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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα των τελευταίων ετών που έχει 

επανειλλημένα απασχολήσει την χρηματοοικονομική ανάλυση είναι η ανάγκη για 

σωστή διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου. Ένα απο τα εργαλεία που 

αρχικά χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό αυτό είναι και η μέθοδος της Value - at - 

Risk ή εναλλακτικά VaR. Μάλιστα, η μεθοδολογία της VaR έχει καταφέρει να 

αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί αντιμετώπιζαν 

έως τώρα τον κίνδυνο και να συνεισφέρει δραστικά στον ορθότερο χειρισμό αυτού.

Η VaR αποτελεί μια μέθοδος χειρισμού του κινδύνου η οποία χρησιμοποιεί 

για τον σκοπό αυτό τυπικές στατιστικές μεθόδους προερχόμενες από άλλα 

επιστημονικά πεδία. Ειδικότερα, η VaR μετρά την χειρότερη αναμενόμενη απώλεια 

για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο (σε συνθήκες κανονικής αγοράς) και για 

συγκεκριμένο διάστημα εμπιστοσύνης. Με άλλα λόγια, αποτελεί ένα συνοπτικό 

μέτρο του κινδύνου της αγοράς. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την μέθοδο αυτή 

είτε απλά για λόγους πληροφόρησης σχετικά με την επίδραση του κινδύνου σε 

παρατηρούμενες επενδύσεις είτε για να χειριστούμε και να περιορίσουμε τον κίνδυνο 

στα επίπεδα που επιθυμούμε.

Ένα από τα βασικά συστατικά στοιχεία της μεθόδου αυτής είναι και η 

διακύμανση του εκάστοτε επενδυτικού προϊόντος, την χειρότερη αναμενόμενη 

απώλεια του οποίου επιθυμούμε να εκτιμήσουμε. Η διακύμανση είναι παράγοντας 

που επηρεάζει άμεσα τόσο τον τρόπο υπολογισμού της VaR όσο και τα 

αποτελέσματα αυτής, οπότε υπάρχει περίπτωση αν χρησιμοποιηθεί διαφορετικό 

υπόδειγμα για τον υπολογισμό της διακύμανσης, η VaR να δίνει διαφορετικά ή 

ακόμα και τα ίδια αποτελέσματα.

Στο σημείο αυτό έγκειται και η προσπάθεια της παρούσας εργασίας. Σκοπός 

μας είναι να δούμε κατά πόσο η επιλογή του τρόπου εκτίμησης της διακύμανσης (και 

κατά συνέπεια της τυπικής απόκλισης) επηρεάζει δυναμικά τα αποτελέσματα της 

VaR. Η έρευνα αυτή αφορά τόσο το θειυρητικό υπόβαθρο της καινούργιας αυτής 

προσέγγισης όσο και την οικονομετρική διάσταση, με την διερεύνηση και την 

πρακτική εφαρμογή σε χρονολογικές σειρές. Συγκεκριμένα, για την εμπειρική 

ανάλυση και την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων θα χρησιμοποιηθούν
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χρονολογικές σειρές τριών μετοχών από τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο (οι μετοχές 

της Εμπορικής τράπεζας, της Εθνικής τράπεζας και της τράπεζας Πειραιώς).

Ειδικότερα, θα υπολογίσουμε την διακύμανση με βάση τα οικονομετρικά 

υποδείγματα AR(p) - GARCH(p, q) και GARCH(p, q) και θα χρησιμοποιήσουμε τα 

αποτελέσματα αυτά για την εκτίμηση της VaR. Στην συνέχεια τα αποτελέσματα αυτά 

θα παρουσιαστούν γραφικά αντίστοιχα για την κάθε περίπτωση. Το τελευταίο βήμα 

θα είναι η σύγκριση των γραφημάτων με τις δυο διαφορετικές μεθόδους και η 

εξαγωγή συμπερασμάτων για το αν η μεταβολή στην εκτίμηση της μεταβλητότητας 

της μετοχής επηρεάζει σημαντικά τα αποτελέσματα της VaR.

Στο Πρώτο Κεφάλαιο της εργασίας γίνεται μια εισαγωγή στην έννοια της 

VaR. Αρχικά, αναλύεται η έννοια του χρηματοοικονομικού κινδύνου και οι διάφορες 

μορφές του ενώ παράλληλα περιγράφεται και η ανάγκη για την διαχείριση αυτού. 

Στην συνέχεια, παρατίθεται μια γενική περιγραφή της μεθόδου της VaR και των 

μεθόδων υπολογισμού αυτής για κανονικές και παραμετρικές κατανομές. 

Παράλληλα, αναλύονται όλοι οι γνωστοί μέθοδοι υπολογισμού της VaR και 

τονίζονται τα πλεονεκτήματα αλλά και τα προβλήματα κατά την εφαρμογή των 

μεθόδων αυτών. Στο τέλος του κεφαλαίου, αναφέρονται τα προβλήματα και οι 

περιορισμοί της VaR αλλά και οι απαντήσεις που δίνονται για την αντιμετώπιση 

αυτών.

Στο Δεύτερο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η εμπειρική διερεύνηση των τριών 

χρονολογικών σειρών. Αρχικά διερευνάται η στασιμότητα των σειρών με βάση την 

μέθοδο των Dickey - Fuller, αναλύονται οι περιγραφικές στατιστικές αυτών όπως 

επίσης και οι αυτοσυσχετισεις τόσο στις αποδόσεις όσο και στα τετράγωνα των 

αποδόσεων. Έπειτα, αναλύονται τα υποδείγματα AR(p), ARCH(q) και GARCEKp, q) 

και επιλέγεται το υπόδειγμα που περιγράφει καλύτερα την κάθε μετόχι). Στην 

συνέχεια εκτιμάται η τυπική απόκλιση με βάση το κάθε επιλεγμένο υπόδειγμα, η 

οποία και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της VaR. Στο τελικό στάδιο 

υπολογίζεται η VaR (η οποία παρουσιάζεται διαγραμματικά) και συγκρίνονται τα 

γραφήματα της σε κάθε περίπτωση με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων για το αν 

αλλαγή στην μέθοδο υπολογισμού της διακύμανσης συνεπάγεται και αλλαγή στις 

εκτιμήσεις της VaR.

7



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°: Αναλύοντας την προσέγγιση της VaR

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°: ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΙΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΤΗΣ VaR

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1: Ο ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ 

ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ

Τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην διαχείριση του 

κινδύνου τοσο από τους ακαδημαϊκούς όσο και απο τους μετέχοντες στην αγορα. Το 

αυξανόμενο αυτό ενδιαφέρον είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς γεγονότων. Η 

παγκοσμιοποίηση του εμπορίου και της παραγωγής προϊόντοον έχουν αυξήσει τις 

επενδύσεις, τόσο τις χρηματοοικονομικές όσο και τις άμεσες, σε αγορές που 

παρουσιάζουν απροσδόκητη μεταβλητότητα. Επιπλέον, και στις αναπτυγμένες και 

στις αναδυόμενες οικονομίες, οι αγορές κεφαλαίου έχουν λάβει αυξημένο ενδιαφέρον 

σαν μέσο τοποθέτησης χρηματικών αποθεμάτιυν.

Σαν αποτέλεσμα αυτών, επιχειρήσεις και χρηματοοικονομικοί οργανισμοί 

δίνουν ιδιαίτερη σημασία στον τύπο, στην έκταση και στην ποσότητα έκθεσης τους 

στον κίνδυνο. Αυτοί οι οργανισμοί δίνουν βαρύτητα στην διαχείριση του κινδύνου. 

Οι περισσότεροι τα καταφέρνουν ενώ ένα ποσοστό αυτών αποτυγχάνουν. Έτσι ενώ 

πολλοί οργανισμοί παθητικά αποδέχονται την έκθεση στον χρηματοοικονομικό 

κίνδυνο, άλλοι προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

μέσω της διαχείρισης του κινδύνου.

Και στις δυο περιπτώσεις όμως, ο κίνδυνος θα πρέπει να ελέγχεται 

προσεκτικά εξαιτίας της πιθανότητας πρόκλησης ζημιών που θα βλάψουν την 

ζωτικότητα και την ομαλή λειτουργία του οργανισμού. Σκοπός είναι η 

αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου με σκοπό την αποφυγή ατυχών γεγονότων 

αλλά και τη δημιουργία προτύπων με στόχο τη χρησιμοποίηση τους σε παρόμοιες 

περιπτοόσεις.

Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με την ανάγκη για προσεκτική διαχείριση 

του χρηματοοικονομικού κινδύνου. Στο Τμήμα 1.1.1 περιγράφεται ο 

χρηματοοικονομικός κίνδυνος στην γενική του μορφή και στο Τμήμα 1.1.2 

αναφέρονται οι πηγές προέλευσης του κινδύνου. Στη συνέχεια και στο Τμήμα 1.1.3
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°: Αναλύοντας την προσέγγιση της VaR

αναλύεται η ανάγκη για τη σωστή διαχείριση του, όπως επίσης και οι παράγοντες που 

οδήγησαν στην ανάπτυξη της διαχείρισης του κινδύνου. Τέλος, το Τμήμα 1.1.4 

επικεντρώνεται στις διάφορες μορφές χρηματοοικονομικού κινδύνου που οι 

χρηματοοικονομικοί οργανισμοί αντιμετωπίζουν και παράλληλα με την παρουσίαση 

τους, προτείνονται τρόποι αντιμετώπισης και ελέγχου των διαφόρων μορφών του 

κινδύνου.

