτικής ικανότητας της τεκµαιρόµενης µεταβλητότητας (Berg, Brevik και
Saettem, 1996).

4

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ
ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΜΑ∆Ζ

Αν υποθέσουµε ότι π (Pt, φt, υt, t) είναι η αξία ενός χαρτοφυλακίου π που περιλαµβάνει ένα
σύνολο από χρηµατοοικονοµικά µέσα φt, τότε τη χρονική στιγµή t η αξία του τεκµαίρεται είτε
απ’ ευθείας από την αγορά ή τις αγορές στις οποίες διαπραγµατεύονται τα προϊόντα που το
απαρτίζουν είτε µέσω ενός συνόλου υποδειγµάτων υt τα οποία χρησιµοποιούνται για την
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αποτίµηση των προαναφερθέντων προϊόντων. Η Μέγιστη Αναµενόµενη ∆υνητική Ζηµιά
(ΜΑ∆Ζ) δίνεται από την αντίστροφη της αθροιστικής συνάρτησης πιθανότητας (g) των υπόσυνθήκη χείριστων µεταβολών του χαρτοφυλακίου ∆π (Pt-Pt-1, φt, υt, t) δεδοµένης της
γνώσης των χρηµατοοικονοµικών µέσων φt του χρόνου t, των υποδειγµάτων αποτίµησης υt
και του συνόλου των διαθέσιµων πληροφοριών Ιt:

VaRm (q, I t , ϕ t ,υ t ) =

[

]

g −1 (q, I t ,ϕ t ,υ t ) = inf {k : Pr ∆π (Pt +1 − Pt ,ϕ t ,υ t , t ) ≤ k I t = q}

(ΙΙ.16)

όπου

VaRm:

η µέγιστη αναµενόµενη δυνητική ζηµία που προκύπτει από το υπόδειγµα m

Όπως φαίνεται η εκτίµηση της ΜΑ∆Ζ εξαρτάται άµεσα από την αντίστροφη της κατανοµής

g(•). Αυτή η κατανοµή µπορεί να υποτεθεί έµµεσα ή άµεσα από το υπόδειγµα που θα
χρησιµοποιηθεί για την εκτίµηση της ΜΑ∆Ζ καθιστώντας την επιλογή του ζωτικής σηµασίας
για την ακρίβεια των εκτιµήσεων. Γενικεύοντας, η ΜΑ∆Ζ που προκύπτει µέσω κάποιου
υποδείγµατος εκτίµησής της (m) είναι η υψηλότερη ζηµιά που αναµένεται να εµφανιστεί
εξαιρώντας το υποσύνολο του δείγµατος που αντιστοιχεί στις µεγαλύτερες ζηµιές και
αντιπροσωπεύει ποσοστό ίσο µε 1-q. Στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου θα παρατεθεί
αναλυτική ανασκόπηση µέρους του συνόλου (m) των παραδοσιακών και των καινοτόµων
µεθόδων, αντίστοιχα, υπολογισµού της ΜΑ∆Ζ.

Σύµφωνα µε τον Pritsker (2000) υπάρχουν τρεις (3) βασικοί παράγοντες οι οποίοι δυνητικά
µπορούν να αποτελέσουν πηγές σφαλµάτων στην εκτίµηση της ΜΑ∆Ζ κάτω από οποιοδήποτε
υπόδειγµα εκτίµησής της. Αυτοί είναι η µείωση του αριθµού των παραγόντων κινδύνου που
χρησιµοποιούνται στην εκτίµηση της ΜΑ∆Ζ, η εκτίµηση της ΜΑ∆Ζ η οποία γίνεται µε τη
χρήση υποδειγµάτων αποτίµησης αντί της ηµερήσιας αποτίµησης µε αγοραίες τιµές και οι
συµβατικές κατανοµές που υποτίθεται ότι ακολουθούν τα σφάλµατα ή οι παράγοντες
κινδύνου. Σχεδόν όλα τα υποδείγµατα εκτίµησης της ΜΑ∆Ζ χρησιµοποιούν ιστορικά ή,

34

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

τουλάχιστον, τρέχοντα δεδοµένα για τους παράγοντες κινδύνου για να προβλέψουν τη
µελλοντική συµπεριφορά των αγοραίων τιµών. Τα υποδείγµατα εκτίµησης ΜΑ∆Ζ βασίζονται
είτε στην ολοκληρωµένη αποτίµηση είτε στη µερική αποτίµηση των προϊόντων που
εµπλέκονται.

4.1

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΣΥΝ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ

Η παρούσα µέθοδος υποθέτει ότι οι παράγοντες κινδύνου ακολουθούν πολύ-µεταβλητή
κανονική κατανοµή και πως δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση. Η µέθοδος είναι κατάλληλη µόνο για
τα παραδοσιακά προϊόντα ή για τα παράγωγα προϊόντα των οποίων η αποτίµηση µπορεί να
προσεγγιστεί από τα γραµµικά τους χαρακτηριστικά.

Η τελική µέτρηση του κινδύνου αγοράς συνδέεται µε τη µεταβλητότητα της αγοράς µέσω του
‘φίλτρου’ που ονοµάζεται ελαστικότητα (ευαισθησία). Η τιµή της ευαισθησίας ή, εναλλακτικά,
η µορφή του επηρεασµού που προκαλεί η µεταβλητότητα της αγοράς στο συνολικό κίνδυνο
της αγοράς, εξαρτάται από τη φύση του εκάστοτε προϊόντος.

Η γραµµική συµµετοχή στην ευαισθησία αναπαρίσταται από τον συντελεστή βήτα για τις
µετοχές, τη διάρκεια για το οµόλογα ή το συντελεστή δέλτα για τα δικαιώµατα προαίρεσης. Η
µη-γραµµική συµµετοχή περιγράφει τους εναποµείναντες κινδύνους των προαναφερθέντων
προϊόντων (κίνδυνος καταλοίπων, κυρτότητα και γάµα για µετοχές, οµόλογα και δικαιώµατα
προαίρεσης, αντίστοιχα) ή τους κινδύνους που προκύπτουν από αντισταθµισµένες θέσεις
(κίνδυνος βάσης) ή µεταβλητότητες (κίνδυνος µεταβλητότητας).

Κάθε µεταβολή της τιµής στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες, στις µετοχές και στα φυσικά
προϊόντα έχει µια ισόποση ποσοστιαία επίπτωση στη συνολική θέση που έχει επενδυθεί στα
παραπάνω προϊόντα. Αυτό καθιστά προφανές πως η ευαισθησία ισούται µε τη µονάδα. Η
µέτρηση του κινδύνου επιτοκίων είναι µια πιο πολύπλοκη διαδικασία. Η ευαισθησία του σε
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σχέση µε τη µεταβλητότητα των επιτοκίων είναι µη-γραµµική συνάρτηση και συνήθως,
δύσκολη, σε όρους υπολογιστικών δυνατοτήτων, να εκτιµηθεί.

4.1.1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

Η µέτρηση του κινδύνου επιτοκίων διενεργείται µε τρεις εναλλακτικές µεθόδους: ‘την αγοραία
τιµή µιας µονάδας βάσης’ (ΑΤΜΒ – PVBP), ‘την τιµή απόδοσης της µεταβολής’ της τιµής και τη
‘διάρκεια’.

Η δεύτερη µέθοδος δε χρησιµοποιείται από τους συµµετέχοντες στην αγορά. Οι υπόλοιπες
δύο µπορούν να θεωρηθούν συµπληρωµατικές, µε την έννοια ότι η ΑΤΜΒ παρέχει ακριβείς
υπολογισµούς οι οποίοι επιβεβαιώνουν ή όχι τα αποτελέσµατα της µεθόδου της ‘διάρκειας’, η
οποία µε τη σειρά της, για µικρές µεταβολές στα επιτόκια παράγει ακριβείς υπολογισµούς µε
χαµηλές υπολογιστικές απαιτήσεις. Η µέθοδος της ‘διάρκειας’ είναι λιγότερο ακριβής για
απότοµες µεταβολές στο επίπεδο των επιτοκίων.

Η λογική πίσω από τη χρήση της ΑΤΜΒ έγκειται στο γεγονός πως είµαστε σε θέση να
υπολογίσουµε την ποσότητα της ΜΑ∆Ζ, έχοντας ως σηµείο εκκίνησης τη διαφορά µεταξύ την
τρέχουσα αξία του οµολόγου και την αξία που οµολόγου που θα προκύψει από τη µετατόπιση
της καµπύλης επιτοκίων (απόδοση στη λήξη) κατά µία µονάδα βάσης. Σε αυτήν την
περίπτωση το ίδιο το υπόδειγµα αποτελεί έναν λανθάνοντα συντελεστή ευαισθησίας.

Κάποιο χρηµατοοικονοµικό προϊόν επιτοκίου (ή κάποιο χαρτοφυλάκιο από χρηµατοοικονοµικά
προϊόντα επιτοκίου) τιµολογούνται στο άρτιο όταν η παρούσα αξία τους είναι ίση µε το
εναποµείνασες προεξοφληµένες χρηµατικές ροές όπως φαίνεται παρακάτω:

n

P=∑

1
t=
m

C (t )
y⎞
⎛
⎜1 + ⎟
m⎠
⎝

t

+

B (n )
y⎞
⎛
⎜1 + ⎟
m⎠
⎝

(ΙΙ.17)

n
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όπου

P:
C(t):
m:
y:
B(n):
n:

η τιµή του οµολόγου
τοκοµερίδιο (σε €) τη χρονική στιγµή t
ο αριθµός των ανά έτος καταβολών τοκοµεριδίων
απόδοση στη λήξη
ονοµαστική αξία
συνολικός αριθµός περιόδων µέχρι τη λήξη

Κρατώντας όλες τις άλλες συνιστώσες της αποτίµησης του οµολόγου σταθερές, το ύψος του
τοκοµεριδίου επηρεάζει θετικά την τιµή του οµολόγου σύµφωνα µε κάποια µη-γραµµική
σχέση. Από την άλλη, όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο της απόδοσης στη λήξη τόσο
υψηλότερη είναι η τιµή του οµολόγου και αντιστρόφως.

Η ανωτέρω εξίσωση υποθέτει πως η απόδοση για κάθε χρονικό σηµείο παραµένει αµετάβλητη
µέχρι την καταβολή και της τελευταίας χρηµατικής ροής (λήξη του οµολόγου. Τα
εισπραττόµενα τοκοµερίδια επενδύονται µε την ίδια απόδοση για το υπόλοιπο χρονικό
διάστηµα µέχρι και τη λήξη του οµολόγου.

Ο Macalay (1938) πρότεινε ένα µέτρο του κινδύνου σε τίτλους σταθερής απόδοσης, το οποίο
έκτοτε ονοµάστηκε ‘διάρκεια Macaulay’. Η προσεγγιστική αλλαγή στην τιµή του οµολόγου
που οφείλεται σε µια µικρή αλλαγή στην απόδοση προσδιορίζεται από την πρώτη παράγωγο
της τιµής του οµολόγου σε σχέση µε την απόδοση, εκφραζόµενη σε €.

⎤
⎡
⎥
⎢n
1 ⎢
dP
t × C (t )
n × B (n ) ⎥
=−
+
∑
t
n
1 + y ⎢ t =1 ⎛
dy
y⎞
y⎞ ⎥
⎛
⎢ ⎜1 + ⎟
⎜1 + ⎟ ⎥
m⎠
m ⎠ ⎦⎥
⎝
⎣⎢ ⎝

(II.18)

Σε όρους ποσοστιαίας µεταβολής η παραπάνω εξίσωση µετατρέπεται σε:
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⎤
⎡
⎥
⎢n
1 ⎢
dP 1
t × C (t )
n × B (n ) ⎥ 1
+
=−
∑
t
n
1 + y ⎢ t =1 ⎛
dy P
y⎞
y⎞ ⎥P
⎛
⎢ ⎜1 + ⎟
⎜1 + ⎟ ⎥
m⎠
m ⎠ ⎥⎦
⎢⎣ ⎝
⎝

(II.19)

Οι τελευταίοι δύο όροι του δεύτερου µέρους της (II.19) αντιπροσωπεύουν την ‘διάρκεια
Macaulay’. Εναλλακτικά, η ‘διάρκεια Macaulay’ ορίζεται ως ο σταθµισµένος, σύµφωνα µε τη
χρονική απόσταση από σήµερα, µέσος όρος των προεξοφληµένων µελλοντικών χρηµατικών
ροών.

n

∑
t =1

Mac Duration =

n

∑
t =1

t × C (t )
y⎞
⎛
⎜1 + ⎟
m⎠
⎝
C (t )

t

y⎞
⎛
⎜1 + ⎟
m⎠
⎝

t

+

+

n × B (n )
y⎞
⎛
⎜1 + ⎟
m⎠
⎝
B (n )

n

y⎞
⎛
⎜1 + ⎟
m⎠
⎝

n

(II.20)

Ο όρος ‘διάρκεια’ µεταφράζεται ως η σχετική αλλαγή της τιµής του οµολόγου σε σχέση µε τη
σχετική µεταβολή των επιτοκίων, ή ως η ελαστικότητα της τιµής του οµολόγου σε σχέση µε
τα επιτόκια. Ο Hicks (1939) ανέπτυξε την εξίσωση που αντιπροσωπεύει την ‘τροποποιηµένη
διάρκεια’, η οποία, γραφικά, αποτελεί την εφαπτοµένη στην καµπύλη απόδοσης-τιµής, ως:

MD =

Mac Duration
1+ y

(II.21)

Ορίζοντας την ‘τροποποιηµένη διάρκεια’ γίνεται εφικτή η γραµµική προσέγγιση των
µεταβολών των τιµών των οµολογιών εξαιτίας των µεταβολών στα επιτόκια.

dP = − MD × P × dy

(II.22)
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4.1.2 ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ

Η µεταβλητότητα των αποδόσεων Ri,s του παράγοντα κινδύνου i για το χρονικό διάστηµα
µεταξύ της t-T και της t-1 στιγµής εκτιµάται ως η διασπορά (εi,s = Ri,s-µi,t) των Ri,s γύρω από
το µέσο όρο (µi,t), δεδοµένου ότι T είναι το παράθυρο των χρησιµοποιούµενων
παρατηρήσεων και το t είναι το χρονικό σηµείο για το οποίο γίνεται η εκτίµηση της
µεταβλητότητας:

σ i ,t =

1 t −1
(ε i,s )2
∑
T − 1 s =t −T

(ΙΙ.23)

όπου,

εi,s:

το κατάλοιπο της εκτίµησης για τον παράγοντα κινδύνου i

Όπως προαναφέρθηκε, οι περισσότερες χρηµατοοικονοµικές χρονολογικές σειρές, µε υψηλή
συχνότητα παρατήρησης, χαρακτηρίζονται από µέσο ο οποίος είναι κοντά στο µηδέν και
επιρρεπής σε λάθη εκτίµησης (Figlewski, 1994). Έτσι πολλοί ερευνητές έχουν επιλέξει να
αποκλείσουν το µέσο όρο από την εξίσωση της εκτίµησης της µεταβλητότητας.