1.1.1 Η έννοια του χρηματοοικονομικού κινδύνου

Για τους οικονομολόγους ο κίνδυνος μπορεί να καθοριστεί ως η ύπαρξη 

αβεβαιότητας σχετικά με απροσδόκητα μελλοντικά αποτελέσματα, όπως η τιμή μιας 

μετοχής ή άλλα περιουσιακά στοιχεία που παρουσιάζουν επενδυτικό ενδιαφέρον. Ο 

κίνδυνος αποτελεί έναν παράγοντα-κλειδί για την οικονομική δραστηριότητα γιατί 

άνθρωποι και επιχειρήσεις κάνουν επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων, σε 

εξοπλισμό και σε ανθρώπινο κεφάλαιο, χωρίς να γνωρίζουν αν οι μελλοντικές 

αποδόσεις αυτών των επενδύσεων θα είναι αρκετές να αντισταθμίσουν τα χρηματικά 

κεφάλαια που δαπανήθηκαν. Αν αυτές οι επενδύσεις δεν αποδίδουν τις αναμενόμενες 

αποδόσεις τότε οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις αυτών των αποδόσεων φθίνουν σε 

αξία.

Οι επιχειρήσεις είναι εκτεθειμένες σε διάφορα είδη κινδύνου, τα οποία ευρέως 

μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο βασικές κατηγορίες: σε κίνδυνο εντός της 

επιχείρησης και σε κίνδυνο εκτός της επιχείρησης. Ο κίνδυνος εντός της επιχείρησης 

είναι αυτός τον οποίο οι οργανισμοί πρόθυμα υποθέτουν ότι δημιουργεί ένα 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και προσδίδει αξία στα μερίσματα των μετοχών. Ο 

κίνδυνος εντός της επιχείρησης ή εναλλακτικά ο λειτουργικός κίνδυνος, αναφέρεταί 

στην αγορά προϊόντων στην οποία μια επιχείρηση λειτουργεί και περιλαμβάνει 

τεχνολογικές καινοτομίες, σχεδίασμά προϊόντος και προώθηση αυτού. Η έκθεση στον 

λειτουργικό κίνδυνο είναι ο βασικός πυρήνας όλων των δράστηριοτήτων της 

επιχείρησης. Επιπλέον, οι δραστηριότητες αυτές συμπεριλαμβάνουν και την έκθεση 

στον μακροοικονομικό κίνδυνο, ο οποίος είναι αποτέλεσμα οικονομικών κύκλων ή 

μεταβολών στο εισόδημα και στις νομισματικές πολιτικές.

Στην κατηγορία του κινδύνου εκτός της επιχείρησης ανήκουν είδη κινδύνου 

πάνω στα οποία η επιχείρηση δεν έχει κανέναν έλεγχο. Εδώ συμπεριλαμβάνεται ο
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στρατηγικός κίνδυνος, ο οποίος είναι αποτέλεσμα θεμελιωδών αλλαγών στο 

οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον. Αυτό το είδος είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί 

εκτός βέβαια αν υπάρχει συνεργασία μεταξύ των πολιτικιών που έχουν χαράξει χώρες 

και επιχειρήσεις. Τέλος, ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος ορίζεται ως ο κίνδυνος που 

σχετίζεται με πιθανές απώλειες στις χρηματοοικονομικές αγορές, όπως απώλειες 

λόγω μεταβολής των επιτοκίων ή λάθη στις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. Η 

έκθεση στον χρηματοοικονομικό κίνδυνο μπορεί να αντιμετωπιστεί προσεκτικά έτσι 

ώστε να επικεντρωθεί η επιχείρηση σε αυτό που μπορεί να κάνει καλύτερα, να 

διαχειριστεί την έκθεση στον κίνδυνο εντός της επιχείρησης.

Σε αντίθεση με τους βιομηχανικούς οργανισμούς, η πρωταρχική 

δραστηριότητα των χρηματοοικονομικών οργανισμιόν είναι να καταφέρουν να 

διαχειριστούν τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο όσο πιο ενεργά γίνεται. Αυτοί οι 

οργανισμοί κατανοούν ότι πρέπει να μετρήσουν τις πηγές του κινδύνου όσο πιο 

συγκεκριμένα γίνεται με σκοπό να ελέγχουν και κυρίως να αποτιμούν τον κίνδυνο. 

Κατανόηση του κινδύνου σημαίνει ότι συνειδητά έχει δημιουργηθεί ένα σχέδιο για 

τις συνέπειες δυσμενών αποτελεσμάτων και καλύτερη προετοιμασία της 

αναπόφευκτης αβεβαιότητας.

1.1.2 Από πού προέρχεται ο κίνδυνος

Ο κίνδυνος προέρχεται από πολλές και διάφορες πηγές. Ο ανθρώπινος 

παράγοντας, οι οικονομικοί κύκλοι, ο πληθωρισμός, οι αλλαγές στις κυβερνητικές 

πολιτικές και οι πόλεμοι είναι κάποιοι βασικοί λόγοι που δημιουργούν κίνδυνο. 

Επίσης απροσδόκητα φυσικά φαινόμενα, όπως περιβαλλοντικές αλλαγές και σεισμοί 

αποτελούν πηγές δημιουργίας κινδύνου. Ο κίνδυνος προέρχεται και από την 

μακροχρόνια οικονομική μεγέθυνση, τεχνολογικές καινοτομίες, οι οποίες 

αντικαθιστούν την υπάρχουσα ξεπερασμένη τεχνολογία αλλά δημιουργούν κενά στον 

τομέα της εργασίας. Όμως ο κίνδυνος και η επιθυμία ανάληψης αυτού είναι 

απαραίτητα για την ανάπτυξη της οικονομίας.

Πολλοί χρηματοοικονομικοί και ασφαλιστικοί οργανισμοί προσπαθούν να 

επενδύσουν σε αγορές στόχος των οποίων είναι η απορρόφηση αυτών των κινδύνων. 

Ωστόσο, οι χρηματοοικονομικές αγορές δεν μπορούν να προστατευθούν από όλους 

τους κινδύνους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο μακροοικονομικός
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κίνδυνος (με την ευρεία έννοια του) που δημιουργεί μεταβολές στο εισόδημα και 

στην εργασία, οι οποίες είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Γι’ αυτόν τον λόγο οι 

κυβερνήσεις έχουν δημιουργήσει όρια ασφαλείας που ο ιδιωτικός τομέας δεν μπορεί 

να παρέχει.

Δυστυχώς όμως και οι κυβερνήσεις συνεισφέρουν στον κίνδυνο. Χοδρες οι 

οποίες αναπροσαρμόζουν την συναλλαγματική τους ισοτιμία σε ένα μη ρεαλιστικό 

επίπεδο δημιουργούν σοβαρές ανισορροπίες στην εγχώρια οικονομία. Αυτή η 

κατάσταση ενθαρρύνει οργανισμούς να δανειστούν μεγάλα ποσά σε ξένο νόμισμα, 

προκαλώντας έτσι συνθήκες καταστροφής με βάση μια απλή υποτίμηση. Ακόμη και 

αν η λύση ήταν η καθιέρωση ενός κοινού νομίσματος, αυτό δεν θα παρείχε 

περισσότερη σταθερότητα, από τη στιγμή που ο κίνδυνος θα μπορούσε απλά να 

μετατοπισθεί σε κάποια άλλη κατεύθυνση.

Όλες οι προαναφερθείσες περιπτοδσεις είναι πηγές δημιουργίας κινδύνου, ο 

οποίος δημιουργεί αποκλίσεις και μπορεί να αντιμετωπισθεί μέσα στα όρια των 

χρηματοοικονομικών αγορών. Αυτές οι αποκλίσεις, είτε πρόκειται για πιθανές είτε 

για υπάρχουσες, απαιτούν σωστή διαχείριση του κινδύνου.

1.1.3 Η διαχείριση του κινδύνου

Η αυξανόμενη μεταβλητότητα στην συναλλαγματική ισοτιμία, στα επιτόκια 

και στις τιμές των αγαθών δημιούργησε την ανάγκη για καινούργια 

χρηματοοικονομικά εργαλεία και αναλυτικά μέσα για την διαχείριση του κινδύνου. Η 

διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου αναφέρεται στον σχεδίασμά και την 

εφαρμογή διαδικασιών που θα χρησιμοποιούνται για να ελέγχουν τον 

χρηματοοικονομικό κίνδυνο. Η διαχείριση του κινδύνου έχει προκύψει από την 

ανάγκη να αντιμετιοπισθεί αποτελεσματικά η αυξανόμενη μεταβλητότητα στην 

παγκόσμια χρηματοοικονομική αγορά. Και αυτό έγινε εφικτό μέσω των 

τεχνολογικών καινοτομιών.

Οι τεχνολογικές αλλαγές προέκυψαν από τις μεταβολές σε δυο βασικούς 

τομείς, στον φυσικό εξοπλισμό και στην χρηματοοικονομική θεωρία. Επιπλέον, η 

φθηνότερη επικοινωνία και η υπολογιστική δύναμη έχει οδηγήσει σε καινοτομίες 

όπιος η 24ώρη επενδυτική δραστηριότητα και σε συστήματα διαχείρισης κινδύνου 

που είναι προσβάσιμα από όλους. Από την άλλη, καινοτόμες αλλαγές στην
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καινούργια χρηματοοικονομική θεωρία επιτρέπουν στους οργανισμούς να 

δημιουργούν , να αποτιμούν και να ελέγχουν τον κίνδυνο νέων χρηματοοικονομικών 

εργαλείων.

Η άποψη που επικρατεί ότι η διαχείριση του κινδύνου έχει ως βασικό στόχο 

την εξάλειψη του χρηματοοικονομικού κινδύνου είναι εντελώς λανθασμένη. Στην 

πραγματικότητα οι οργανισμοί επιθυμούν να επιλέγουν εκείνη την έκθεση στον 

κίνδυνο που θα τους δώσει καλύτερη ανταγωνιστικότητα αφήνοντας εκτός αυτό που 

δεν τους κάνει. Εναλλακτικά προσπαθούν να επιλέξουν την ελάχιστη δυνατή έκθεση 

που δεν θα τους οδηγήσει σε καταστροφικά αποτελέσματα.

Κάθε οργανισμός, ανάλογα με τα όρια δράσης του, επιλέγει ποιες 

δραστηριότητες γίνονται μέσα σε αυτόν και ποιες δίνονται στη δικαιοδοσία τρίτων. 

Με ανάλογο τρόπο χειρίζονται και τον κίνδυνο. Έτσι χειρίζονται μια συγκεκριμένη 

έκθεση σε κίνδυνο με σκοπό είτε να επιτύχουν υψηλότερες αποδόσεις είτε καλύτερη 

ανάπτυξη σε σχέση με τους ανταγωνιστές. Δηλαδή η διαχείριση του 

χρηματοοικονομικού κινδύνου αποτελεί πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Ένας αποτελεσματικός τρόπος διαχείρισης του χρηματοοικονομικού κινδύνου 

είναι η χρήση των παραγώγων (derivatives). Ένα παράγωγο μπορεί να οριστεί ως ένα 

ιδιοοτικό συμβόλαιο που παίρνει την αξία του από κάποια τιμή αγαθού ή δείκτη (όπως 

μετοχή, ομολογία, αγαθό η νόμισμα) με το οποίο σχετίζεται άμεσα. Ένα τέτοιο 

συμβόλαιο έχει συγκεκριμένη αξία που ορίζεται σε όρους νομίσματος, μετοχής ή 

κάποιας άλλης μονάδας. Και επίσης είναι συμβόλαια που γίνονται μεταξύ δυο 

πλευρών.

Τις δυο τελευταίες δεκαετίες, ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και σε ένα άλλο 

εργαλείο διαχείρισης του χρηματοοικονομικού κινδύνου. Αυτό είναι η VaR ή 

εναλλακτικά Value-at-Risk, η οποία αρχικά χρησιμοποιήθηκε <υς εργαλείο μέτρησης 

του κινδύνου της αγοράς. Εκτός από τον σκοπό αυτό όμως, η VaR μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και σαν οδηγός για επενδυτικές αποφάσεις, μπορεί να δώσει 

πληροφορίες για την εκτίμηση συγκεκριμένων επενδύσεων και να δώσει μια 

συνεκτική και συνολική εικόνα για την έκθεση στο σύνολο του χρηματοοικονομικού 

κινδύνου.

12



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°: Αναλύοντας την προσέγγιση της VaR

1.1.4 Μορφές χρηματοοικονομικού κινδύνου

Αν και πρωταρχικά η VaR χρησιμοποιήθηκε με βάση τον κίνδυνο της αγοράς, 

ωστόσο υπαρχουν και κάποιες άλλες πλευρές του χρηματοοικονομικού κινδύνου οι 

οποίες δεν θα πρεπει να παραβλέπονται. Γενικότερα, ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος 

πρέπει να ταξινομηθεί σε κατηγορίες οι οποίες είναι: ο κίνδυνος της αγοράς, ο 

πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας, ο λειτουργικός κίνδυνος και ο νόμιμος 

κίνδυνος. Αυτά τα πέντε είδη κινδύνου δεν είναι τελείως ανεξάρτητα μεταξύ τους 

αλλά μπορούν να αλληλεπιδρούν και να παράγουν πολλαπλάσια αποτελέσματα.

1.1.4.1 Ο Κίνδυνος της αγοράς (MARKET RISK)

Ο κίνδυνος της αγοράς ή εναλλακτικά market risk προκύπτει από μεταβολές 

στο επίπεδο ή στην μεταβλητότητα των τιμών της αγοράς. Η διαχείριση του κινδύνου 

της αγοράς είναι μια προσπάθεια για την μέτρηση και τον έλεγχο του με έναν 

μοναδικό τρόπο. Μια μέθοδος για την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι η Value-at- 

Risk (VaR) η οποία είναι μια προσπάθεια για την σύνοψη του συνολικού κινδύνου 

της αγοράς, ο οποίος σχετίζεται με την επενδυτική δραστηριότητα της επιχείρησης, 

σε έναν απλό αριθμό. Η VaR μπορεί να οριστεί ως η μέγιστη πιθανή απώλεια σε μια 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο και για συγκεκριμένο διάστημα εμπιστοσύνης 

(Wilson, 1993).

Ο κίνδυνος της αγοράς μπορεί να χωριστεί σε δύο κατηγορίες: στον απόλυτο 

κίνδυνο αγοράς (absolute market risk) ο οποίος μετριέται με βάση κάποιο σχετικό 

νόμισμα, π.χ. Ευρώ και επικεντρώνεται στην μεταβλητότητα των συνολικών 

αποδόσεων, και στον σχετικό κίνδυνο αγοράς (relative market risk) ο οποίος 

μετριέται με βάση κάποιον δείκτη αναφοράς και μετρά τον κίνδυνο σε όρους 

απόκλισης απο τον δείκτη.

Ο κίνδυνος τη αγοράς μπορεί επίσης να κατηγοριοποιηθεί σε directional και 

σε nondirectional κίνδυνο. Ο directional κίνδυνος της αγοράς περιλαμβάνει την 

έκθεση στις αλλαγές των χρηματοοικονομικών μεταβλητών όπως τιμές μετοχών, 

επιτόκια, συναλλαγματική ισοτιμία και τιμές των αγαθών. Αυτή η έκθεση μετριέται 

με γραμμικές προσεγγίσεις όπως ο συντελεστής βήτα (β) για μεταβολές στην αγορά
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μετοχών, η διάρκεια για την έκθεση στα επιτόκια και ο συντελεστής δέλτα (δ) για την 

έκθεση των options με βάση την τιμή των αγαθών.

Ο nondirectional κίνδυνος της αγοράς περιλαμβάνει τον εναπομείναντα 

κίνδυνο ο οποίος αποτελείται από μη γραμμική έκθεση και έκθεση σε 

αντισταθμιστικές θέσεις ή μεταβλητότητες. Η δευτέρου βαθμού έκθεση μετριέται από 

την κυρτότητα για τα επιτόκια και από τον συντελεστή γάμα (γ) για τα options. Ο 

κίνδυνος βάσης (basis risk) δημιουργείται από μη προσδοκόμενες μεταβολές των 

σχετικών τιμοδν των μετοχών συγκεκριμένης θέσης όπως το εύρος των επιτοκίων. 

Τέλος, ο κίνδυνος μεταβλητότητας (volatility risk) μετρά την έκθεση της αλλαγής της 

πραγματικής ή της αναφερόμενης μεταβλητότητας.

Ο κίνδυνος της αγοράς αποτελεί είδος κινδύνου ο οποίος μπορεί να 

περιορισθεί και να ελεγχθεί με βάση κάποια όρια στις έννοιες του, με την μέτρηση 

της VaR και με την ανεξάρτητη επίβλεψη του από τους risk managers. Ωστόσο, δεν 

μπορεί να διαφοροποιηθεί εξ’ ολοκλήρου και όλοι οι επενδυτές είναι υπόλογοι σε 

αυτόν.

1.1.4.2 Ο πιστωτικός κίνδυνος (CREDIT RISK)

Ο πιστωτικός κίνδυνος ή εναλλακτικά credit risk προέρχεται από το γεγονός 

ότι κάποιος από τους αντισυμβαλλόμενους είναι απρόθυμος ή ανίκανος να τηρήσει 

την συμφωνία που επιβάλλει το συμβόλαιο μεταξύ τους. Το αποτέλεσμα του 

μετριέται από το κόστος αντικατάστασης του ποσού αν η άλλη πλευρά αποτυγχάνει 

να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της. Ο πιστωτικός κίνδυνος έχει τρία βασικά 

χαρακτηριστικά, τα οποία είναι: α) η πιθανότητα λάθους, η οποία αντιστοιχεί στην 

πιθανότητα όπου μια αντισυμβαλλόμενη πλευρά αποτυγχάνει να αποπληρώσει μια 

συμβατική συμφωνία, β) ο ρυθμός επανάκτησης, που αποτελεί το μερίδιο του 

ισχυρισμού ότι θα επανακάμψει η επιχείρηση αν η αντισυμβαλλόμενη πλευρά δεν 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, και γ) η έκθεση στον κίνδυνο, η οποία αποτελεί 

το ποσό το οποίο είμαστε διατεθειμένοι να θέσουμε σε κίνδυνο.