Τα κείµενα εποπτικής αντιµετώπισης που προτείνονται από την Τράπεζα για ∆ιεθνείς
∆ιακανονισµούς (Bank for International Settlements – BIS) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
εµµέσως, υποστηρίζουν τη χρήση εκτίµηση της ισοσταθµισµένης µεταβλητότητας, αν και η
φράση ότι ‘το δραστικό χρονικό διάστηµα δεν πρέπει να είναι µικρότερο του ενός έτους ή των
250 παρατηρήσεων’, που παρατηρείται στο κείµενο της νέας Συνθήκης της Βασιλείας, θα
µπορούσε να ερµηνευτεί ότι παρέχει τη δυνατότητα χρησιµοποίησης και άλλων προσεγγίσεων
κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις.

Η διατύπωση ‘δραστικό χρονικό διάστηµα’ έχει γίνει αντικείµενο πολλών και αντιφατικών
ερµηνειών από τους συµµετέχοντες στην αγορά, αν και η αρχική ιδέα ήταν να αποτυπωθεί η
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µέση ζωή του εκτιµητή (Jorion, 2002). Εποµένως, οι εποπτικές αρχές καλούνται να θέσουν
ένα κοινό πεδίο δράσης, εκτός και πέραν των οποίων τα υποδείγµατα εκτίµησης της
µεταβλητότητας δεν θα είναι αποδεκτά (επισκιασµένη περιοχή του Πίνακα ΙΙ.4).

4.1.3 ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

Εκτός από το παραπάνω σχήµα το οποίο αποδίδει ίσες σταθµίσεις, υπάρχει εκτεταµένη
βιβλιογραφία που υποστηρίζει τη βασιµότητα της απόδοσης σταδιακά µεγαλύτερων
σταθµίσεων καθώς κινούµαστε από τις παρελθούσες προς τις παρούσες παρατηρήσεις των
καταλοίπων. Αυτό στηρίζεται στο γεγονός ότι οι πιο πρόσφατες πληροφορίες που εκλύονται
από τα δεδοµένα έχουν µεγαλύτερη σηµασία στη διαµόρφωση της µεταβλητότητας. Έτσι, το
ισοσταθµισµένο υπόδειγµα µετατρέπεται σε:

σ i ,t =

t −1

∑ a (ε )

s =t −T

2

s

(ΙΙ.24)

i,s

µε
t −1

∑a

s = t −T

s

=1

όπου
η θετική στάθµιση που αποδίδεται στο χρονικό σηµείο s

αs:

Ο Engle (1982) διατύπωσε την άποψη ότι η τρέχουσα µεταβλητότητα επηρεάζεται,
συνδυασµένα, από τα κατάλοιπα και από τη µέση µακροχρόνια διακύµανση. Η προσέγγιση
αυτή, έκτοτε, έγινε γνωστή ως Αυτοπαλίνδροµο υπό Συνθήκη Ετεροσκεδαστικό Υπόδειγµα
(ΑΥΣΕΥ–ARCH):

σ i ,t = γVL +

t −1

∑ a (ε )

s =t −T

2

s

(ΙΙ.25)

i ,s
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µε

γ+

t −1

∑a

s = t −T

s

=1

όπου,

V L:
γ:

η µακροπρόθεσµη µεταβλητότητα
η στάθµιση που αποδίδεται στη µακροπρόθεσµη µεταβλητότητα VL

Πηγαίνοντας παραπέρα ο Bollerslev (1986) επέτρεψε στην τρέχουσα µεταβλητότητα να
εξαρτάται από το τετράγωνο των καταλοίπων, την µεταβλητότητά τους και τη µακροχρόνια
διακύµανση. Η γενική µορφή του υποδείγµατος, το οποίο ονοµάστηκε Γενικευµένο
Αυτοπαλίνδροµο υπό Συνθήκη Ετεροσκεδαστικό Υπόδειγµα (ΓΑΥΣΕΥ–GARCH), έχει ως εξής:

σ i ,t = γVL +

t −1

∑ a s (ε i,s ) +

t −1

2

s =t −T

∑β σ

s = t −T

s

2
i,s

(ΙΙ.26)

µε

γ+

t −1

∑ as +

s = t −T

Το

t −1

∑β

s = t −T

ΓΑΥΣΕΥ(1,1)

s

=1

µπορεί

να

αποδώσει

εύστοχα

την

οικονοµική

συµπεριφορά

των

χρηµατοοικονοµικών σειρών, καθώς τις εµφανίζει να εξαρτούνται από το πιο πρόσφατο
οικονοµικό γεγονός (τετράγωνο των καταλοίπων) και από τις κρατούσες συνθήκες (η πιο
πρόσφατη εκτίµηση της διακύµανσης). Το ΓΑΥΣΕΥ(1,1) έχει τη µορφή:

σ t = γV L + a (ε t −1 )2 + β σ t2−1

(ΙΙ.27)

µε

α+β+γ=1
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Το εν λόγω υπόδειγµα είναι σχετικά εύκολο στην εφαρµογή του και παρέχει σχετικά καλές
βραχυχρόνιες προβλέψεις, ενσωµατώνοντας την επιρροή του µακροχρόνιου επιπέδου της
διακύµανσης. Παρόλα αυτά, το υπόδειγµα αναγνωρίζει πως µε την πάροδο του χρόνου η
πρόβλεψη της διακύµανσης τείνει να συγκλίνει προς τη µακροχρόνια σταθερή διακύµανση
(Hull, 2003). Επιπλέον, εξαφανίζει την αυτοσυσχέτιση των τετραγώνων των καταλοίπων, ένα
στοιχείο που περιγράφει επαρκώς τα δεδοµένα και είναι σύµφωνο µε τις ιδιότητες της
επαναφοράς στο µέσο (mean reversion).

Ανάµεσα στα κυριότερα µειονεκτήµατα της οικογένειας των ΓΑΥΣΕΥ είναι η υπόθεση πως το
παρελθόν παρέχει επαρκή πληροφόρηση για να ερµηνευθεί το µέλλον.

4.1.4 ΕΚΘΕΤΙΚΑ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΚΙΝΗΤΟΣ ΜΕΣΟΣ

Ο εκθετικά σταθµισµένος κινητός µέσος (ΕΣΚΜ) ή το ολοκληρωµένο ΓΑΥΣΕΥ (ΟΓΑΥΣΕΥ)
αποτελεί υποκατηγορία των υποδειγµάτων ΓΑΥΣΕΥ(1,1), σύµφωνα µε τον οποίο γ=0, α=1-λ
and β=λ. Το υπόδειγµα αυτό προτάθηκε από τη JP Morgan (RiskMetricsTM, 1994) για
εφαρµογή πάνω σε χρηµατοοικονοµικές σειρές. Σύµφωνα µε το εγχειρίδιο χρήσης του
υποδείγµατος (RiskMetricsTM, 1994) πρέπει να εφαρµόζονται σταθµίσεις στην εκτίµηση της
µεταβλητότητας διότι αυτή αλλάζει µε το πέρασµα του χρόνου και οι παλαιότερες µεταβολές
δεν είναι πολύ σχετικές µε το σηµερινό επίπεδο της µεταβλητότητας και τη συνεπακόλουθη
πρόβλεψη για το µέλλον.

Η παρακάτω εξίσωση αναπαριστά την πρόβλεψη που παράγεται από τον εκθετικά
σταθµισµένο κινητό µέσο (ΕΣΚΜ):

σ i ,t =

t −1

(1 − λ ) ∑ λt −s −1 (ε i ,s )2

(ΙΙ.28)

s =t −T
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Ακολουθώντας τον Figlewski (1994), ο µέσος µπορεί να παραληφθεί από την παραπάνω
παράσταση:

σ i ,t =

t −1

(1 − λ ) ∑ λt −s −1 (Ri ,s )2

(ΙΙ.29)

s =t −T

Ο συντελεστής φθοράς (λ) λαµβάνει τιµές από το διάστηµα µεταξύ του µηδέν και του ένα και
θα πρέπει να εκτιµάται εξωγενώς σε συνεχόµενη βάση, σε αντίθεση µε τη RiskMetricsTM η
οποία έχει προβεί σε µια εφάπαξ εκτίµηση του λ. Ο συντελεστής φθοράς τοποθετεί µικρότερη
στάθµιση στις πιο αποµακρυσµένες, από την ηµεροµηνία της εκτίµησης, παρατηρήσεις. Όσο
µικρότερη είναι η τιµή του λ τόσο µικρότερη στάθµιση αντιστοιχίζεται στις παρελθούσες
παρατηρήσεις και µεγαλύτερος ο ρυθµός σύµφωνα µε τον οποίο οι σταθµίσεις βαίνουν
µειούµενες προς το παρελθόν.

Αν και αρκετοί ερευνητές (Alexander και Leigh, 1997; Fallon, 1996; Hendricks, 1996; Jackson
et al., 1998) παρουσίασαν τις θεωρητικές ιδιότητες του σχήµατος, η JP Morgan πρότεινε έναν
εµπειρικά τεκµηριωµένο, για την αγορά των Η.Π.Α., συντελεστή φθοράς.

Πίνακας ΙΙ.2:
Μέση ηµερήσια ζωή των σταθµίσεων των σταθµίσεων για διαφορετικά λ και
αριθµό παρατηρήσεων
Παρατηρήσεις

λ
1 έτους

2 ετών

3 ετών

4 ετών

5 ετών

0,94

16,67

16,67

16,67

16,67

16,67

0,95

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

0,96

24,99

25,00

25,00

25,00

25,00

0,97

33,21

33,33

33,33

33,33

33,33

0,98

48,39

49,98

50,00

50,00

50,00

0,99

77,95

96,69

99,60

99,96

100,00

0,991

81,99

105,61

110,26

110,99

111,10

0,992

86,23

115,82

123,18

124,68

124,95

0,993

90,67

127,48

138,97

141,97

142,66

0,994

95,28

140,72

158,36

164,23

165,99

0,995

100,05

155,59

182,11

193,30

197,61
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Ο συντελεστής αυτός (0,94) κατέδειξε ότι το υπόδειγµα βασίζεται κατά πολύ στις πολύ
πρόσφατες παρατηρήσεις. Το συγκεκριµένο υπόδειγµα, καθώς το Τ τείνει στο άπειρο, έχει µια
µέση διάρκεια ζωής 16,67 ηµερών (Πίνακας ΙΙ.2). Στον Πίνακα ΙΙ.2 παρουσιάζονται
ανεξάρτητοι υπολογισµοί, βασισµένοι στη µεθοδολογία που πρότεινε ο Jorion (2002), ο
οποίος εξέτασε τα θεµελιώδη χαρακτηριστικά της προσέγγισης της RiskMetricsTM.

Προκειµένου το άθροισµα των σταθµίσεων να ισούται µε ένα, θα πρέπει, θεωρητικά, να
χρησιµοποιηθούν άπειρες παρατηρήσεις (εκτός αν λ=1). Εναλλακτικά,

µπορούµε

να

επωφεληθούµε από τη χρησιµοποίηση λιγότερων παρατηρήσεων και εποµένως µικρότερου
αθροίσµατος σταθµίσεων, δεδοµένου ότι το άθροισµα αυτό είναι κοντά στη µονάδα. Ο
Πίνακας ΙΙ.3 παρουσιάζει το άθροισµα αυτό για διαφορετικούς συντελεστές φθοράς,
υποδεικνύοντας τα αποδεκτά υποδείγµατα.

Πίνακας ΙΙ.3:
Αθροίσµατα σταθµίσεων για διαφορετικά και αριθµό παρατηρήσεων
Παρατηρήσεις

λ
1 έτους

2 ετών

3 ετών

4 ετών

5 ετών

0,94

~1

~1

~1

~1

~1

0,95

~1

~1

~1

~1

~1

0,96

~1

~1

~1

~1

~1

0,97

0,9995

~1

~1

~1

~1

0,98

0,9936

~1

~1

~1

~1

0,99

0,9189

0,9934

0,9995

~1

~1

0,991

0,8957

0,9891

0,9989

0,9999

~1

0,992

0,8657

0,9820

0,9976

0,9997

0,9981

0,993

0,8273

0,9702

0,9948

0,9991

0,9998

0,994

0,7779

0,9507

0,9890

0,9976

0,9995

0,995

0,7144

0,9184

0,9767

0,9933

0,9981

Φαίνεται καθαρά πως για µεγάλα δείγµατα το άθροισµα των σταθµίσεων προσεγγίζει τη
µονάδα. Για υψηλές τιµές του λ (π.χ. 0,992, 0,993, κτλ.), µπορεί να χρειαστεί ένας τεράστιος
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αριθµός παρατηρήσεων για να προσεγγίσει το άθροισµα τη µονάδα. Το αντίθετο συµβαίνει για
τα χαµηλότερα λ (π.χ. 0,92, 0,93, 0,94, κτλ.) (Πίνακας ΙΙ.3).