Ο πιστωτικός κίνδυνος επίσης περιλαμβάνει και τον κίνδυνο κυριαρχίας 

(sovereign risk). Αυτό το είδος κινδύνου εμφανίζεται όταν χώρες ορίζουν ελέγχους 

συναλλαγματικής ισοτιμίας καθιστώντας αδύνατον οι αντισυμβαλλόμενες πλευρές να 

τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. Δηλαδή ο κίνδυνος κυριαρχίας έχει να κάνει 

περισσότερο με το θέμα των χωρών παρά με τις επιχειρήσεις.
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Ένα άλλο είδος πιστωτικού κινδύνου είναι ο κίνδυνος τακτοποίησης 

(settlement risk) ο οποίος εμφανίζεται όταν δυο συναλλαγές πραγματοποιούνται την 

ίδια μέρα. Προκύπτει όταν η μια πλευρά αποτυγχάνει μετά την πραγματοποίηση της 

συναλλαγής. Ειδικότερα, την ημέρα της τακτοποίησης, η έκθεση στον κίνδυνο 

ισούται με την αξία της πληρωμής ενώ την προηγούμενη ημέρα είναι ίση με την 

καθαρή αξία των δυο πληρωμών.

Οι απώλειες που οφείλονται στον πιστοοτικό κίνδυνο κυρίως συμβαίνουν πριν 

την εκδήλωση του πραγματικού γεγονότος. Γενικότερα, ως πιστωτικός κίνδυνος 

(Jorion, Ρ, 2001) θα μπορούσε να οριστεί η πιθανή απώλεια στην αξία της αγοράς 

προκαλούμενη από ένα πιστωτικό γεγονός (credit event). Ένα πιστωτικό γεγονός 

συμβαίνει όταν υπάρχει μεταβολή στην ικανότητα μιας εκ των δυο πλευριόν να 

τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους. Συνεπώς μεταβολές στην τιμή της αγοράς εξαιτίας 

πιστωτικών αλλαγών μπορούν να θεωρηθούν σαν πιστωτικός κίνδυνος, 

δημιουργώντας χάσμα μεταξύ πιστωτικού κινδύνου και κινδύνου της αγοράς.

Ωστόσο, ο πιστωτικός κίνδυνος είναι πιο δύσκολη περίπτωση να αποτιμηθεί 

σε σχέση με τον κίνδυνο της αγοράς. Υπάρχουν περισσότεροι παράγοντες που 

τροχοδρομούν τον πιστωτικό κίνδυνο, με αρκετούς από αυτούς να μετρούνται 

δυσκολότερα εξαιτίας της μη συχνής εμφάνισης τους, όπως είναι η πιθανότητα 

λάθους, η συσχέτιση αυτών των πιθανοτήτων καθοδς και ο ρυθμός επανάκτησης. 

Παράλληλα υπάρχει και πρόβλημα διαφοροποίησης αυτού του κινδύνου, καθώς τα 

υπάρχοντα μοντέλα βασίζονται σε μακροπρόθεσμους ορίζοντες καθιστώντας 

δύσκολη την σύγκριση μεταξύ πρόβλεψης του κινδύνου και της πραγματικής του 

υπόστασης.

1.1.4.3 Ο κίνδυνος ρευστότητας (LIQUIDITY RISK)

Ο κίνδυνος ρευστότητας ή εναλλακτικά liquidity risk είναι ο κίνδυνος 

απώλειας ο οποίος εμφανίζεται εξαιτίας του κόστους ρευστοποίησης μιας θέσης της 

επιχείρησης και υπάρχει σε αγορές που είναι ατελώς ρευστοποιήσιμες. Αυτό σημαίνει 

ότι επενδυτές που επιθυμούν να ρευστοποιήσουν μια θέση αντιμετωπίζουν υψηλό 

κόστος όπως κόστος μεταφοράς, κόστος χρόνου για την εύρεση ενός κατάλληλου 

επενδυτή ή κόστος λόγω μειονεκτικής τιμής αν επιθυμούν μια άμεση συναλλαγή. Οι 

περισσότερες αγορές χαρακτηρίζονται από μικρή δυνατότητα ρευστοποίησης με 

ελάχιστες εξαιρέσεις όπως οι μεγάλες αγορές κεφαλαίων που αν και χαρακτηρίζονται
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ως ιδανικές για την περίπτωση ρευστοποίησης, τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται 

δεδομένο.

Υπάρχουν δυο είδη κινδύνου ρευστότητας τα οποία είναι ο κίνδυνος 

ρευστότητας περιουσιακών στοιχείων και ο κίνδυνος ρευστότητας μιας 

χρηματοδότησης. Ο κίνδυνος ρευστότητας περιουσιακών στοιχείων (asset liquidity 

risk ή market/product liquidity risk) προκύπτει όταν μια συναλλαγή δεν μπορεί να 

πραγματοποιηθεί στην επικρατούσα τιμή της αγοράς εξαιτίας του μεγέθους της θέσης 

σε σχέση με το σύνολο των επενδυτών. Αυτό το είδος κινδύνου ποικίλει ανάλογα με 

την κατηγορία των περιουσιακών στοιχείων και ανάλογα με την χρονική περίοδο σαν 

συνάρτηση των συνθηκών της αγοράς. Ένας ικανοποιητικός τρόπος χειρισμού αυτού 

του κινδύνου είναι η χρήση ορίων σε συγκεκριμένες αγορές ή περιουσιακά στοιχεία 

και μέσω της διαφοροποίησης.

Η δεύτερη κατηγορία είναι ο κίνδυνος ρευστότητας μιας χρηματοδότησης 

(funding liquidity risk ή cash-flow liquidity risk). Οφείλεται στην ανικανότητα των 

υποχρεώσεων στις πληρωμές να διασταυρωθούν που σημαίνει πρόωρη ρευστοποίηση 

και κατά συνέπεια μετατροπή των θεωρητικών απωλειών σε πραγματοποιούμενες 

απώλειες. Συχνά, το γεγονός αυτό οδηγεί σε άμεση και ανεπιθύμητη ρευστοποίηση 

του χαρτοφυλακίου. Και αυτό γιατί ο κίνδυνος ρευστότητας μιας χρηματοδότησης 

αλληλεπιδρά με τον κίνδυνο ρευστότητας των περιουσιακών στοιχείων ειδικότερα 

στην περίπτωση που το χαρτοφυλάκιο περιέχει μη ρευστοποιήσιμα τα οποία πρέπει 

να πουληθούν σε τιμή χαμηλότερη από την τιμή της αγοράς.

Ο κίνδυνος ρευστοποίησης μιας χρηματοδότησης μπορεί να ελεγχθεί μέσω 

κατάλληλου σχεδιασμού των αναγκών για ρευστό κεφάλαιο. Αυτό επιτυγχάνεται με 

τη χρήση ορίων σε περιπτώσεις κενών ρευστότητας, μέσω της διαφοροποίησης και με 

την εύρεση τρόποον για το πώς νέα κεφάλαια θα αντισταθμίσουν τις απώλειες των 

ταμειακών ροών.

1.1.4.4 Ο λειτουργικός κίνδυνος (OPERATIONAL RISK)

Ο λειτουργικός κίνδυνος ή εναλλακτικά operational risk συμπεριλαμβάνει όλα 

τα είδη κινδύνου που έχουν να κάνουν με την λειτουργία μιας επιχείρησης. 

Συγκεκριμένα, μπορεί να οριστεί ως ο κίνδυνος που προέρχεται από τον ανθρώπινο ή 

τον τεχνολογικό παράγοντα μέσω λαθών ή άτυχη μάτιον. Στον ανθρώπινο παράγοντα 

ανήκει η αποτυχία διαχείρισης μιας κατάστασης, ανεπαρκείς διαδικασίες και έλεγχοι
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καθώς και η απάτη (fraud) που αποτελεί κατάσταση στην οποία ο επενδυτής 

ηθελημένα αποτυγχάνει στη χρήση της διαθέσιμης πληροφόρησης. Τα τεχνολογικά 

λάθη προκύπτου εξαιτίας διακοπής στην διάδοση της πληροφορίας, προβλήματα στην 

διαδικασία των συναλλαγών και γενικότερα σε θέματα που έχουν να κάνουν με το 

περιβάλλον λειτουργίας μιας επιχείρησης.

Παράλληλα με αυτόν τον ορισμό, ο Jameson (1998) αναφέρει ότι 

λειτουργικός κίνδυνος είναι αυτός που προέρχεται από πηγές οι οποίες δεν ανήκουν 

στις περιοχές του κινδύνου της αγοράς και του πιστωτικού κινδύνου. Ένας πιο 

διευρυμένος ορισμός παρουσιάζεται από τους Coopers και Lybrand (1997), οι οποίοι 

αναφέρουν ότι ο λειτουργικός κίνδυνος πέρα από προβλήματα στην λειτουργία του 

οργανισμού, οφείλεται και σε ανεξέλεγκτους παράγοντες όπιος επιθέσεις 

τρομοκρατών, φυσικές καταστροφές και μέσω του ανταγωνισμού. Με βάση όλα 

αυτά, μπορεί να δοθεί ένας μετρήσιμος ορισμός του λειτουργικού κινδύνου κατά τον 

οποίο λειτουργικός κίνδυνος είναι η αβεβαιότητα της απώλειας στην λογιστική αξία 

των προϊόντων οφειλόμενη σε αποτυχίες στην διαδικασία παραγωγής και στις 

υπηρεσίες της επιχείρησης.