Το ισοσταθµισµένο υπόδειγµα έχει µέσο όρο ζωής ίσο µε 125,5, αν χρησιµοποιηθούν 250
παρατηρήσεις. Χρησιµοποιώντας το υπόδειγµα αυτό ως το υπόδειγµα αναφοράς, εµµέσως
προτεινόµενο από τον όρο ‘δραστικό χρονικό διάστηµα’ (νέα Συνθήκη της Βασιλείας), µπορεί
εύκολα να υπολογιστεί ο λόγος της µέσης ζωής κάθε συνδυασµού συντελεστή φθοράς –
αριθµού παρατηρήσεων σε σχέση µε το υπόδειγµα αναφοράς (Πίνακας ΙΙ.4).

Ακολουθώντας τα θεωρητικά βήµατα που περιγράφηκαν παραπάνω και τους κανόνες της νέας
Συνθήκης της Βασιλείας, µπορούµε να αποφανθούµε πως τα αποδεκτά υποδείγµατα είναι
αυτά που παράγουν τιµές µεγαλύτερες της µονάδας στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας
ΙΙ.4).

Βλέποντάς το εναλλακτικά, η µεταβλητότητα των Τ παρατηρήσεων κατά το ΕΣΚΜ υπόδειγµα
µπορεί να αντιµετωπιστεί ως ΟΓΑΥΣΕΥ χωρίς σταθερό όρο.

σ t2 = (1 − λ )ε t2 + λσ t2−1

(ΙΙ.30)

Πίνακας ΙΙ.4:
Αναλογία της µέσης ζωής κάθε συνδυασµού συντελεστή φθοράς – αριθµού
παρατηρήσεων σε σχέση µε το υπόδειγµα αναφοράς
Παρατηρήσεις

λ
1 έτους

2 ετών

3 ετών

4 ετών

5 ετών

0.94

0,1328

0,1328

0,1328

0,1328

0,1328

0.95

0,1594

0,1594

0,1594

0,1594

0,1594

0.96

0,1991

0,1992

0,1992

0,1992

0,1992

0.97

0,2646

0,2656

0,2656

0,2656

0,2656

0.98

0,3856

0,3982

0,3984

0,3984

0,3984

0.99

0,6211

0,7705

0,7936

0,7965

0,7968

0.991

0,6533

0,8415

0,8786

0,8844

0,8852

0.992

0,6871

0,9229

0,9815

0,9934

0,9956

0.993

0,7224

1,0158

1,1074

1,1312

1,1368

0.994

0,7592

1,1212

1,2618

1,3086

1,3226

0.995

0,7972

1,2398

1,4511

1,5403

1,5746
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Τα αποτελέσµατα της εν λόγω µεθόδου παρουσιάζονται στον πίνακα ΙΙ.3. Τα συγκεκριµένα
υποδείγµατα δεν είναι σε θέση να προβλέψουν τις µεταβολές στην µεταβλητότητα οι οποίες
εκτείνονται πέραν της µιας περιόδου, καθώς ο συντελεστής που αντιπροσωπεύει την
πληροφορία που προσδίδεται από την µακροχρόνια µεταβλητότητα είναι ίσος µε µηδέν. Μια
αναλυτική περιγραφή της µεθόδου πρόβλεψης της µεταβλητότητας για περισσότερες
περιόδους παρουσιάζεται από τους Baillie και Bollerslev (1992).

Συµπερασµατικά, το πλεονέκτηµα της επικαιροποίησης της µεταβλητότητας που διαθέτουν τα
υπό συνθήκη υποδείγµατα ισορροπεί µε το µειονέκτηµα της µείωσης του δραστικού
δείγµατος, µέσω της δραστικής χρησιµοποίησης των πρόσφατων δεδοµένων. Έτσι η σηµερινή
εκτίµηση της µεταβλητότητας βασίζεται στη χθεσινή παρατήρηση µε αποτέλεσµα να
οδηγούµαστε σε µετρήσεις του κινδύνου οι οποίες είναι επιρρεπείς στο λάθος (Hendricks,
1996).

4.1.5 ΜΗΤΡΑ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ – ΣΥΝ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Το επόµενο ενδιάµεσο στάδιο, πριν οριστεί επαρκώς η µέγιστη αναµενόµενη δυνητική ζηµία
ενός προϊόντος είναι να οριστεί το επίπεδο εµπιστοσύνης. Η ΜΑ∆Ζ ενός προϊόντος για
συγκεκριµένη ελαστικότητα Li, ποσοστηµόριο Qi, µεταβλητότητα σi και µια θέση wi
εκφρασµένη σε €, δίνεται από:

VaRi = Li × Qq × σ i × wi

(ΙΙ.31)

Προκειµένου να εκτιµηθεί η ΜΑ∆Ζ ενός χαρτοφυλακίου σύµφωνα µε τη µέθοδο διακύµανσης
– συνδιακύµανσης, απαιτείται η εκτίµηση των πιθανών συ-µεταβολών µεταξύ ενός φάσµατος
µεµονωµένων ΜΑ∆Ζ όπως αυτές αντικατοπτρίζονται από τις συσχετίσεις:
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ρ i , j ,t =

σ i2, j ,t

(ΙΙ.32)

σ i ,t σ j ,t

και

σ i2, j ,t =
όπου,
ρi,j,t:
σi,j,t:

1 t −1
∑ (ε i ,s )(ε j ,s )
T − 1 s =t −T

(ΙΙ.33)

συσχέτιση µεταξύ των προϊόντων i και j,
συνδιακύµανση µεταξύ των προϊόντων i και j

Η εκτίµηση των συνδιακυµάνσεων σύµφωνα µε την προσέγγιση της RiskMetrics που
παρουσιάζεται παραπάνω, δίνεται από:

σ i2, j ,t =

t −1

(1 − λ ) ∑ λt −s −1 (ε i ,s )(ε j ,s )

(ΙΙ.34)

s =t −T

Στη συνέχεια η ΜΑ∆Ζ του χαρτοφυλακίου (VaRp) εκτιµάται ως:

r r
VaRP = x T Cx

(ΙΙ.35)

Η C (n x n διαστάσεων) είναι η µήτρα συσχετίσεων και το

r
x (n x 1 διαστάσεων) είναι το

διάνυσµα που περιέχει το σύνολο των µεµονωµένων εκτιµήσεων της ΜΑ∆Ζ. Το στοιχείο ρi,j,t
της µήτρας C ισούται µε τη µονάδα για κάθε i=j.

4.1.6

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥ
∆ΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

Η ανωτέρω διαδικασία εκτιµά τη ΜΑ∆Ζ στη βάση της συχνότητας µε την οποία εµφανίζονται
τα διαθέσιµα δεδοµένα. Για παράδειγµα, αν χρησιµοποιούνται ηµερήσια στοιχεία παράγεται η
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ηµερήσια ΜΑ∆Ζ, ενώ αν χρησιµοποιούνται εβδοµαδιαία στοιχεία παράγεται η εβδοµαδιαία
ΜΑ∆Ζ. Παρά ταύτα, η ανάγκη για υπολογισµούς ΜΑ∆Ζ για διαφορετικούς χρονικούς ορίζοντες
µε την παράλληλη χρησιµοποίηση τεχνικών µείωσης του κόστους αποθήκευσης δεδοµένων,
εµπλέκει τη χρησιµοποίηση τεχνικών µετατροπής.

Πιο συγκεκριµένα, η Τροποποίηση της Συνθήκης της Βασιλείας απαιτεί τη χρήση δεκαήµερων
εκτιµήσεων για τη ΜΑ∆Ζ αλλά επίσης ενθαρρύνει τη µετατροπή της ηµερήσιας ΜΑ∆Ζ σε
εκτιµήσεις της ΜΑ∆Ζ για δέκα ηµέρες, για δεδοµένο επίπεδο εµπιστοσύνης. Η παρακάτω
τεχνική περιγράφει τον τρόπο µετατροπής, αν και η διεθνής βιβλιογραφία ελέγχει την ακρίβειά
της:

VaRBasel = VaRn ×

10
n

(ΙΙ.36)

όπου

VaRBasel:
VaRn:

η απαιτούµενη από τη Συνθήκη της Βασιλείας ΜΑ∆Ζ
η ΜΑ∆Ζ που χρησιµοποιείται από το εσωτερικό υπόδειγµα για χρονικό
ορίζοντα n ηµερών

Επιπλέον, η Συνθήκη της Βασιλείας προτείνει τη χρήση 99% διαστήµατος εµπιστοσύνης.
Εναλλακτικά, επιτρέπεται η µετατροπή ενός διαφορετικού διαστήµατος εµπιστοσύνης στο
προαναφερθέν επίπεδο. Αυτό επιτυγχάνεται από:

VaRBasel = VaRCL ×

a99%
a

(ΙΙ.37)

όπου

VaRCL:
α99%:
α:

η εσωτερικά χρησιµοποιούµενη ΜΑ∆Ζ για συγκεκριµένο διάστηµα
εµπιστοσύνης
το ποσοστηµόριο που αντιστοιχεί στο 99% διάστηµα εµπιστοσύνης (περίπου
2,33)
το ποσοστηµόριο που αντιστοιχεί στο εσωτερικά χρησιµοποιούµενο διάστηµα
εµπιστοσύνης

Γενικεύοντας την εκτίµηση της ΜΑ∆Ζ για ένα επιθυµητό συνδυασµό επιπέδου εµπιστοσύνης
και περιόδου διακράτησης, ο οποίος σηµειώνεται ως d, από ένα διαφορετικό δεδοµένο
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συνδυασµό CL (επίπεδο εµπιστοσύνης) και n (περίοδος διακράτησης), προτείνεται η
παρακάτω εξίσωση:

VaRd = VaR(CL ,n ) ×

ad
n
× d
a
n

(ΙΙ.38)

4.1.7 ΓΑΜΑ – ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ

Ο Chew (1994) εξέφρασε την άποψη πως η ΜΑ∆Ζ επιχειρεί να ‘µεταφράσει όλα τα προϊόντα
σε µονάδες κινδύνου ή δυνητικής ζηµιάς βασιζόµενη σε συγκεκριµένες παραµέτρους’. Καθώς
πολλά χρηµατοοικονοµικά προϊόντα έχουν αρκετούς µη-γραµµικούς όρους στο υπόδειγµα
αποτίµησής τους, η µετάφραση αυτή καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη.

Ανάµεσα σε αυτά, τα προϊόντα των οποίων η αποτίµηση βασίζεται στις αλλαγές των επιτοκίων
επιδεικνύουν κυρτοτική σχέση µεταξύ των επιτοκίων και της τιµής τους. Αυτή η σχέση δε
µπορεί να συλληφθεί, πλήρως, από τη γραµµική σχέση που ορίζεται από την τροποποιηµένη
διάρκεια. Συνοψίζοντας, η ποσοστιαία µεταβολή της τιµής των οµολόγων που προέρχεται από
τις µετακινήσεις των επιτοκίων, απεικονίζεται από τη σειρά Taylor ως:

dP 1 dP
1 1 d 2P
(dy )2 + 1 error
=
dy +
2
P
P
P dy
2 P dy

(ΙΙ.39)

Η κυρτότητα εισάγει το µη-γραµµικό στοιχείο στην αποτίµηση των οµολόγων. Μαθηµατικά,
είναι η δεύτερη παράγωγος της τιµής του οµολόγου σε σχέση µε τις αλλαγές των επιτοκίων.
Αναλυτικά, αυτή δίνεται από:

d 2 P n t (t + 1 )C (t )
=∑
+
t +2
dy 2 t =1 ⎛
y⎞
⎜1 + ⎟
m⎠
⎝

n (n + 1 )B (n )
y⎞
⎛
⎜1 + ⎟
m⎠
⎝

(ΙΙ.40)

n +2
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Η επιρροή της ‘διάρκειας Macaulay’ και της ‘κυρτότητας’ δίνεται από τον πρώτο και το
δεύτερο όρο της παραπάνω εξίσωσης, αντίστοιχα. Σύµφωνα µε τη γραµµική προσέγγιση, η
ΜΑ∆Ζ ένος δικαιώµατος προαίρεσης µπορεί να υπολογιστεί από την υποκείµενη θέση και την
τιµή ‘δέλτα’ του δικαιώµατος. Η τιµή ‘δέλτα’ αντιστοιχεί στη ‘διάρκεια’ των οµολόγων καθώς
είναι η πρώτη παράγωγος της αλλαγής της τιµής του δικαιώµατος προαίρεσης σε σχέση µε
την αλλαγή στην τιµή του υποκείµενου προϊόντος.

Επίσης, µπορούν να συµπεριληφθούν και οι επιπτώσεις από τους λοιπούς παράγοντες που
συµµετέχουν στην αποτίµηση των δικαιωµάτων προαίρεσης, συµπεριλαµβάνοντας στη σειρά
Taylor, εκτός από την επίπτωση του ‘δέλτα’, τις επιπτώσεις του ‘γάµα’, του ‘θήτα’, του ‘ρο’ και
του vega.