Από τη φύση του. ο λειτουργικός κίνδυνος είναι λιγότερο ορατός σε σχέση με 

τα άλλα είδη κινδύνου και συνήθως δύσκολος στο να διατηρηθεί σε κάποιο 

συγκεκριμένο επίπεδο. Μπορεί να είναι αρκετά μικρός όπως σε περιπτώσεις που οι 

απώλειες οφείλονται σε μικρής σημασίας λάθη αλλά και αρκετά μεγάλος όταν 

υπάρχουν ανεξέλεγκτοι απατεώνες επενδυτές, ωστόσο όμιος εμφανίζεται σε κάθε 

βαθμίδα οργάνωσης και λειτουργίας μιας επιχείρησης. Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι 

ιδιαίτερα σημαντικός και επικίνδυνος καθώς μπορεί να οδηγήσει και σε καθαρή 

αποτυχία του θεσμικού συστήματος.

Το κλειδί στον χειρισμό του λειτουργικού κινδύνου είναι η εφαρμογή των 

σωστών συστημάτων ελέγχου και η τοποθέτηση ικανών ατόμων στις κατάλληλες 

θέσεις. Αν τα συστήματα ελέγχου είναι λανθασμένα και τα άτομα μη ανταγωνιστικά 

τότε είναι θέμα χρόνου να εκδηλωθούν σημαντικά προβλήματα. Έτσι η καλύτερη 

προστασία απέναντι στον λειτουργικό κίνδυνο αποτελεί η σιυστή κατανομή των 

συστημάτων λειτουργίας, ο διαχιορισμός των ευθυνών και ο τακτικός συνεκτικός 

σχεδιασμός.
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1.1.4.5 Ο νομικός κίνδυνος (LEGAL RISK)

Η τελευταία κατηγορία του χρηματοοικονομικού κινδύνου αποτελεί ο νομικός 

κίνδυνος ή legal risk, ο οποίος ορίζεται ως ο κίνδυνος που προκύπτει από την 

αβεβαιότητα σχετικά με τη δυνατότητα στήριξης τιον συμβολαίιον. Πιο συγκεκριμένα 

έχει να κάνει με την αβεβαιότητα γύρω από τη νομική στήριξη και κατοχύρωση των 

συμβολαίων, με την αβεβαιότητα για τις νομικές αρμοδιότητες και με απροσδόκητες 

αλλαγές στο νομικό και θεσμικό πλαίσιο. Ο νομικός κίνδυνος σχετίζεται άμεσα με 

τον πιστωτικό, καθώς οι επενδυτές που χάνουν κεφάλαια μέσω μιας συναλλαγής 

μπορούν να βρουν διέξοδο μέσο;» των νόμων για να επιτύχουν την ακύρωση της 

συναλλαγής.

Ο έλεγχος του νομικού κινδύνου μπορεί να επιτευχθεί μέσω διαφόρων 

τρόπων. Κατ' αρχήν, η επιχείρηση θα πρέπει πριν πάρει κρίσιμες αποφάσεις, να 

βεβαιώνεται ότι έχει την κατάλληλη πρόσβαση και στήριξη στο νομικό πλαίσιο. 

Επιπλέον, θα πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους νομικούς της συμβούλους 

για να γνωρίζει άμεσα για οποιεσδήποτε αλλαγές συμβαίνουν αποφεύγοντας έτσι 

νομικές παγίδες. Ένας ακόμη τρόπος μείωσης του νομικού κινδύνου είναι μέσω 

κατοχυρωμένων συμβολαίων, όπου καμία πλευρά δεν θα έχει την τάση μη τήρησης 

αυτών θέλοντας έτσι να εξασφαλίσουν και προοπτικές μελλοντικής συνεργασίας.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ Value-at-Risk

Ο πρωταρχικός σκοπός χρησιμοποίησης των συστημάτων της VaR ήταν για 

τη μέτρηση του κινδύνου της αγοράς. Ωστόσο όμως, πέρα από την ύπαρξη του 

κινδύνου της αγοράς υπάρχουν και κάποια άλλα είδη κινδύνου (τα οποία αναλύθηκαν 

στην Ενότητα 1.1) που δημιουργούνται μέσα στο περιβάλλον της επιχείρησης. Αυτές 

οι κατηγορίες λοιπόν δεν θα πρέπει να αναλύονται ξεχωριστά, αλλά να 

προσαρμόζονται με τον κίνδυνο της αγοράς για να είναι πιο εφικτή έτσι η χρήση της 

VaR.

Στις μέρες μας, οι περισσότερες τράπεζες, χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις, 

επενδυτικοί οργανισμοί αλλά και μη χρηματοοικονομικοί οργανισμοί χρησιμοποιούν 

την μέθοδο της VaR με σκοπό να δουν την πραγματική εικόνα του 

χρηματοοικονομικού κινδύνου. Επιπλέον, εκτός απο τους προαναφερθέντες 

οργανισμούς οι επενδυτές σε ατομικό επίπεδο χρησιμοποιούν την VaR ως ένα 

εργαλείο διαχείρισης κινδύνου ανάλογα βέβαια με την πρόσβαση που έχουν στα 

επενδυτικά τους προγράμματα.

Η ενότητα αυτή επικεντρώνεται στον καθαρό ορισμό της Value - at - Risk 

(VaR). Οι βασικές υποθέσεις είναι ότι το χαρτοφυλάκιο παραμένει αμετάβλητο για 

ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα όπως επίσης και η θέση των επενδυτών απέναντι 

στον κίνδυνο. Στο Τμήμα 1.2.1 δίνεται ένας συγκεντρωτικός ορισμός της VaR και 

αναλύεται η χρησιμότητα της καθώς και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει. Στο 

Τμήμα 1.2.2 παρουσιάζονται δυο τρόποι εξαγωγής της VaR, μέσω γενικών και μέσω 

παραμετρικών κατανομών. Ιδιαίτερα στην τελευταία περίπτωση, η ανάλυση 

βασίζεται στην κανονική κατανομή, όπου στην συγκεκριμένη κατανομή η VaR 

προκύπτει από την τυπική απόκλιση.

Τέλος, στο Τμήμα 1.2.3 αναλύεται η επιλογή των παραμέτρων της VaR που 

είναι το χρονικό διάστημα μέτρηση της VaR και το διάστημα εμπιστοσύνης. Εδώ 

παρουσιάζονται κριτήρια επιλογής αυτών των παραμέτρων ανάλογα με την εκάστοτε 

χρήση της VaR. Αν η VaR χρησιμοποιείται απλά ως ένα μέτρο κινδύνου, τότε η 

επιλογή αυτών είναι κυρίως αυθαίρετη ενοδ αν χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του 

οργανισμού για τον καθορισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων, η επιλογή των 

παραμέτρων είναι λεπτή και ιδιαίτερα σημαντική.
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1.2.1 Η μέθοδος της Value-at-Risk στην διαχείριση του κινδύνου

Η βασική ιδέα της προσέγγισης της VaR περιγράφεται αναλυτικά από τους 

Linsmeier και Pearson (1996):

Η VaR είναι ένα απλό, συναθροιστικό, στατιστικό μέτρο της πιθανής ζημίας 

του χαρτοφυλακίου. Πιο συγκεκριμένα, αποτελεί μέτρο της ζημίας 

οφειλόμενο κυρίως σε μεταβολές σε κανονικές αγορές. Μεγαλύτερες 

απώλειες απ’ ότι υποδεικνύει η VaR οφείλονται μόνο σε μια συγκεκριμένη 

μικρή πιθανότητα. Με βάση τις υποθέσεις στις οποίες βασίζεται για τον 

υπολογισμό της, η VaR αθροίζει όλες τις κατηγορίες κινδύνου σε έναν απλό 

αριθμό κατάλληλο για χρήση από τους επενδυτές. Γενικότερα, αποτελεί 

απλά έναν τρόπο να περιγράφει το μέγεθος της πιθανής απώλειας του 

χαρτοφυλακίου.

Η προσέγγιση της VaR έχει δυο σημαντικά χαρακτηριστικά. Κατ’ αρχήν, δίνει 

ένα κοινό μέτρο κινδύνου για διαφορετικές θέσεις και παράγοντες κινδύνου. Παρέχει 

δηλαδή την δυνατότητα να μετρηθεί ο κίνδυνος για μια συγκεκριμένη θέση με τέτοιο 

τρόπο (υστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη σύγκριση κινδύνου που προκαλούν 

κάποιες άλλες επενδυτικές θέσεις. Παράλληλα, δίνει την δυνατότητα στους 

χρηματοοικονομικούς οργανισμούς να διαχειριστούν τον κίνδυνο με έναν καινούργιο 

τρόπο που παλαιότερα δεν ήταν δυνατό.

Το δεύτερο βασικό χαρακτηριστικό της VaR είναι ότι λαμβάνει υπόψη της τις 

συσχετίσεις μεταξύ των διαφορετικών παραγόντων κινδύνου. Αν δυο παράγοντες 

αντισταθμίζονται μεταξύ τους, η VaR συμπεριλαμβάνει αυτήν την αντιστάθμιση και 

δίνει συνολικό κίνδυνο χαμηλότερο, ενώ στην περίπτωση που δεν αντισταθμίζονται η 

VaR πάλι συμπεριλαμβάνει αυτό το γεγονός και δίνει εκτίμηση κινδύνου υψηλότερη.

Με βάση το αποτέλεσμα της, η VaR μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορους 

τρόπους. Αρχικά, στα πλαίσια της επιχείρησης, μπορεί να καθορίσει τον στόχο του 

συνολικού κινδύνου αλλά και να θέσει τα όρια για τη μείωση αυτού του στόχου. 

Επιπλέον, από τη στιγμή που δίνει την μέγιστη πιθανή απώλεια, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί με σκοπό τον επαναπροσδιορισμό των κεφαλαίων. Παράλληλα, 

μπορεί να καθορίσει τον κίνδυνο για διαφορετικές επενδυτικές δραστηριότητες πριν 

ληφθούν οι αποφάσεις, για την καλύτερη αποτελεσματικότητα της επιχείρησης μετά
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την επένδυση. Τέλος, η VaR μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη μέσω ετήσιων αναφοριον 

παρέχοντας μια ξεκάθαρη εικόνα στο επενδυτικό κοινό για την πραγματική 

κατάσταση μιας επιχείρησης.

Πέρα από όλα τα θετικά της VaR υπάρχουν προβλήματα και περιορισμοί που 

πρέπει καλά να κατανοήσουν οι επιχειρήσεις πριν υιοθετήσουν την συγκεκριμένη 

προσέγγιση. Ένα βασικό πρόβλημα είναι ότι τα περισσότερα συστήματα VaR 

βασίζονται σε ιστορικά στοιχεία. Χρησιμοποιούν δεδομένα από το παρελθόν για να 

προβλέψουν μελλοντικά γεγονότα βασιζόμενα στην υπόθεση ότι η σχέση του 

παρελθόντος θα τηρείται και στο μέλλον. Εδώ βρίσκεται το πρόβλημα καθοδς υπάρχει 

περίπτωση να συμβεί ένα απροσδόκητο γεγονός, όπως π.χ. κατάρρευση της αγοράς 

αποθεμάτων, οδηγώντας σε απώλειες μεγαλύτερες από αυτές που είχε προβλέψει η 

VaR.

Ένα δεύτερο πρόβλημα προκύπτει από το γεγονός ότι τα συστήματα της VaR 

βασίζονται σε υποθέσεις που δεν είναι κατάλληλες για όλες τις περιπτιόσεις δίνοντας 

έτσι ένα συμβιβαστικό αποτέλεσμα. Τέλος, υπάρχει ο περιορισμός ότι κανένα 

αποτέλεσμα της VaR είναι μη νοθεύσιμο. Όσο αποτελεσματική και να είναι η VaR 

δεν παύει να είναι ένα εργαλείο και θα πρέπει να χρησιμοποιείται συνδυαστικά με 

άλλα εργαλεία και μόνο από άτομα που ξέρουν πότε και πως πρέπει να την 

χρησιμοποιήσουν.

Παρ' όλα αυτά η VaR δεν θα πρέπει να θεωρείται πανάκεια για όλες τις 

πιθανές περιπτώσεις αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιείται σαν ένα απαραίτητο 

εργαλείο για τον έλεγχο του χρηματοοικονομικού κινδύνου και όχι σαν το πιο 

αποτελεσματικό. Όταν εφαρμόζεται θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα σύνολο 

περιορισμών και ελέγχων αποφεύγοντας τις γενικευμένες υποθέσεις που πολλές 

φορές οδηγούν σε λανθασμένα αποτελέσματα και άρα συμπεράσματα.

1.2.2 Ο υπολογισμός της Value-at-Risk

Το μεγαλύτερο ίσως πλεονέκτημα της VaR αποτελεί το γεγονός ότι 

συγκεντρώνει όλο τον κίνδυνο που αντιμετωπίζει ένας οργανισμός εξαιτίας 

μεταβλητών της αγοράς σε έναν απλό και κατανοητό αριθμό. Γι' αυτό και η VaR 

αποτελεί έναν απαραίτητο και εύχρηστο εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 

από τους επενδυτές και από τα ανιυτερα στελέχη των επιχειρήσειυν. Ένας από τους 

πρώτους οργανισμούς που χρησιμοποίησαν αποτελεσματικά την μέθοδο της VaR
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είναι ο J. Ρ. Morgan, δίνοντας στους επενδυτές με αυτόν τον τρόπο, την δυνατότητα 

να επιλέξουν επενδύσεις ανάλογα με τον κίνδυνο που είναι διατεθειμένοι να 

υποστούν.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί η VaR (Value-at-Risk) ορίζεται ως η μέγιστη 

αναμενόμενη ζημία για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και για συγκεκριμένο 

διάστημα εμπιστοσύνης. Δηλαδή η μέθοδος της VaR χρησιμοποιεί δυο βασικές 

παραμέτρους, την χρονική περίοδο η οποία μπορεί να αναφέρεται σε ημέρα, 

εβδομάδα, μήνα, τετράμηνο κ.ο.κ. και το επίπεδο σημαντικότητας (ή διάστημα 

εμπιστοσύνης) το οποίο μπορεί να είναι 90%, 95%, 99%, 99,9% ή οποιοδήποτε άλλο 

επίπεδο πιθανότητας. Ειδικότερα, στην περίπτωση που η VaR εφαρμόζεται σε 

χαρτοφυλάκιο, μετρά την μέγιστη πιθανή ζημιά του χαρτοφυλακίου για συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα μέχρι την ρευστοποίηση του χαρτοφυλακίου και για συγκεκριμένη 

πιθανότητα πραγματοποίησης της ζημιάς αυτής.

Έστω ότι θέλουμε να υπολογίσουμε την VaR ενός χαρτοφυλακίου συνολικής 

αξίας 100.000.000 € για χρονικό διάστημα 10 ημερών και σε επίπεδο σημαντικότητας 

99%. Τα βήματα που απαιτείται να ακολουθήσουμε για να υπολογίσουμε την VaR 

είναι τα εξής:

• Αρχικά σχεδιάζουμε σε διάγραμμα ποια είναι η αξία του χαρτοφυλακίου στην 

αγορά (εδώ είναι 100.000.000 €).

• Έπειτα βρίσκουμε ποια είναι η μεταβλητότητα των παραγόντων κινδύνου (π.χ. 

15% η ετήσια μεταβλητότητα).

• Ορίζουμε τον χρονικό ορίζοντα ή εναλλακτικά την περίοδο μέχρι να 

ρευστοποιήσουμε το χαρτοφυλάκιο (στο παράδειγμα η χρονική περίοδος είναι 10 

ημέρες).

• Ορίζουμε το επίπεδο σημαντικότητας (όπου εδώ είναι 99% και υποθέτοντας την 

κανονική κατανομή, η κριτική τιμή είναι 2,33).

• Τέλος, συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω σε ένα κοινό σχεδιάγραμμα, βρίσκουμε 

ποια είναι η χειρότερη ζημία με βάση τα προηγούμενα δεδομένα (στο παράδειγμα 

η VaR ισούται με 7.000.000 €).

Αυτά τα βήματα απεικονίζονται διαγραμματικά στο Διάγραμμα 1.1 που ακολουθεί.
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Διάγραμμα 1.1: Τα βήματα στην κατασκευή της VaR.

ορίζοντας

Αρα με βάση τα δεδομένα του παραδείγματος, η VaR είναι ίση:

100.000.000 * 15% * 7(10/252) * 2,33 = 7.000.000 €

1.2.2.1 Μέτρηση της VaR σε γενικές κατανομές

Για τον υπολογισμό της VaR ενός χαρτοφυλακίου, αρχικά ορίζουμε ως Wo το 

ποσό της αρχικής επένδυσης και R τον ρυθμό απόδοσης της επένδυσης αυτής. Η αξία 

του χαρτοφυλακίου στο τέλος της περιόδου θα είναι ίση με:

W=Wn*(l+R) (1.1)

Όπως είναι ήδη γνωστό, ο μέσος της απόδοσης R είναι ίσος με μ και η διακύμανση 

της είναι ίση με σ. Έστω τώρα ότι το χαμηλότερο επίπεδο της αξίας του 

χαρτοφυλακίου για δεδομένο διάστημα εμπιστοσύνης c είναι W* = Wo * ( 1 + R*). 

Με βάση αυτά, η σχετική VaR ορίζεται ως η μέγιστη αναμενόμενη ζημία για
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δεδομένο διάστημα εμπιστοσύνης με βάση το αναμενόμενο επίπεδο της επένδυσης 

στο τέλος της περιόδου και δίνεται από τον τύπο:

VaR ( σχετική ) = E(W) -W*=-W0*( R* -μ) (1.2)

Ορισμένες φορές η VaR ορίζεται και σαν απόλυτη VaR δείχνοντας τη μέγιστη 

αναμενόμενη ζημία για δεδομένο διάστημα εμπιστοσύνης με βάση την τρέχουσα 

επένδυση. Ο τύπος της απόλυτης VaR είναι ο εξής:

VaR ( απόλυτη ) = W0 - W* = - W0 * R* (1.3)

Το αρνητικό πρόσημο και στις δυο σχέσεις προκύπτει από το γεγονός ότι η 

ουρά της κατανομής των αποδόσεων και οι αποδόσεις με τις οποίες η VaR έχει να 

κάνει δείχνουν ζημίες και όχι κέρδη. Και στις δυο περιπτώσεις η μέτρηση της VaR 

είναι ισοδύναμη με την εύρεση του ελάχιστου επιπέδου IV* ή της απόδοσης R .