Στην περίπτωση των παραγώγων προϊόντων, εκτός από πέντε (5) ευκόλως εκτιµόµενους
τύπους κινδύνου (κίνδυνος απόλυτης τιµής ή κίνδυνος ‘δέλτα’, κίνδυνος προεξόφλησης ή
κίνδυνος ‘ρο’, κίνδυνος βάσης ή κίνδυνος συσχέτισης, κίνδυνος χρονικής φθοράς ή κίνδυνος
‘θήτα’ και κίνδυνος µεταβλητότητας ή κίνδυνος ‘vega’), ο πιο σηµαντικός και πιο δύσκολος
προς εκτίµηση τύπος κινδύνου είναι ο κίνδυνος ‘γάµα’, ο οποίος αναπαριστά τη µη-γραµµική
επίπτωση των αλλαγών στην τιµή του υποκείµενου προϊόντος στην τιµή του δικαιώµατος
προαίρεσης. Ο συντελεστής ‘γάµα’ µετράει την αλλαγή στο ‘δέλτα’ του δικαιώµατος για
δεδοµένη αλλαγή στην τιµή του υποκείµενου προϊόντος. Το ‘γάµα’, από µόνο του, αυξάνει τη
ΜΑ∆Ζ σε µια θέση πώλησης ενός δικαιώµατος και µειώνει τη ΜΑ∆Ζ σε µια θέση αγοράς ενός
δικαιώµατος. Σε γενικές γραµµές όσο υψηλότερη είναι η µη-γραµµικότητα τόσο υψηλότερο
είναι το επίπεδο του αναλαµβανόµενου κινδύνου (Group of Thirty, 1993).

Επικεντρώνοντας στην επίπτωση του συντελεστή ‘γάµα’ στην τιµή του δικαιώµατος
προαίρεσης, η σειρά Taylor παίρνει τη µορφή:
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V = ∆dS +

1
2
Γ(dS )
2

(ΙΙ.41)

όπου

S:
V:
Γ:
∆:

τιµή του υποκείµενου προϊόντος
τιµή δικαιώµατος
‘γάµα’
‘δέλτα’

Η ΜΑ∆Ζ ενός δικαιώµατος δίνεται από:

1
⎡
⎤
VaRV = S ⎢∆σ p + Γσ p2 ⎥
2
⎣
⎦

(ΙΙ.42)

όπου

VaRV:

ΜΑ∆Ζ για δικαιώµατα προαίρεσης

Παρά τη θεωρητική στήριξη, η εκτίµηση του ‘γάµα’ είναι µια πολύ δύσκολη διαδικασία για να
εκτιµηθεί αναλυτικά. Εποµένως, είναι προτιµότερη η χρήση µη-παραµετρικών υποδειγµάτων
εκτίµησης ΜΑ∆Ζ. Αντίστοιχα, µπορούν να εµπλακούν και άλλοι συντελεστές ευαισθησίας
(“Greek” effects).

4.1.8 ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ

Η διεθνής βιβλιογραφία (Jorion, 1995; Campa and Chang, 1998; Duffie and Pan, 1997; and
Kalyvas, et al, 2003) έχει δείξει πως σε κάποιες περιπτώσεις η τεκµαρτή µεταβλητότητα, µόνη
της ή συνδυασµένα µε την ιστορική µεταβλητότητα, παρέχει περισσότερο αξιόπιστες
προβλέψεις της πραγµατικής µελλοντικής µεταβλητότητας.
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Η τεκµαρτή µεταβλητότητα µπορεί να παραχθεί από την αντιστροφή του υποδείγµατος
αποτίµησης των δικαιωµάτων προαίρεσης πάνω σε κάποιο υποκείµενο προϊόν (π.χ. υπόδειγµα
Black-Scholes για µετοχές, υπόδειγµα Black για συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης και
φυσικά προϊόντα και υπόδειγµα Garman-Kohlhagen για συναλλαγµατικές ισοτιµίες).

Εναλλακτικά, η τεκµαρτή µεταβλητότητα µπορεί να υπολογιστεί µε τη χρήση υποδειγµάτων
αποτίµησης στοχαστικής µεταβλητότητας (Hull και White, 1987; Scott, 1987; Wiggins, 1987).
Υποθέτοντας ανεξάρτητες ακραίες µετακινήσεις στην απόδοση και τη µεταβλητότητα, η
µεταβλητότητα αντλείται από στοχαστικά υποδείγµατα για κάθε µέρα έως και την ηµέρα πριν
τη λήξη του δικαιώµατος. Η µέση τιµή των ανωτέρω µεταβλητοτήτων εισάγεται στο
υπόδειγµα αποτίµησης ώστε να εκτιµηθεί η τιµή του δικαιώµατος.

Κάθε µία από τις ανωτέρω µεθόδους εκτίµησης της τεκµαρτής µεταβλητότητας υποθέτει ότι
υπάρχουν ενεργές (µεγάλη ρευστότητα) αγορές δικαιωµάτων προαίρεσης οι οποίες παρέχουν
αξιόπιστες τιµές.

4.2

ΗΜΙ – ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΑ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ

Η µέθοδος διακύµανσης – συνδιακύµανσης δεν είναι επαρκής για να διαπραγµατευτεί µε µηγραµµικά χαρτοφυλάκια διότι η κατανοµή πιθανότητας των µεταβολών του χαρτοφυλακίου
είναι άγνωστη. Προκειµένου να ξεπεραστεί το πρόβληµα, η προσοµοίωση Monte Carlo (MC)
δηµιουργεί µια προσοµοιωµένη κατανοµή των µελλοντικών αποδόσεων. Ακολουθώντας την
υπόθεση ότι οι παράγοντες κινδύνου (επιτόκια, µεταβλητότητα, υποκείµενο προϊόν,
συναλλαγµατικές ισοτιµίες) ακολουθούν Γεωµετρική Κίνηση Brown (GBM), η µέθοδος
δηµιουργεί ένα πλήθος τυχαίων µεταβολών στις συνιστώσες του χαρτοφυλακίου µε τη
βοήθεια µιας γεννήτριας τυχαίων αριθµών.

Η GBM (Hull, 2003) έχει ως εξής:
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∆ ln P = µ∆t + εσ ∆t

(ΙΙ.43)

Με αυτόν τον τρόπο η µέθοδος MC υποθέτει ότι η κατανοµή των παραγόντων κινδύνου είναι
δεδοµένη και ότι οι ηµερήσιες λογαριθµικές µεταβολές τους ακολουθούν πολύ-µεταβλητή
κανονική κατανοµή.

⎛ Pi ,t +1
ri ,t +1 = ln⎜⎜
⎝ Pi ,t

⎞
⎟
⎟
⎠

(ΙΙ.44)

όπου

ri,t+1:
Pi:

οι ηµερήσιες λογαριθµικές µεταβολές του παράγοντα κινδύνου i τη χρονική
στιγµή t+1
η τιµή του παράγοντα κινδύνου i τη χρονική στιγµή t+1

Εποµένως, η αυριανή τιµή των παραγόντων κινδύνου για υψηλής συχνότητας δεδοµένα (ο
µέσος µ παραλείπεται), υπολογίζεται ως:

Pi ,t +1 = Pi ,t e εσ

∆t

(ΙΙ.45)

∆εδοµένης της εκτίµησης του πίνακα διακυµάνσεων – συνδιακυµάνσεων Σ (n x n) των
αποδόσεων (χρησιµοποιώντας οποιαδήποτε από τις µεθόδους που περιγράφηκε παραπάνω,
δηµιουργείται ο πίνακας συσχετίσεων C όπως περιγράφεται παραπάνω.

Σύµφωνα µε την παρουσίαση που παραθέτει ο Hamilton (1994), η µήτρα C αναλύεται ως:

C=AAT

(ΙΙ.46)

Κάθε στοιχείο του A (n x n) δηµιουργείται ως εξής:
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⎧
0
⎪
⎪
i −1
⎪
σ ii − ∑ aik2
⎪
α ij = ⎨
k =1
⎪
⎪
i −1
⎪1
−
σ
aik a jk
∑
ji
⎪a
k =1
⎩ ii

j<i

j =i

(ΙΙ.47)

j >i

Οι Cuthbertson και Nitzsche (2001) έδειξαν ότι η µήτρα Z αποτελούµενη από τυχαία
συσχετισµένες κατάλοιπα παράγεται ως εξής:

Z=ATε

(ΙΙ.48)

Σχήµα ΙΙ.3:
Μεθοδολογία Προσοµοίωσης Monte Carlo
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Το διάνυσµα ε (nx1), το οποίο αποτελείται από τυχαία τυποποιηµένα κανονικά κατάλοιπα για
κάθε έναν από τους (n) παράγοντες κινδύνου, δηµιουργείται για κάποιο πλήθος επαναλήψεων
(συνήθως 10,000). Οι τιµές zi (i=1,…,n) χρησιµοποιούνται ως πρωτογενή δεδοµένα, αντί των

εi, στην εξίσωση (II.45) για την πρόβλεψη της κατανοµής των παραγόντων κινδύνου. Τέλος,
η ΜΑ∆Ζ υπολογίζεται χρησιµοποιώντας το απαιτούµενο ποσοστηµόριο.

Στην περίπτωση των παραγώγων προϊόντων η αποτίµηση των οποίων σχετίζεται µη-γραµµικά
µε τους παράγοντες κινδύνου που την επηρεάζουν, θα πρέπει, κατ’ αρχήν να εκτιµηθεί η
κατανοµή των επιµέρους παραγόντων κινδύνου που αποτελούν τις συνιστώσες για την
εκτίµησή του. Στη συνέχεια, αφού γίνει η αποτίµησή του παραγώγου, δηµιουργείται η
αντίστοιχη κατανοµή των τιµών του για να υπολογιστεί η ΜΑ∆Ζ.

4.3

ΜΗ – ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΑ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ

Η µέθοδος της ιστορικής προσοµοίωσης, παρόλο που απαιτεί την διατήρηση µεγάλων βάσεων
δεδοµένων, είναι η µέθοδος που απαιτεί το λιγότερο χρόνο και το µικρότερο κόστος για τη
διεξαγωγή των υπολογισµών που σχετίζονται µε τη ΜΑ∆Ζ, έχοντας επιπλέον το πλεονέκτηµα
της ολοκληρωτικής αποτίµησης των παραγώγων προϊόντων.

Η υπό συζήτηση µεθοδολογία συνίσταται στην αναδροµική αποτίµηση του κάθε προϊόντος
εφαρµόζοντας τις τρέχουσες σταθµίσεις του χαρτοφυλακίου σε όλο το µήκος της διαθέσιµης
χρονολογικής σειράς του παρελθόντος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, δηµιουργούνται ιστορικές τιµές
για ένα υποθετικό χαρτοφυλάκιο το οποίο έχει τις τρέχουσες σταθµίσεις. Εναλλακτικά
διατυπωµένο, λέγεται ότι η δοµή του τρέχοντος χαρτοφυλακίου παραµένει ‘παγωµένη’ σε
όλες τις παρελθούσες στιγµές.

Όταν το χαρτοφυλάκιο περιέχει παράγωγα προϊόντα, µε µη–γραµµικά χαρακτηριστικά στην
µέθοδο αποτίµησής τους, θα πρέπει να φυλάσσονται σε βάσεις δεδοµένων όλες οι συνιστώσες
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της αποτίµησης όπως χρονολογικές σειρές επιτοκίων, τιµές µετοχών, µεταβλητότητες,
συναλλαγµατικές ισοτιµίες κτλ. Η αναγκαιότητα αυτή ανακύπτει από την ανεξάρτητη και
συνεχή αποτίµηση του κάθε µη–γραµµικού παράγωγου προϊόντος για κάθε χρονική στιγµή
του παρελθόντος, πριν εφαρµοσθούν οι σταθµίσεις στις αποδόσεις του συγκεκριµένου
χρηµατοοικονοµικού προϊόντος.

Η νέες αξίες του χαρτοφυλακίου, που υπολογίζονται από τις υποθετικές θέσεις του
χαρτοφυλακίου στο παρελθόν, χρησιµεύουν για να δηµιουργηθεί η κατανοµή των αποδόσεων
του χαρτοφυλακίου. Από αυτήν την κατανοµή η ΜΑ∆Ζ υπολογίζεται ως η n–στής τάξης
ταξινοµηµένη τιµή η οποία αντιστοιχεί στο χρησιµοποιούµενο επίπεδο εµπιστοσύνης.

Σχήµα ΙΙ.4:
Μεθοδολογία Ιστορικής Προσοµοίωσης

Η ιστορική προσοµοίωση έχει τη δυνατότητα να περιλάβει µη–γραµµικές σχέσεις µεταξύ των
συνιστωσών του υποδείγµατος αποτίµησης και της τιµής του παράγωγου προϊόντος,
υπερκαλύπτοντας την επίδραση που έχουν οι ευαισθησίες ‘γάµα’ και ‘vega’ στην τιµή του.
Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα να προσµετρήσει την επίπτωση των παχιών ουρών στον
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υπολογισµό της ΜΑ∆Ζ καθώς αναφέρεται στην πραγµατική κατανοµή των αποδόσεων και όχι
σε κάποια συγκεκριµένη υποθετική κατανοµή. Επιπροσθέτως, η ιστορική προσοµοίωση
θεωρείται ότι είναι η λιγότερο επιρρεπής µέθοδος στον κίνδυνο χρήσης λανθασµένου
υποδείγµατος, καθώς δεν υπάρχει έµφυτη η ανάγκη υπολογισµού παραµέτρων. Παρόλα αυτά
υπάρχουν αρκετές παρεκκλίσεις της µεθόδου οι οποίες υποθέτουν ότι το σύνολο του
χαρτοφυλακίου ακολουθεί κανονική κατανοµή και βασίζουν την εκτίµηση της ΜΑ∆Ζ στη
διακύµανση που απορρέει από το συνολικό χαρτοφυλάκιο, αποκλίνοντας από την ιδέα του
µη–παραµετρικού υποδείγµατος.