Αν ο χρονικός ορίζοντας είναι μικρός, τότε ο μέσος της απόδοσης μ θα είναι 

αρκετά μικρός και αμελητέος, με αποτέλεσμα και οι δυο μέθοδοι να δίνουν τα ίδια 

αποτελέσματα. Αλλιώς, η σχετική VaR είναι πιο κατάλληλη επειδή δέχεται τον 

κίνδυνο σε όρους απόκλισης από τον μέσο μ. Αυτή η μέθοδος είναι επίσης πιο 

συντηρητική αν ο μέσος είναι θετικός. Το μόνο της μειονέκτημα βρίσκεται στην 

δυσκολία της εκτίμησης του μέσου της απόδοσης.

Στην πιο γενική της μορφή, η VaR μπορεί να βρεθεί από την κατανομή 

πιθανότητας της μελλοντικής αξίας του χαρτοφυλακίου f(w). Με δεδομένο επίπεδο 

σημαντικότητας c, βρίσκουμε το χειρότερο πιθανό W έτσι ιδστε η πιθανότητα να 

ξεπερνά αυτή την αξία να είναι ίση με c:

c= f f(w)*dxv (1.4)

ή εναλλακτικά η πιθανότητα μιας αξίας χαμηλότερη από W , ρ = Ρ( w < IV*), να 

είναι ίση με 1 - c:

, rw*
1 —C = j f(w)*dw = P(w < W*) = p (1.5)
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Με άλλα λόγια, η περιοχή από το -οο μέχρι το W* θα πρέπει αθροιστικά να δίνει ρ = 1 

- c που θα μπορούσε παραδείγματος χάριν να είναι 5%. Ο αριθμός W* καλείται 

quantile (ποσοστό) της κατανομής, το οποίο είναι η εναπομένουσα αξία με μια 

σταθερή πιθανότητα να είναι μεγαλύτερη της αρχικής.

1.2.2.2 Μέτρηση της VaR σε παραμετρικές κατανομές

Ο υπολογισμός της VaR μπορεί να απλοποιηθεί αν υποθέσουμε ότι η 

κατανομή ανήκει στο σύνολο των παραμετρικών κατανομών, όπως είναι η κανονική 

κατανομή. Στην περίπτωση αυτή, το διάγραμμα της VaR μπορεί να εξαχθεί 

κατευθείαν από την τυπική απόκλιση του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιώντας έναν 

πολλαπλασιαστικό παράγοντα που εξαρτάται από το διάστημά εμπιστοσύνης. Αυτή η 

προσέγγιση συχνά καλείται παραμετρική προσέγγιση της VaR επειδή χρησιμοποιεί 

εκτιμήσεις των παραμέτρων, όπως είναι η τυπική απόκλιση, αντί απλά να βασίζεται 

στο (quantile) ποσοστό του διαγράμματος της εμπειρικής κατανομής.

Η μέθοδος αυτή είναι απλή και βολική καθώς παρέχει πιο ακριβής μετρήσεις 

της VaR. Το πρόβλημα είναι αν η προσέγγιση της κανονικότητας είναι ρεαλιστική, 

γιατί αν δεν είναι τότε κάποια άλλη κατανομή περιγράφει καλύτερα τα δεδομένα.

Αρχικά μετατρέπουμε την γενική κατανομή f(w) σε μια τυπική κανονική 

κατανομή Φ(ε), όπου το ε έχει μέσο μηδέν και τυπική απόκλιση ίση με τη μονάδα. 

Επίσης είναι γνωστό ότι W = Rn * ( 1 + R ). Γενικότερα, το R είναι αρνητικό και 

μπορεί να γραφεί ως - | R \. Επιπλέον, μπορούμε να συσχετίσουμε το R με μια 

τυπική κανονική απόκλιση a > 0 θέτοντας:

σ

Αυτό είναι ισοδύναμο με την εξής σχέση:

, rw* <·-«
1 — C=\ f{w)dw-\ f(r)dr=\ Φ{ε)άε (1.7)

J -00 J -(X) J -CO
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Κατά συνέπεια, το πρόβλημα εύρεσης της VaR είναι ισοδύναμο με την 

εύρεση της απόκλισης α έτσι ώστε η περιοχή προς τα αριστερά να είναι ίση με 1 - c. 

Αυτό είναι εφικτό μέσω των πινάκων της συναθροιστικής τυπικής κανονική 

κατανομής, που είναι η περιοχή στα αριστερά της τυπικής κανονικής μεταβλητής με 

τιμή ίση με d:

Ν(ί/) = | Φ{ε)άε (1.8)

Το διάγραμμα 1.2 δείχνει την συναθροιστική συνάρτηση πιθανότητας N(d), η οποία 

είναι μονοτονική αύξουσα από το 0 (για d = -οο) στο 1 (για d = +co), διερχόμενη από 

το 0,5 όταν το d είναι ίσο με το 0.

Διάγραμμα 1.2: Η συναθροιστική συνάρτηση πιθανότητας της κανονικής κατανομής.

Για την εύρεση της VaR μιας τυπικής κανονικής μεταβλητής, επιλέγουμε 

αρχικά επίπεδο σημαντικότητας στον κάθετο άξονα του διαγράμματος, έστω 5%. 

Αυτό αντιστοιχεί σε μια τιμή a = 1,65 κάτω από το μηδέν. Από την εξίσωση (1.6) 

έχουμε ότι

R = - a * σ + μ (1.9)
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Για λόγους γενίκευσης, υποθέτουμε ότι οι παράμετροι μ και σ είναι εκφρασμένοι σε 

ετήσια βάση. Το χρονικό διάστημα είναι ισο με At, σε έτη. Από την εξίσωση (1.2) 

βρίσκουμε την VaR ως εξής:

VaR (σχετική) = - Wo * ( R - μ ) = Wo * a * σ *\[Kt (1.10)

Με άλλα λόγια, η VaR είναι ίση με την τυπική απόκλιση πολλαπλασιαζόμενη με το 

διάστημα εμπιστοσύνης και τον χρονικό ορίζοντα. Από την άλλη μεριά, η απόλυτη 

VaR είναι ίση με:

VaR (απόλυτη ) = - W0 * R = Wq * ( a * σ * \[Kt - μ * At) (1.11)

Παρατηρούμε ότι και οι δυο VaR εξαρτώνται από επίπεδο σημαντικότητας 

και την παράμετρο α αλλά η σχετική VaR εξαρτάται μόνο από το σ ενοδ η απόλυτη 

VaR και από τον μέσο μ και από την τυπική απόκλιση σ. Αντί να χρησιμοποιούμε δυο 

τύπους για την εύρεση της VaR, συνήθως βασιζόμαστε στην σχετική VaR η οποία 

είναι πιο εύκολη στον χειρισμό καθώς δεν απαιτεί να γνωρίζουμε τον μέσο της 

απόδοσης μ, το οποίο θα αποτελούσε σημαντικό πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση, αν 

έχουμε να κάνουμε με μικρή χρονική περίοδο, η διαφορά μεταξύ απόλυτης και 

σχετικής VaR θα είναι σημαντικά μικρή, οπότε είναι στην διακριτική ευχέρεια του 

καθενός για το ποιον τύπο θα χρησιμοποιήσει.

Η μέθοδος αυτή γενικεύεται σε άλλες συναρτήσεις πιθανότητας όπως είναι η 

κανονική, από τη στιγμή που η αβεβαιότητα περιλαμβάνεται στο σ. Αλλες κατανομές 

θα χρησιμοποιούν διαφορετικές τιμές του α. Η κανονική κατανομή είναι ιδιαίτερα 

εύχρηστη από τη στιγμή που αναπαριστά πολλές εμπειρικές κατανομές. Αυτό 

πράγματι συμβαίνει σε μεγάλα, πλήροις διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια αλλά 

σίγουρα όχι σε χαρτοφυλάκια που περιλαμβάνουν έκθεση σε μικρό αριθμό 

χρηματοοικονομικοί κινδύνων.

1.2.3 Επιλογή των παραμέτρων της VaR

Ένα σημαντικό θέμα στον υπολογισμό της VaR είναι η επιλογή των 

παραμέτρων που την αποτελούν και πιο συγκεκριμένα η επιλογή εκείνων των
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επιπέδων που ανταποκρίνονται στην θέση του εκάστοτε χρηματοοικονομικού 

οργανισμού. Οι παράμετροι που θα αναλυθούν παρακάτω είναι το χρονικό διάστημα 

μέτρησης της VaR και το διάστημα εμπιστοσύνης.

1.2.3.1 Χρονικό διάστημα μέτρησης της VaR

Το πιο συνηθισμένο χρονικό διάστημα μέτρησης της VaR είναι η μια μέρα ή 

ένας μήνας, ενώ διάφοροι οργανισμοί μπορεί να χρησιμοποιούν μεγαλύτερα 

διαστήματα όπως τρίμηνο ή ένα έτος. Προς το παρόν, το μικρότερο εφικτό διάστημα 

είναι η μια μέρα ή και οι δυο εβδομάδες (10 εργάσιμες ημέρες) αν και πολλές φορές 

χρησιμοποιείται διάστημα μικρότερο της ημέρας με τα δεδομένα να αλλάζουν 

συνεχώς.