5

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΚΡΑΙΩΝ ΤΙΜΩΝ

Η Θεωρία Ακραίων Τιµών (ΘΑΤ) τα τελευταία χρόνια αποκτά διαρκώς αυξανόµενη αποδοχή
στη διεθνή βιβλιογραφία που αναφέρεται στη ανάλυση χρηµατο-οικονοµικών σειρών. Η ΘΑΤ
αναφέρεται σε δύο εναλλακτικές κατηγορίες υποδειγµάτων: στην προσέγγιση των Μεγίστων
ανά Οµάδες (Block Maxima) και στην προσέγγιση των Υπερβάσεων του Σηµείου Αναφοράς
(Peaks-Over-Threshold). Η πρώτη προσέγγιση αφορά στην συλλογή των υψηλότερων
(χαµηλότερων) παρατηρήσεων από ένα µεγάλο δείγµα ανεξαρτήτως κατανεµηµένων
δεδοµένων µε στόχο την εκτίµηση των µέγιστων (ελάχιστων) τιµών κατά τη διάρκεια ενός
χρονικού ορίζοντα.

Η δεύτερη προσέγγιση δίνει έµφαση στο σύνολο του δείγµατος εντοπίζοντας τις τιµές εκείνες
οι οποίες υπερβαίνουν κάποιο υψηλό (χαµηλό) σηµείο αναφοράς χωρίς να προϋποθέτει τον
διαχωρισµό του δείγµατος σε οµάδες. Η προσέγγιση των Υπερβάσεων του Σηµείου Αναφοράς
(ΥΣΑ)

χωρίζεται

σε

δύο

επιµέρους

κατηγορίες

υποδειγµάτων:

τα

ηµι-παραµετρικά

υποδείγµατα τα οποία δοµούνται γύρω από τον εκτιµητή Hill (Hill, 1975) και τα παραµετρικά
υποδείγµατα τα οποία βασίζονται στην Γενικευµένη Κατανοµή Pareto.
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Το Θεώρηµα των Ακραίων Τιµών ή το Θεώρηµα Fisher-Tippett (Fisher και Tippett, 1928)
αποτελεί ένα από τα παλαιότερα θεωρήµατα της εφαρµοσµένης στατιστικής και της
στατιστικής µηχανικής. Αρχικά εφαρµόστηκε για να υποδειγµατοποιήσει σπάνια φαινόµενα
που παρατηρούνται στην υδρολογία και την κλιµατολογία. Πρόσφατα, το ανωτέρω θεώρηµα
χρησιµοποιήθηκε για να ερµηνεύσει ακραίες συµπεριφορές των δεδοµένων που προέρχονται
από το ασφαλιστικό και το πιστωτικό σύστηµα (Kellezi and Gilli, 2000; Gencay and Selcuk,
2001; Blum and Dacorogna, 2003).

5.1

ΑΝΕΥ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

5.1.1 ΜΕΓΙΣΤΑ ΑΝΑ ΟΜΑ∆ΕΣ

Προκειµένου να τεκµηριωθεί η µέθοδος των Μεγίστων ανά Οµάδες (ΜΑΟ) πρέπει, κατ’ αρχήν,
να εξασφαλιστεί ή να υποτεθεί ότι οι υψηλής συχνότητας παρατηρήσεις (π.χ. ηµερήσια
δεδοµένα καταλοίπων) Xn (n ∈ Z) είναι ανεξάρτητα και οµοιόµορφα κατανεµηµένες σύµφωνα
µε µια άγνωστη κατανοµή F. Στη συνέχεια συλλέγονται τα µέγιστα Mn, τα οποία αποτελούν
τις µέγιστες (ή τις απόλυτες ελάχιστες) τιµές που παίρνει η µεταβλητή σε κάθε µια από τις m
διαδοχικές, µη-αλληλοκαλυπτόµενες, περιόδους (οµάδες) µε µήκος n παρατηρήσεις (π.χ. µία
εβδοµάδα (5 ηµέρες), ένα µήνα (22 ηµέρες) ή ένα έτος (250 ηµέρες)). Για κάθε οµάδα
δεδοµένων οι παρατηρήσεις σηµειώνονται ως Xij (i = 1 … n, j = 1 … m) και τα µέγιστα ως Mj
(j = 1…m). Η εν λόγω µεθοδολογία περιγράφεται παραστατικά στο Σχήµα II.5.

1ο Θεώρηµα (Fisher & Tippett, Gnedenko)

Εν συνεχεία τα Mj χρησιµοποιώντας το κεντρικό οριακό θεώρηµα κανονικοποιούνται και
δηµιουργούν τη µεταβλητή Y ως εξής:
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Yj =

Mj −µ

(II.49)

σ
Σχήµα II.5:
Μέθοδος Μεγίστων ανά Οµάδα

⎫
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪ Μέγιστα
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⎪
Οµάδα
⎪644
47444
8
⎪
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⎪
⎪
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⎛
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⎜ 64444474m
44448 ⎟
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max⎜ X 1 ,2 X 2,2 X 3,2 ... X n ,2 ⎟ = M 2
⎜
⎟
⎜
⎟
⎝
⎠
.....
.....
.....

Τα σύµβολα µ και σ αναπαριστούν τις παραµέτρους τοποθεσίας (µέσος) και κλίµακας (τυπική
απόκλιση) της κατανοµής των Mj. Οι Fisher και Tippett (1928) και ο Gnedenko (1943)
απέδειξαν ότι όταν το n → ∞, η µεταβλητή Y ακολουθεί την κατανοµή H, η οποία ανήκει σε
µία από τις ακόλουθες τρεις κατανοµές ακραίων τιµών:

Κατανοµή Gumbel (Τύπου I)

(

Λ( y ) = exp − exp − y

)

y∈R

(II.50)

Κατανοµή Frechet (Τύπου II)

0
⎧
⎪
Φα ( y) = ⎨
⎪exp − y −α
⎩

(

y≤0

)

(II.51)

y >0, α >0
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Κατανοµή Weibull (Τύπου III)

( (

⎧exp − − y −α
⎪
Ψα ( y ) = ⎨
⎪
1
⎩

))

y≤0

α <0
(II.52)

y>0

Ο Jenkinson (1955) συνέστησε µια παραµετροποίηση των ανωτέρω κατηγοριών και
αναπαράστησε την κατανοµή H ως:

1
⎧ ⎛
− ⎞
⎪exp⎜⎝ − (1 + ξy ) ξ ⎟⎠ ξ ≠ 0
⎪
Hξ (y) = ⎨
⎪ exp − e − y
ξ =0
⎪
⎩

(

(II.53)

)

όπου

y ικανοποιεί τη συνθήκη 1+ξy>0.

Η τυχαία µεταβλητή Y, λέγεται ότι ανήκει στον ευρύτερο χώρο µιας κατανοµής ακραίων τιµών
(Y ∈ MDA(Hξ)), αν µ ∈ R και σ>0.

Η κατανοµή αυτή λέγεται Γενικευµένη Κατανοµή

Ακραίων Τιµών (Generalized Extreme Value Distribution). Η παράµετρος ξ ισούται µε µηδέν
(0) για την κατανοµή Gumbel, µε α-1 για την κατανοµή Frechet και µε -α-1 για την κατανοµή
Weibull.

Αν ξ<0, η Γενικευµένη Κατανοµή Ακραίων Τιµών (ΓΚΑΤ) αντιστοιχεί σε κατανοµή Τύπου II,
αν ξ>0, η ΓΚΑΤ αντιστοιχεί σε κατανοµή Τύπου III ενώ αν ξ=0 η ΓΚΑΤ αντιστοιχεί σε
κατανοµή Τύπου I. Εναλλακτικά η κατανοµή Gumbel µπορεί να θεωρηθεί ως η κατανοµή που
αποτελεί το γεφύρωµα µεταξύ των κατανοµών Frechet και Weibull καθώς ενώ το ξ → 0 οι
κατανοµές αυτές µετατρέπονται σταδιακά στην κατανοµή Gumbel.

Η παράµετρος ξ (δείκτης ουράς) αναπαριστά το πάχος της ουρών και τον δείκτη φθοράς
σύµφωνα µε τον οποίο οι ουρές προσεγγίζουν το µηδέν για µια δεδοµένη κατανοµή
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πιθανότητας. Με άλλα λόγια όσο πιο παχιά είναι η ουρά τόσο µικρότερος είναι ο δείκτης ουράς
και εποµένως, τόσο µικρότερη η ταχύτητα µε την οποία η ουρά προσεγγίζει το µηδέν.

Η παραπάνω γενίκευση είναι ιδιαίτερα χρήσιµη σε περιπτώσεις που χρησιµοποιούνται οι
εκτιµητές µεγίστης πιθανοφάνειας για τον καθορισµό των παραµέτρων, χωρίς να είναι εκ των
προτέρων γνωστή η κατανοµή των µεγίστων ανά οµάδα (Kellezi and Gilli, 2000). Παρόλα
αυτά, η προσέγγιση των Μεγίστων ανά Οµάδα δεν είναι δόκιµη για χρονολογικές σειρές οι
οποίες ενσωµατώνουν επαρκή δεδοµένα ακραίων τιµών. Αυτό είναι πιθανότερο να συµβεί
καθώς αυξάνεται ο όγκος των δεδοµένων. Σε παρόµοιες περιπτώσεις, η περισσότερο
αποτελεσµατική µέθοδος είναι αυτή των Υπερβάσεων του Σηµείου Αναφοράς (ΥΣΑ).

5.1.2 ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Η προσέγγιση της µεθόδου των Υπερβάσεων του Σηµείου Αναφοράς διακρίνεται στην ηµιπαραµετρική εκδοχή, η οποία έχει ως κεντρικό σηµείο αναφοράς τον εκτιµητή Hill και στην
παραµετρική εκδοχή η οποία βασίζεται στην Γενικευµένη Κατανοµή Pareto.

Ηµι-παραµετρική εκδοχή: Η διαχείριση κινδύνου αγοράς, εσχάτως, έχει αποδώσει µεγάλη
προσοχή σε κατανοµές που χαρακτηρίζονται από παχιές ουρές και ανήκουν στον ευρύτερο
χώρο των κατανοµών ακραίων τιµών κάτι το οποίο παραπέµπει σε ξ>0 και ισχύει:

1 – F(x) = x-α L(x)

(II.54)

Εκτός της περίπτωσης της ανάλυσης των στατιστικών χαρακτηριστικών (Embrechts et al.,
1997), ο όρος L(x) δύναται να παραληφθεί προκειµένου να καταστεί απλούστερη η εκτίµηση
του x (Blum and Dacorogna, 2003). Οι Blum και Dacorogna (2003) εξετάζοντας τη
συµπεριφορά των συναλλαγµατικών ισοτιµιών τεσσάρων νοµισµάτων έναντι του δολαρίου,
χρησιµοποιώντας την εν λόγω µέθοδο, έδειξαν ότι η κανονική κατανοµή δεν ήταν ικανή να
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συλλάβει ακραίες αρνητικές µεταβολές που πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ του 1980 και του
2001.

Για την επίλυση παρόµοιων προβληµάτων (ξ>0 – κατανοµή κατηγορίας Frechet) προτείνεται
η χρήση του εκτιµητή Hill (1975). Ο εκτιµητής Hill υπολογίζεται µε τον ακόλουθο τρόπο.
Αρχικά επιλέγεται η ανεξάρτητα και οµοιόµορφα κατανεµηµένη χρονολογική σειρά η οποία
ταξινοµείται κατά φθίνουσα σειρά Χ(1) ≥ Χ(2) ≥ …≥ Χ(n). Εν συνεχεία ο δείκτης ουράς δίνεται
από την ακόλουθη εξίσωση:

ξˆn,Ηm =

1 m −1
∑ ln X (i ) − ln X ( m)
m − 1 i =1

(II.55)

µε

αˆ = 1 ˆ Η
ξ n,m

Ο δείκτης m σηµειώνει το mοστό στοιχείο αναφοράς ή, εναλλακτικά, το σηµείο αποκοπής των
ακραίων τιµών από τις υπόλοιπες. Ο προσδιορισµός του m αποτελεί θολό τοπίο καθώς δεν έχε
αποδειχτεί ότι υπάρχει µια αντικειµενική και γενικά αποδεκτή µέθοδος. Η επιλογή ενός υψηλού
επιπέδου αποκοπής παρέχει ελάχιστη πληροφόρηση για την συµπεριφορά των ακραίων τιµών
ενώ η επιλογή ενός χαµηλού επιπέδου αποκοπής εισάγει µερικές τιµές από τη συνολική
κατανοµή των δεδοµένων, δηµιουργώντας µεροληψία στις εκτιµήσεις. Οι Dacorogna et al
(2001) και οι Blum και Dacorogna (2003) πρότειναν τον υπολογισµό του m ως την
τετραγωνική ρίζα του συνόλου των παρατηρήσεων.

Οι Dacorogna et al (1995) πρότειναν την εκτίµηση του ακραίου ποσοστηµορίου Qq για ένα
δεδοµένο επίπεδο εµπιστοσύνης q ως εξής:

1

⎛ m ⎞ aˆ
Qˆ q = X ( m ) ⎜⎜ ⎟⎟
⎝ nq ⎠

(II.56)
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Παραµετρική εκδοχή: Τα παραµετρικά υποδείγµατα χαρακτηρίζονται από δύο διαφορετικές
κατανοµές: την κατανοµή των µεσαίων κοινών τιµών και την κατανοµή των ακραίων τιµών. Η
κατανοµή των υπερβάσεων (Y) του σηµείου αναφοράς (u) δίνεται από:

2ο Θεώρηµα (Picklands, Balkema, de Hann)

Fu ( y ) = P{X − u ≤ y X > u} , y>0

(II.57)

ή

Fu ( y ) =

F ( y + u ) − F (u )
, y>0
1 − F (u )

(II.58)

η οποία αναπαριστά την πιθανότητα η τιµή του X να υπερβαίνει το σηµείο αναφοράς u κατά
το πολύ την ποσότητα y δεδοµένου ότι το X υπερβαίνει το σηµείο αναφοράς u (Gencay and
Selcuk, 2001).

Για όλες τις κοινές συνεχείς κατανοµές οι οποίες συναντώνται στην στατιστική (κανονική,
λογαριθµο-κανονική, χ2, Student–t, F, γάµα, εκθετική, οµοιόµορφη, βήτα, κτλ.) υπάρχει µια
συνάρτηση β(u) τέτοια ώστε:

lim sup Fu ( y ) − Gξ , β (u ) ( y ) = 0

(II.59)

u → x0 0 ≤ y < x − u
0

Το ανωτέρω υπόδειγµα για τον παράγοντα κινδύνου Xi ο οποίος ακολουθεί την κατανοµή F
υποθέτει ότι για κάποια u η κατανοµή των υπερβάσεων δύναται να είναι ακριβώς η
Γενικευµένη Κατανοµή Pareto για κάποιες τιµές των ξ και β (McNeil and Frey, 2000):

Fu ( y ) = Gξ , β ( y )

(II.60)

όπου
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1
−
⎧
ξ
⎛
⎞
y
⎪1 − ⎜1 + ξ ⎟
ξ ≠0
⎪ ⎜⎝
β ⎟⎠
⎪
Gξ , β ( y ) = ⎨
y
⎪
−
ξ =0
β
⎪
1− e
⎪
⎩

(II.61)

µε τους περιορισµούς:

β>0 και y≥0 ∀ ξ≥0 και,
-β/ξ≥y≥0 ∀ ξ<0

Συνδυάζοντας τις παραπάνω εξισώσεις έχουµε:

F ( y + u ) = Gξ , β ( y )[1 − F (u )] + F (u )

(II.62)

ή, καθώς x=y+u,

F ( x ) = Gξ , β ( y )[1 − F (u )] + F (u )

(II.63)

Εκτιµώντας τις άγνωστες παραµέτρους καταλήγουµε στην παρακάτω παράσταση:

N ⎛
y⎞
Fˆ ( x ) = 1 − u ⎜⎜1 + ξˆ ⎟⎟
n ⎝
βˆ ⎠

−

1

ξˆ

(II.64)

όπου y=x-u, Nu αντιπροσωπεύει τον αριθµό των τιµών που υπερβαίνει το σηµείο αποκοπής u
και n είναι ο συνολικός αριθµός των παρατηρήσεων. Η ΜΑ∆Ζ ορίζεται από την αντίστροφη
συνάρτηση της παραπάνω συνάρτησης για µια δεδοµένη πιθανότητα q≥(n-Nu)/n:

^

βˆ ⎧⎪⎡
n ⎤
VaRq = u + ⎨⎢(1 − q ) ⎥
Nu ⎦
ξˆ ⎪⎩⎣

−ξ

⎫⎪
− 1⎬
⎪⎭

(II.65)

όπου VaRq είναι η αντίστροφη της F κατανοµής.
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5.2

ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Οι McNeil και Frey (2000) εισήγαγαν µια διαδικασία δύο επιπέδων, γνωστή ως υπό συνθήκες
ΘΑΤ, για την εκτίµηση της ΜΑ∆Ζ:

Βήµα 1: Εκτίµηση µιας παλινδρόµησης τύπου ΓΑΥΣΕΥ (GARCH) µε βάση τα δεδοµένα των
λογαριθµικών µεταβολών µε την οιωνοί µέθοδο της µεγίστης πιθανοφάνειας.

Βήµα 2: Τα κανονικοποιηµένα κατάλοιπα υποτίθεται ότι ακολουθούν ‘λευκό θόρυβο’.
Χρησιµοποιείται η µέθοδος της ΘΑΤ για την εκτίµηση του ακραίου ποσοστηµορίου που
αντιστοιχεί στα κατάλοιπα για κάποιο q.

Ας υποτεθεί ότι η ακόλουθη εξίσωση απεικονίζει τη συµπεριφορά των αρνητικών
λογαριθµικών µεταβολών:

rt = a 0 + a1 rt −1 + ε t
µε

(II.66)

ε t = σ t et

όπου α0 και α1 είναι οι προς εκτίµηση παράµετροι, rt-1 είναι η λογαριθµική µεταβολή µε ένα
βαθµό υστέρησης και et τα ανεξάρτητα και οµοιόµορφα κατανεµηµένα κατάλοιπα µε µέσο
µηδέν (0) και διακύµανση ένα (1).

Αν υποθέσουµε ότι η υπό όρους διακύµανση σ2t των εt ακολουθεί ΓΑΥΣΕΥ(1,1), αυτή γεννάται
από:

σ t2 = β 0 + β 1ε t2−1 + β 2σ t2−1

(II.67)
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όπου β0, β1, β2 > 0, και για να πληρώνεται ο όρος της στασιµότητας πρέπει να ισχύει

β1+β2<1.

Η συνάρτηση εκτίµησης της µεγίστης λογαριθµικής πιθανοφάνειας για τα τυποποιηµένα
κανονικά κατανεµηµένα κατάλοιπα et δίνεται από τη συνάρτηση:

1 n
1 n (r − α 0 − α1rt −1 )
n
L(θ ) = − log(2π ) − ∑ log(σ t ) − ∑ t
2
2 t =2
2 t =2
σt

2

(II.68)

Μετά τη µεγιστοποίηση την ανωτέρω συνάρτησης τα τυποποιηµένα κατάλοιπα υπολογίζονται
σε σχέση µε το σύνολο θ των άγνωστων παραµέτρων α0, α1, β0, β1 και β2 ως εξής:

⎛

ˆ

⎝

σˆ t − n +1

⎞

(et − n+1 ,......, et ) = ⎜⎜ rt −n+1 − a0 − a1rt −n ,......, rt − a0 − a1rt −1 ⎟⎟
ˆ

ˆ

ˆ

σˆ t

⎠

(II.69)

Το Βήµα 1 παύει µετά την εκτίµηση του υπό συνθήκες µέσου και της υπό συνθήκες
διακύµανσης για τις ηµερήσιες προβλέψεις:

µˆ t +1 = aˆ 0 + aˆ1rt

(II.70)

σˆ t2+1 = βˆ0 + βˆ1εˆt2 + βˆ 2σˆ t2

(II.71)

όπου

εˆt = rt − µˆ t

Η πρόβλεψη της τιµής ΜΑ∆Ζ (VaR(e)q) για τα κατάλοιπα αποτελεί το ποσοστηµόριο που
αντιστοιχεί στην µεταβλητότητα των ελάχιστων τυποποιηµένων καταλοίπων για κάποιο
επίπεδο εµπιστοσύνης q. Τελικά, η ηµερήσια ΜΑ∆Ζ των αποδόσεων (VaRq) δίνεται από:

^

^

^

VaR q ≡ µˆ t + σˆ t +1 VaR (e )q = aˆ0 + aˆ1rt −1 + σˆ t +1 VaR (e )q
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5.3

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗ

Ένα ακόµα πληροφοριακό µέτρο του κινδύνου (Da Costa Lewis, 2003; McNeil και Frey, 2000;
Gilli και Kellezi, 2000) είναι η αναµενόµενη τιµή της ζηµίας η οποία υπερβαίνει τη ΜΑ∆Ζ
(αναµενόµενη ζηµία δεδοµένης της υπέρβασης ή ΑΖ∆Υ), ή, αλλιώς, η υπό–συνθήκες εκτίµηση
της ουράς. Έτσι, η ΑΖ∆Υ µπορεί να γραφεί ως:

ESq = E(X | X > VaRq)

(II.73)

η οποία µπορεί να γραφεί και ως:

ESq = VaRq + E(X – VaRq | X > VaRq)

(II.74)

όπου ο δεύτερος όρος του δεξιού µέρους της εξίσωσης είναι η µέση τιµή της κατανοµής των
υπερβάσεων της ΜΑ∆Ζ. Η συνάρτηση της µέσης υπέρβασης για την Γενικευµένη Κατανοµή
Pareto, µε ξ < 1, έχει ως εξής:

e( z ) = E ( X − z | X > z ) =

β + ξz
, σ + ξz > 0
1 −ξ

(II.75)

Η παραπάνω συνάρτηση µας δίνει τη µέση υπέρβαση του Χ σε σχέση µε τις τιµές του z.
Έχοντας κατά νου τις ανωτέρω δύο εξισώσεις, µε z = VaRq – u και Χ να αναπαριστά τις
υπερβάσεις του u έχουµε:

ES q = VaRq +

β + ξ (VaRq − u ) VaRq β − ξu
=
+
1 −ξ
1 −ξ
1 −ξ
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Είναι φανερό ότι η τιµή που παράγεται µας φέρνει πιο κοντά σε γεγονότα ακραίων
καταστάσεων, παρέχοντας στις εποπτικές αρχές ένα επιπλέον εργαλείο για τη δηµιουργία
σεναρίων διεξαγωγής ελέγχου ακραίων καταστάσεων (βλέπε ενότητα 7).

6

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ

Μέχρι πρόσφατα δεν είχε αποδοθεί η δέουσα προσοχή από τη διεθνή βιβλιογραφία στον ρόλο
που έχει ο ειδικός κίνδυνος στην υποδειγµατοποίηση του συνολικού κινδύνου αγοράς. Στην
έκταση που τα εσωτερικά υποδείγµατα µπορούσαν να συλλάβουν τον κίνδυνο που ενέχει η
ανοιχτή θέση σε µια συγκεκριµένη έκδοση η αγνόηση αυτή δεν έχει κάποια ιδιαίτερη σηµασία.
Με την πάροδο των ετών, η αύξηση της πολυπλοκότητας των χαρτοφυλακίων και του
πλήθους των διαφορετικών εκδόσεων που τα απαρτίζουν κατέστησαν δύσκολη την
αποθήκευση των χρηµατοοικονοµικών σειρών για κάθε ένα από αυτά τα προϊόντα. Έτσι, τα
πιστωτικά ιδρύµατα αναγκάστηκαν να κατηγοριοποιήσουν τα προϊόντα ανά οµάδες και να
αντιστοιχίσουν την κάθε οµάδα σε έναν αντιπροσωπευτικό γενικό δείκτη ώστε να
εξοικονοµήσουν χώρο αποθήκευσης και χρόνο για τον υπολογισµό της ΜΑ∆Ζ.

Η οµαδοποίηση αυτή εξακολουθεί να είναι ικανή να ερµηνεύσει την µεταβλητότητα της κάθε
έκδοσης η οποία είναι απόρροια της έκθεσης σε ‘κοινούς’, σε όλες τις εκδόσεις, παράγοντες
κινδύνου οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι από τον εκδότη του κάθε χρεογράφου (µετοχικοί δείκτες,
συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια, κτλ.). Από την άλλη πλευρά, η ανωτέρω απλούστευση
δεν λαµβάνει υπόψη της την µεταβλητότητα του χρεογράφου η οποία επηρεάζεται
αποκλειστικά από γεγονότα που συνδέονται µε κάποια συγκεκριµένη έκδοση.

Η παραπάνω ερµηνεία οδηγεί στην παρακάτω εξειδίκευση:

Συνολικός Κίνδυνος Αγοράς = Γενικός Κίνδυνος + Ειδικός Κίνδυνος
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Γενικά, ο ειδικός κίνδυνος είναι απόρροια δύο πηγών: (i) των συνηθισµένων γεγονότων τα
οποία επηρεάζουν τις ηµερήσιες αγοραίες τιµές και µπορούν να υποδειγµατοποιηθούν
χρησιµοποιώντας παραδοσιακά στατιστικά υποδείγµατα (ιδιοσυγκρατικός κίνδυνος) και, (ii)
των µεταβολών οι οποίες εµφανίζονται πολύ σπάνια και είναι συνυφασµένες µε συγκεκριµένα
πιστωτικά γεγονότα (κίνδυνος αθέτησης).

Ο ιδιοσυγκρατικός κίνδυνος εµφανίζεται συνώνυµος του ειδικού κινδύνου όταν πρόκειται να
υποδειγµατοποιηθεί ο κίνδυνος αγοράς καθώς ο κίνδυνος αθέτησης αφορά τον πιστωτικό
κίνδυνο. Ο ιδιοσυγρατικός ή ειδικός κίνδυνος αφορά τα µετοχικά προϊόντα (και φυσικά
προϊόντα) και τα προϊόντα σταθερού εισοδήµατος.

6.1

ΜΕΤΟΧΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Το περισσότερο διαδεδοµένο υπόδειγµα ποσοτικοποίησης του ειδικού κινδύνου βασίζεται σε
κάποιο µοναδικό παράγοντα κινδύνου ο οποίος αντιπροσωπεύει τη κίνηση της αγοράς
(µετοχικός δείκτης) και σε κάποιο παράγοντα ο οποίος αντιπροσωπεύει τον ειδικό κίνδυνο της
έκδοσης. Η εξειδίκευση αυτή µπορεί να αναπαρασταθεί ως εξής:

ri = βi * rM + εi

(ΙΙ.77)

όπου

ri:
rM:
βi:
εi :

η απόδοση της µετοχής i
η απόδοση του µετοχικού δείκτη
το ‘βήτα’ της µετοχής i σε σχέση µε το δείκτη της αγοράς
η απόδοση που οφείλεται αποκλειστικά στην συγκεκριµένη µετοχή

Το παραπάνω υπόδειγµα περιγράφει την απόδοση της µετοχής ως τη ‘βήτα’ – σταθµισµένη
απόδοση (βi * rM) αυξηµένη µε την απόδοση που οφείλεται αποκλειστικά στη συγκεκριµένη
µετοχή (εi).
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Γενικεύοντας το παραπάνω υπόδειγµα για τις πραγµατικές µεταβολές της αξίας ενός
χαρτοφυλακίου χρεογράφων που σχετίζεται µε µετοχές, παράγεται το παρακάτω υπόδειγµα:

N

N

i =1

i =1

∆P = ∑ d i * X i * β i * rM + ∑ d i * X i * ε i

(ΙΙ.78)

όπου

∆P:
Xi:
di:
N:

η µεταβολή της αξίας του χαρτοφυλακίου,
η τιµή της µετοχής i,
ευαισθησία της αξίας του χαρτοφυλακίου σε σχέση µε τη µεταβολή της αξίας της
έκδοσης i (‘δελτα’),
ο αριθµός των διαφορετικών εκδόσεων του χαρτοφυλακίου

Ο συνολικός κίνδυνος αγοράς του χαρτοφυλακίου υπολογίζεται ως η διακύµανση της
παραπάνω εξίσωσης και υπολογίζεται ως:

σ ∆2P = GR + ∑ (d i2 * X i2 * σ ε2 )
N

i =1

(ΙΙ.79)

t

όπου

σ ∆2P :
GR:

η συνολική διακύµανση του χαρτοφυλακίου
ο γενικός κίνδυνος

σ ε2 :

ο ιδιοσυγκρατικό κίνδυνος

t

Καθώς όλες οι άλλες παράµετροι εύκολα παρατηρούνται η υπολογίζονται, η µόνη άγνωστη
παράµετρος παραµένει η εναποµείνασα διακύµανση που αναπαριστά τον ιδιοσυγκρατικό
κίνδυνο. Ο καλύτερος τρόπος εκτίµησης του προαναφερθέντος κινδύνου είναι ο υπολογισµός
της διακύµανσης των καταλοίπων που παράγει η παλινδρόµηση της εξίσωσης (ΙΙ.77).

Η µέθοδος που προαναφέρθηκε δεν είναι ικανή να λάβει υπόψη της τον κίνδυνο κυρτότητας
που έχουν οι µεγάλες µεταβολές στους υποκείµενους τίτλους των χαρτοφυλακίων που
απαρτίζονται από δικαιώµατα προαίρεσης. Για το σκοπό αυτό είναι αναγκαία η εισαγωγή
περισσότερο πολύπλοκων υποδειγµάτων τα οποία δε είναι σκόπιµο να αναφερθούν στην
παρούσα διδακτορική διατριβή.
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6.2

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

Η ανάλυση του συνολικού κινδύνου όσον αφορά τον κίνδυνο επιτοκίων είναι περισσότερο
περίπλοκη καθώς το προεξοφλητικό επιτόκιο µηδενικού τοκοµεριδίου κάθε έκδοσης σταθερού
εισοδήµατος περιέχει τρεις παράγοντες που την προσδιορίζουν: το βασικό επιτόκιο (ΥGt), το
περιθώριο επιτοκίου που αντιστοιχεί στην πιστοληπτική διαβάθµιση στην οποία έχει ενταχθεί
ο εκδότης από κάποιο αναγνωρισµένο οίκο αξιολόγησης (SCq) και το ειδικό περιθώριο
επιτοκίου που αντιστοιχεί στον κίνδυνο του συγκεκριµένου εκδότη (SIi). Η σχέση των
µεταβολών στις παραπάνω συνιστώσες µε τις µεταβολές στο προεξοφλητικό επιτόκιο
µηδενικού τοκοµεριδίου της έκδοσης i για τη διάρκεια t (∆Ζit) δίνεται από την παρακάτω
σχέση:

∆Ζit = ∆ΥGt + ∆SCq + ∆SIi

(ΙΙ.80)

Το βασικό επιτόκιο λαµβάνει υπόψη του το γενικό επίπεδο και τη µορφή της καµπύλης
αποδόσεων επιτοκίου για το νόµισµα της έκδοσης (LIBOR, επιτόκιο κρατικών οµολόγων, κτλ.)
ενώ τα πιστωτικά περιθώρια ορίζονται από τη διαβάθµιση της πιστοληπτικής ποιότητας της
κατηγορίας στην οποία ανήκει η έκδοση. Οι δύο αυτοί παράγοντες ορίζουν τον γενικό κίνδυνο
της έκδοσης ενώ το εναποµείναν περιθώριο αντιπροσωπεύει τον ειδικό κίνδυνο της έκδοσης.

Όπως και στην περίπτωση του µετοχικού χαρτοφυλακίου, οι πραγµατικές µεταβολές της αξίας
ενός χαρτοφυλακίου χρεογράφων που σχετίζεται µε προϊόντα σταθερού εισοδήµατος
αναπαρίστανται από το παρακάτω υπόδειγµα:

T

Q

N

t =1

q =1

i =1

∆P = ∑ PVBPtYG * ∆YGt + ∑ PVBPqSC * ∆SC q + ∑ PVBPi SI * ∆SI i
όπου
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∆P:
T:

η µεταβολή της αξίας του χαρτοφυλακίου,
το πλήθος των σηµείων που χρησιµοποιούνται για να συνθέσουν την
καµπύλη επιτοκίων
πλήθος των κατηγοριών πιστοληπτικής διαβάθµισης
πλήθος των εκδόσεων
η µεταβολή της αξίας του χαρτοφυλακίου που προκαλείται από την µεταβολή

Q:
N:

PVBPtYG :

του βασικού επιτοκίου κατά µία µονάδα βάσης,
SC
q

PVBP

:

η µεταβολή της αξίας του χαρτοφυλακίου που προκαλείται από την µεταβολή

PVBPi SI :

του πιστωτικού περιθωρίου επιτοκίου, που αντιστοιχεί στην πιστοληπτική
διαβάθµιση που έχει ενταχθεί ο εκδότης, κατά µία µονάδα βάσης,
η µεταβολή της αξίας του χαρτοφυλακίου που προκαλείται από την µεταβολή
του ειδικό περιθώριο επιτοκίου που αντιστοιχεί
συγκεκριµένου εκδότη, κατά µία µονάδα βάσης.

στον

κίνδυνο

το

Ο κίνδυνος του χαρτοφυλακίου το οποίο απαρτίζεται από χρεόγραφα σταθερού εισοδήµατος
υπολογίζεται από τη διακύµανση της εξίσωσης (ΙΙ.81):

[

σ ∆2P = GR + ∑ (PVBPi SI ) * σ SI2
N

i =1

2

i

]

(ΙΙ.82)

όπου

σ ∆2P :
GR:

σ SI2

t

:

η συνολική διακύµανση του χαρτοφυλακίου
ο γενικός κίνδυνος
ο ειδικός κίνδυνος

Παρόλο που η εκτίµηση του ειδικού κινδύνου φαντάζει σχετικά εύκολη, στην πράξη η
εξεύρεση ιστορικών στοιχείων για το σύνολο της καµπύλης επιτοκίων που αφορούν
µεµονωµένες

εκδόσεις

είναι

εξαιρετικά

δύσκολη.

Εναλλακτικά

θα

µπορούσαν

να

χρησιµοποιηθούν οι χρονολογικές σειρές που αφορούν εκδόσεις που έχουν τα ίδια
χαρακτηριστικά µε την εµπλεκόµενη έκδοση.

Παρά την πολύ καλή εξειδίκευσή του, το παραπάνω υπόδειγµα δεν λαµβάνει υπόψη του τις
συσχετίσεις µεταξύ των τριών συνιστωσών του προεξοφλητικού επιτοκίου µηδενικού
τοκοµεριδίου της κάθε έκδοσης και θεωρεί ότι το πιστωτικό περιθώριο επιτοκίου και το ειδικό
περιθώριο επιτοκίου παραµένει σταθερό καθ’ όλο το µήκος της καµπύλης αποδόσεων
επιτοκίων.
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Παρά τα µειονεκτήµατα τα οποία είναι αναπόσπαστα στη παραπάνω προσέγγιση για τη
µέτρηση του ειδικού κινδύνου των µετοχικών χαρτοφυλακίων και των χαρτοφυλακίων
προϊόντων σταθερού εισοδήµατος, η µέθοδος χρησιµοποιείται ευρέως από τα πιστωτικά
ιδρύµατα που εφαρµόζουν εσωτερικά υποδείγµατα βασισµένα στον υπολογισµό της µήτρας
συσχετίσεων ή της µήτρας διακύµανσης – συνδιακύµανσης (µέθοδος διακύµανσης –
συνδιακύµανσης και µέθοδος προσοµοίωσης Monte Carlo). Η εύρεση ενός περισσότερο
ολοκληρωµένου υποδείγµατος για την µέτρηση του ειδικού κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου
ετερογενών χρηµατοοικονοµικών προϊόντων θα µπορούσε να αποτελέσει το κίνητρο για
περαιτέρω µελέτη καθώς τα χαρτοφυλάκια των πιστωτικών ιδρυµάτων γεννούν διαρκώς
αυξανόµενο ειδικό κίνδυνο.

7

ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ

Τα εποπτευόµενα πιστωτικά ιδρύµατα και οι εποπτικές αρχές διαφοροποιούνται σε αρκετά
θέµατα αντιµετώπισης της µέτρησης του κινδύνου και κατανοµής των κεφαλαίων (Estrella,
1995). Η εποπτική αξιολόγηση των εσωτερικών υποδειγµάτων έχει ως κύριο στόχο τη
διασφάλιση της διαθεσιµότητας επαρκούς κεφαλαίου ώστε να προστατευθεί το πιστωτικό
ίδρυµα από σηµαντικές ζηµιές στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών του. Ο στόχος αυτός δεν
ταυτίζεται απαραίτητα µε το στόχο της αξιολόγησης που διεξάγει το ίδιο το πιστωτικό ίδρυµα.

Επιπροσθέτως, οι εποπτικές αρχές, αν και είναι εξοικειωµένες µε το θεωρητικό υπόβαθρο των
τραπεζικών υποδειγµάτων ΜΑ∆Ζ, δεν µπορούν να αξιολογήσουν κάθε συνιστώσα και τεχνική
λεπτοµέρεια του υποδείγµατος το ίδιο καλά όσο το εξεταζόµενο πιστωτικό ίδρυµα. Αυτό
γίνεται, κυρίως, λόγω της ελλιπούς διάχυσης της πληροφόρησης από το πιστωτικό ίδρυµα
προς την αρµόδια εποπτική αρχή (ασυµµετρία πληροφόρησης).

73

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

Τέλος, είναι στην αρµοδιότητα των εποπτικών αρχών να δηµιουργούν µεθοδολογίες
αξιολόγησης οι οποίες να επιτρέπουν την ισότιµη µεταχείριση των εποπτευόµενων πιστωτικών
ιδρυµάτων. Οι µεθοδολογίες αυτές βασίζονται κυρίως στην αξιολόγηση των υποδειγµάτων µε
οικονοµικούς (µέτρηση του πλήθους των υπερβάσεων διεξάγοντας ‘εκ των υστέρων
έλεγχους’) παρά µε στατιστικούς (έλεγχος ακρίβειας βάσει µετρήσεων του µεγέθους των
υπερβάσεων) όρους. Συµπερασµατικά, η εποπτική αξιολόγηση των υποδειγµάτων ΜΑ∆Ζ,
παρά τις ιδιαιτερότητες που εµπεριέχει, ακολουθεί ενιαία τακτική αξιολόγησης, γεγονός που
αποτελεί και το µεγαλύτερο πλεονέκτηµά της.

Σύµφωνα µε αυτήν την ενιαία αντιµετώπιση επιβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύµατα
κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι των ιδίων κεφαλαίων. Όµως, πέραν της ‘τυπικής’ προσέγγισης,
τα τελευταία χρόνια τα πιστωτικά ιδρύµατα επιχειρούν µια στροφή στην επονοµαζόµενη
προσέγγιση των ‘εσωτερικών υποδειγµάτων’. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στις εκτιµήσεις της
ΜΑ∆Ζ που παράγονται από τα ίδια εσωτερικά υποδείγµατα µέτρησης του κινδύνου αγοράς
χρησιµοποιώντας τις τυπικές εποπτικές παραµέτρους, ήτοι, περίοδος διακράτησης δέκα (10)
ηµερών και επίπεδο εµπιστοσύνης 99%. Το προαναφερθέν επίπεδο εµπιστοσύνης διασφαλίζει
στο πιστωτικό ίδρυµα ότι υπάρχει µόνο 1% πιθανότητα, οι ζηµιές που θα υποστεί τις
επόµενες δύο εβδοµάδες να ξεπερνούν την µέγιστη αναµενόµενη δυνητική ζηµιά.

Πιο συγκεκριµένα, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις που αντιστοιχούν σε κάποιο πιστωτικό ίδρυµα
για την επόµενη ηµέρα ορίζονται ως το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της εκτίµησης της ΜΑ∆Ζ της
τρέχουσας ηµέρας και ενός πολλαπλασίου του µέσου όρου των εκτιµήσεων της ΜΑ∆Ζ των
τελευταίων εξήντα (60) ηµερών και δίνονται από:

CC t +1

⎛
⎞
1 59
= max⎜⎜ VaRt (1,10 ), M t
VaRt −i (1,10 )⎟⎟ + SRt
∑
60 i =0
⎝
⎠

όπου

CCt+1:

κεφαλαιακές απαιτήσεις της επόµενης ηµέρας
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VaRt (1, 10):
Mt:
SRt:

η ΜΑ∆Ζ από την τρέχουσα ηµέρα και µέχρι δέκα ηµέρες στο µέλλον
πολλαπλασιαστής που προκύπτει από τις υπερβάσεις του ‘εκ των υστέρων
ελέγχου’
πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις που προκύπτουν από τον ειδικό κίνδυνο

Σύµφωνα µε το υπάρχον εποπτικό πλαίσιο ο πολλαπλασιαστής Mt δεν πρέπει να είναι
µικρότερος του 3. Ο πολλαπλασιαστής περιλαµβάνεται στον υπολογισµό των κεφαλαιακών
απαιτήσεων που αφορούν στον κίνδυνο αγοράς και προσαρµόζει την εκτίµηση της ΜΑ∆Ζ στις
προσδοκίες των εποπτικών αρχών για την ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση και παράλληλα
αντικατοπτρίζει τον κίνδυνο που απορρέει από τη χρήση λανθασµένου υποδείγµατος
(Hendricks και Hirtle, 1997).

Επιπρόσθετα, ο πολλαπλασιαστής αυτός µπορεί να αυξοµειώνεται µε το πέρασµα του χρόνου
σύµφωνα µε το πλήθος τον υπερβάσεων που έχουν παρατηρηθεί στο κινητό δείγµα των
προηγούµενων 250 ηµερών. Κατά το υφιστάµενο εποπτικό πλαίσιο, ο Mt ορίζεται ανάλογα µε
την ακρίβεια των εκτιµήσεων του υποδείγµατος ΜΑ∆Ζ για περίοδο διακράτησης µίας (1)
ηµέρας και επίπεδο εµπιστοσύνης 99% [VaRt (1, 1)].

Ως ειδικός κίνδυνος ορίζεται ο κίνδυνος µεταβολής της τιµής του σχετικού χρηµατοπιστωτικού
µέσου λόγω επίδρασης των παραγόντων που σχετίζονται µε τον εκδότη του. Η κεφαλαιακή
απαίτηση που αντιστοιχεί στον ειδικό κίνδυνο προορίζεται για να καλύψει δυσµενείς
µεταβολές στις τιµές που οφείλονται σε µη-προβλέψιµα γεγονότα που σχετίζονται µε µια
συγκεκριµένη έκδοση (µετοχή, εταιρικό οµόλογο, κτλ.) και το ύψος του εξαρτάται από τους
παράγοντες κινδύνου που χρησιµοποιεί το εσωτερικό υπόδειγµα (Basel II). Αν για τον
υπολογισµό της ΜΑ∆Ζ ενός συγκεκριµένου προϊόντος το υπόδειγµα χρησιµοποιεί τις
χρονολογικές σειρές που αντιστοιχούν στο ίδιο το προϊόν, και δεν προσεγγίζει τη
συµπεριφορά του µε κάποιο άλλο προϊόν ή δείκτη, τότε ο µόνος κίνδυνος που θα πρέπει να
προβλεφθεί είναι ο ιδιοσυγκρατικός κίνδυνος. Ως ιδιοσυγκρατικός κίνδυνος ορίζεται η
µεταβολή στην τιµή του παράγοντα κινδύνου που δεν ερµηνεύεται από αντίστοιχη µεταβολή

75

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

στο δείκτη. Ως τέτοιος δε θα εξεταστεί στην παρούσα µελέτη καθώς για την ανάλυση της
ΜΑ∆Ζ θα χρησιµοποιηθούν οι ίδιοι οι παράγοντες κινδύνου και όχι προσεγγίσεις αυτών.

Όπως προαναφέρθηκε η τιµή του πολλαπλασιαστή εξαρτάται από τον αριθµό των
υπερβάσεων κατά τις τελευταίες 250 εργάσιµες ηµέρες. Ο αριθµός των υπερβάσεων
κατανέµεται σε τρεις ζώνες κάθε µία από τις οποίες λαµβάνει ένα χρώµα κατά τα πρότυπα του
συµβολισµού που παρέχεται από τη φωτεινή σηµατοδότηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
Έτσι, η πράσινη ζώνη (τέσσερις ή λιγότερες υπερβάσεις) σηµατοδοτεί το χαρακτηρισµό του
υποδείγµατος ως ‘αποδεκτού’ και τη διατήρηση του πολλαπλασιαστή στα χαµηλότερα επίπεδά
του (Mt = 3). Εντός της κίτρινης ζώνης (πέντε έως εννέα υπερβάσεις), η οποία σηµατοδοτεί
την αµφισβήτηση της καταλληλότητας του υποδείγµατος αλλά όχι την παύση της εφαρµογής
του, ο πολλαπλασιαστικός συντελεστής αυξάνεται παράλληλα µε τον αριθµό των
υπερβάσεων. Τέλος, η κόκκινη ζώνη (δέκα ή περισσότερες υπερβάσεις) θέτει το υπόδειγµα
υπό αµφισβήτηση, επιβάλλει πολλαπλασιαστικό συντελεστή ίσο µε τέσσερα (4) αναγκάζοντας
το πιστωτικό ίδρυµα να βελτιώσει το σύστηµα διαχείρισης του κινδύνου αγοράς στην
περίπτωση που δε θεωρηθεί ακατάλληλο από την εποπτεύουσα αρχή.

Πίνακας II.5:
Υπερβάσεις και Πολλαπλασιαστικός συντελεστής
σύµφωνα µε την Επιτροπή της Βασιλείας
Ζώνη

Πράσινη

Κίτρινη
Κόκκινη

Αριθµός Υπερβάσεων

Πολλαπλασιαστικός
Συντελεστής

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 ή περισσότερες

3,00
3,00
3,00
3,00
3,40
3,50
3,65
3,75
3,85
4,00

Πηγή: Επιτροπή της Βασιλείας (Basel Committee), 1996

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ανωτέρω ανάλυσης, παρατηρήθηκε ότι ο πολλαπλασιαστής
µπορεί να φτάσει έως την τιµή τέσσερα (4) εξαιτίας ανεπαρκειών που διαπιστώνονται στα
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ποσοτικά κριτήρια. Πέραν τούτου, στην τιµή αυτή µπορεί να προστεθεί και η τιµή ένα (1)
στην περίπτωση που διαπιστωθούν λειτουργικές ανεπάρκειες ποιοτικού χαρακτήρα ή
δυσλειτουργίες στο χειρισµό του υποδείγµατος (π.χ. λανθασµένη εισαγωγή δεδοµένων,
έλλειψη

εφεδρικού

συστήµατος

ηλεκτρονικών

υπολογιστών,

µη

επαρκής

αριθµός

εξειδικευµένου προσωπικού κτλ.).

Είναι φανερό ότι τα εσωτερικά υποδείγµατα εισάγουν µια εναλλακτική και καινοτόµο
αντιµετώπιση του τρόπου διεξαγωγής του εποπτικού ελέγχου επί των πιστωτικών ιδρυµάτων.
Οι εποπτικές αρχές, έχοντας στη διάθεσή τους τον µαθηµατικό τύπο υπολογισµού των
κεφαλαιακών απαιτήσεων, δεν έχουν παρά να ελέγξουν την επάρκεια του υποδείγµατος και να
καθορίσουν τις εποπτικές παραµέτρους για τον ακριβή υπολογισµό τους.

8

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ο σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η ανακεφαλαίωση των βασικών µεθόδων
υπολογισµού της Μέγιστης Αναµενόµενης ∆υνητικής Ζηµίας. Η µεθοδολογία των ‘δέλτα–
κανονικών’ υποδειγµάτων χρησιµοποιεί κατά κόρον παραµέτρους οι οποίες εκτιµώνται βάσει
των ιστορικών δεδοµένων (π.χ. παραδοσιακή εκτίµηση της µεταβλητότητας, µεταβλητότητα
κατά RiskMetricsTM, διαδικασίες εκτίµησης της τεκµαιρόµενης µεταβλητότητας, κτλ.),
γεννώντας κάποια µήτρα διακύµανσης – συνδιακύµανσης η οποία θα εφαρµοσθεί στις
γραµµικά αποτιµηµένες ή οι ψευδο – γραµµικά αποτιµηµένες θέσεις για να παραχθεί η ΜΑ∆Ζ.

Ανάµεσα στις µεθόδους ολοκληρωτικής αποτίµησης, η ιστορική προσοµοίωση αποτελεί την
ευκολότερη µέθοδο σε κατανόηση και εφαρµογή, αλλά κατά καιρούς έχει δεχτεί κριτική για τη
µοναδική (και εξαρτώµενη από το παρελθόν) αλληλουχία τιµών που παρέχει. Η αλληλουχία
αυτή εµπεριέχει τον κίνδυνο να παραλείψει περιόδους κατά τις οποίες η µεταβλητότητα των
τιµών αλλάζει σηµαντικά. Καλύπτοντας αυτό το κενό, η προσοµοίωση Monte Carlo θεωρείται
το πιο ολοκληρωµένο υπόδειγµα του συνόλου των παραδοσιακών µεθόδων, αλλά ταυτόχρονα
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το πιο δύσκολο στην εφαρµογή του καθώς προϋποθέτει προσοµοιώσεις για ένα µεγάλο
πλήθος αλληλουχιών.

Τα ‘δέλτα–κανονικά’ υποδείγµατα µπορούν να θεωρηθούν τα καταλληλότερα υποδείγµατα για
την µέτρηση της ΜΑ∆Ζ σε χαρτοφυλάκια τα οποία δεν περιέχουν δικαιώµατα προαίρεσης ή
προϊόντα µε ενσωµατωµένα δικαιώµατα προαίρεσης. Αντίθετα, τέτοιου είδους χαρτοφυλάκια
προσεγγίζονται από τις µεθόδους της ιστορικής προσοµοίωσης και της προσοµοίωσης Monte
Carlo.

Πρόσφατες µελέτες (Barone-Adesi et al, 1999; McNeil και Frey, 2000 και Boudoukh et al,
1998) προσπάθησαν να εξαλείψουν τα µειονεκτήµατα των παραδοσιακών µεθόδων και να
αυξήσουν την ακρίβειά τους, προτείνοντας κάποιες θεωρητικά τεκµηριωµένες αποκλίσεις από
τις υπάρχουσες µεθόδους ή κάποιες καινοτόµες µεθόδους (FHS, Θεωρία Ακραίων Τιµών, κτλ.).
Τα πιστωτικά ιδρύµατα θα αναγκαστούν να ακολουθήσουν αυτές τις εξελίξεις σε µια
προσπάθεια να προσαρµόσουν τα νέα υποδείγµατα στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου και να
µειώσουν το κόστος υπολογισµού της ΜΑ∆Ζ.

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάστηκαν, επίσης, τα κεντρικά οριακά θεωρήµατα του Fisher –
Tippet – Gnedenko και του Picklands – Dalkema – de Hann τα οποία αφορούν τα µέγιστα ανά
οµάδες και τις υπερβάσεις του σηµείου αναφοράς, αντίστοιχα, και είναι βασισµένα στην ιδέα
του κεντρικού οριακού θεωρήµατος το οποίο αφορά το σύνολο των διαθέσιµων τιµών της
κατανοµής πιθανότητας. Το κοινό χαρακτηριστικό των παραπάνω τριών οριακών θεωρηµάτων
είναι ότι υποθέτουν µια υποκείµενη οριακή κατανοµή πιθανότητας (κανονική κατανοµή για το
σύνολο των παρατηρήσεων, γενικευµένη κατανοµή θεωρίας ακραίων τιµών για τα µέγιστα
ανά οµάδες και γενικευµένη κατανοµή Pareto για τις υπερβάσεις του σηµείου αναφοράς)
ανεξάρτητα από την κατανοµή του παράγοντα κινδύνου.

Για την αξιολόγηση του κάθε υποδείγµατος θα πρέπει να ελεγχθεί ενδελεχώς η
αποτελεσµατικότητά του. Η καλύτερη ένδειξη για τέτοιου είδους αξιολόγηση, καθώς δεν
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περιέχει κάποιου είδους στατιστική µεροληψία, είναι ο ‘εκ των υστέρων έλεγχος’ που
προτείνεται από την Επιτροπή της Βασιλείας.

Η Τροποποίηση της Συνθήκης για την Εποπτεία του Πιστωτικού Συστήµατος που παρήγαγε η
Επιτροπή το 1996 παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία για την αξιολόγηση, από πλευράς των
πιστωτικών

ιδρυµάτων,

ενός

συνόλου

εναλλακτικών

υποδειγµάτων

τα

οποία

δραστηριοποιούνται κάτω από τις ίδιες συνθήκες και το ίδιο χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον
(χρήση της ίδιας σύνθεσης χαρτοφυλακίου, των ίδιων δεδοµένων, κτλ.). Επιπλέον, η Συνθήκη
της Επιτροπής της Βασιλείας παρέχει κίνητρα στα χρηµατοοικονοµικά και πιστωτικά ιδρύµατα
να εφαρµόσουν ίδια εσωτερικά υποδείγµατα για τη µέτρηση του κινδύνου αγοράς, εφόσον
υπάρχει συστηµατική εξωγενής αξιολόγησή τους από τις αρµόδιες εποπτικές αρχές.

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. 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
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
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της ΜΑ∆Ζ οι οποίες θα πρέπει µε τη σειρά τους να συγκριθούν µε τις πραγµατικές ζηµίες του
υπό εξέταση χαρτοφυλακίου.

Εν συνεχεία, 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). Για το σκοπό αυτό στο Κεφάλαιο III θα επιχειρηθεί
σύγκριση δύο παραδοσιακών µορφών εκτίµησης της ΜΑ∆Ζ ενώ στο Κεφάλαιο IV θα
παρουσιαστεί συγκριτική αξιολόγηση της αντιπροσωπευτικής παραδοσιακής µεθόδου και των
εναλλακτικών υποδειγµάτων υπολογισµού της ΜΑ∆Ζ.
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