Υπάρχουν τέσσερις βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή του 

χρονικού διαστήματος. Ο πρώτος είναι η δυνατότητα ρευστοποίησης των αγορών 

μέσα στις οποίες δραστηριοποιούνται οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί. Με όλους 

τους άλλους παράγοντες να παραμένουν σταθεροί, το χρονικό διάστημα είναι ίσο με 

το χρόνο ρευστοποίησης της ανάλογης θέσης στην αγορά. Αν η θέση στην αγορά 

είναι δυνατόν να ρευστοποιηθεί νωρίτερα τότε επιλέγεται μικρότερο χρονικό 

διάστημα για τον υπολογισμό της VaR ενώ αν η ρευστοποίηση απαιτεί χρόνο (ίσως 

επειδή η αγορά είναι μικρή και είναι δύσκολο να βρεθούν επενδυτές για συναλλαγή) 

τότε είναι απαραίτητο να επιλεχθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Επομένως, όπως ο 

χρόνος ρευστοποίησης μιας θέσης διαφέρει από αγορά σε αγορά έτσι και η επιλογή 

του χρονικού διαστήματος μέτρησης της VaR θα ποικίλει και θα προσαρμόζεται 

ανάλογα με τις τρέχουσες συνθήκες. Το καλύτερο που έχει να κάνει ένας οργανισμός 

είναι να επιλέξει εκείνο το χρονικό διάστημα που αντανακλά περισσότερο τον 

επενδυτικό ορίζοντα στις αγορές που συμμετέχει ως επί το πλείστον.

Ο δεύτερος σημαντικός παράγοντας είναι η χρήση μιας κανονικής κατανομής, 

παράγοντας που υποδεικνύει μια αρκετά μικρή περίοδο κράτησης. Η περίπτωση αυτή 

περιλαμβάνει χαρτοφυλάκιο το οποίο αποτελείται από μετοχές που δεν ακολουθούν 

όλες κανονική κατανομή αλλά χρησιμοποιείται σαν χαρτοφυλάκιο το οποίο 

προσεγγίζει την κανονική κατανομή. Δεχόμαστε προσεγγιστικά την κανονική 

κατανομή αλλά αυτή η προσέγγιση ανταποκρίνεται στην πραγματική θέση του 

χαρτοφυλακίου μόνο αν η χρονική περίοδος είναι σχετικά μικρή.
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Ένας ακόμη παράγοντας είναι η προσαρμογή των αλλαγών μέσα στο ίδιο το 

χαρτοφυλάκιο. Όσο πιο μεγάλη η περίοδος ρευστοποίησης του χαρτοφυλακίου τόσο 

πιο πιθανόν να συμβαίνουν αλλαγές στη σύνθεση του, ειδικότερα στην περίπτωση 

που το χαρτοφυλάκιο αποδεικνύεται ζημιογόνο. Με αποτέλεσμα, οι μετοχές που 

προκαλούν τις ζημίες να αντικαθίστανται από άλλες χωρίς να υπάρχει σαφής εικόνα 

της VaR. Για’ αυτό και η ανάλυση της VaR απαιτεί το χαρτοφυλάκιο να παραμένει 

αμετάβλητο για την χρονική περίοδο μέτρησης της VaR υποθέτοντας πάντα μια 

μικρή χρονική περίοδο μέτρησης της.

Ο τελευταίος σημαντικός παράγοντας που οδηγεί σε επιλογή μικρής χρονικής 

περιόδου είναι για λόγους αποτίμησης. Το γεγονός είναι ότι μια αξιόπιστη αποτίμηση 

απαιτεί αρκετά μεγάλο σύνολο δεδομένων, κάτι το οποίο απαιτεί μικρή χρονική 

περίοδος κράτησης του χαρτοφυλακίου. Έτσι, αν παραδείγματος χάριν, χρειάζονται 

1000 παρατηρήσεις για να διατηρείται η αξιοπιστία, πρέπει η χρονική περίοδος των 

δεδομένων να είναι τουλάχιστον 4 χρόνια αν χρησιμοποιούμε ημερήσια περίοδο 

μέτρησης της VaR. Αν χρησιμοποιούνταν ένα μεγάλο σύνολο δεδομένων (20 χρόνια) 

αυτό δεν θα ήταν πρακτικό καθώς οι αρχικές παρατηρήσεις θα ήταν αρκετά παλιές 

για να συγκριθούν με τις πιο πρόσφατες. Η ανάγκη αυτή, για μεγάλα σύνολα 

δεδομένων, οδήγησε στη χρήση ημερήσιων παρατηρήσεων όσον αφορά τους λόγους 

αποτίμησης.

Συμπερασματικά, όλοι οι προαναφερθέντες παράγοντες, η ρευστότητα της 

αγοράς, η προσέγγιση της κανονικής κατανομής, οι μεταβολές στη σύνθεση του 

χαρτοφυλακίου και οι λόγοι αποτίμησης οδηγούν στην επιλογή μιας σχετικά μικρής 

περιόδου. Αυτή η χρονική περίοδος θα χρησιμοποιείται στον υπολογισμό της VaR 

δίνοντας ένα αρκετά εύχρηστο αποτέλεσμα και με σκοπό την αποφυγή προβλημάτων 

και λανθασμένςον συμπερασμάτων σχετικά με το αποτέλεσμα της.

1.2.3.2 Διάστημα εμπιστοσύνης για την μέτρηση της VaR

Η VaR όσο σημαντική και να είναι δεν παύει να αποτελεί μια εκτίμηση. Η 

ακρίβεια αυτής της εκτίμησης έχει να κάνει με την χρήση του κατάλληλου 

διαστήματος εμπιστοσύνης και πιο συγκεκριμένα με τον σωστό καθορισμό αυτού. Η 

επιλογή του διαστήματος εμπιστοσύνης είναι αρκετά σημαντική και έχει να κάνει με 

τον τρόπο χρησιμοποίησης του στη VaR. Αν θα χρησιμοποιηθεί για την μέτρηση της 

VaR, για τον καθορισμό των απαιτήσεων σε κεφάλαιο, για την αξιολόγηση της
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διαχείρισης του κινδύνου ή για συγκρίσεις μεταξύ αποτελεσμάτων διαφόρων 

χρηματοοικονομικών οργανισμών. Επίσης έχει να κάνει και με το είδος της 

κατανομής που χρησιμοποιείται, αν είναι κανονική κατανομή, προσέγγιση αυτής ή 

και κάποια άλλη πιθανότητα κατανομής (όπως t-student).

Στην περίπτωση χρησιμοποίησης του διαστήματος εμπιστοσύνης για τον 

υπολογισμό της VaR θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση υψηλού διαστήματος. Το 

πρόβλημα με τη χρήση μεγάλου διαστήματος εμπιστοσύνης είναι ότι ζημίες 

μεγαλύτερες από αυτές που υποδεικνύει η VaR είναι σχετικά σπάνιες. Οσο πιο 

μεγάλο το διάστημα εμπιστοσύνης τόσο πιο σπάνια η εμφάνιση υπερβολικοον ζημιών 

και τόσο πιο πολύ θα πρέπει να περιμένουμε για να συγκεντροδσουμε ένα σύνολο 

δεδομένων με παρατηρήσεις που οδηγούν σε ζημίες για να πάρουμε αξιόπιστο 

αποτέλεσμα (Kupiec, 1995). Βέβαια η διατήρηση ενός χαμηλού επιπέδου 

εμπιστοσύνης συνεπάγεται και κόστος καθώς με μικρό διάστημα εμπιστοσύνης η 

ουρά της κατανομής είναι μεγαλύτερη και είναι πιο δύσκολο να βρεθεί στην περιοχή 

αυτή οποιαδήποτε μη κανονικότητα.

Η επιλογή του κατάλληλου διαστήματος εμπιστοσύνης για τον καθορισμό των 

απαιτήσεων σε κεφάλαιο έχει να κάνει με την αντιμετώπιση του κινδύνου, που 

σχετίζεται με υπερβολικές μεταβολές, από την πλευρά του οργανισμού. Όσο 

μεγαλύτερη η αποστροφή προς τον κίνδυνο τόσο μεγαλύτερη σημασία δίνεται στην 

κράτηση κεφαλαιακών αποθεμάτων για την κάλυψη χαμηλών αποδόσεων. 

Επιτυγχάνεται μεγάλη κράτηση κεφαλαίου όταν το διάστημα εμπιστοσύνης είναι 

αρκετά υψηλό και όταν αυτό χρησιμοποιείται για την κάλυψη κεφαλαιακοδν 

απαιτήσεων. Ωστόσο, η καταλληλότητα του διαστήματος εμπιστοσύνης έχει να κάνει 

με το τι θεωρεί ένας οργανισμός ως υπερβολικό γεγονός και ποια είναι η αρχική του 

θέση σε κεφαλαιακά αποθέματα.

Το τελευταίο θέμα που έχει να κάνει με την επιλογή του διαστήματος 

εμπιστοσύνης είναι η χρήση της VaR για λογιστικούς σκοπούς και σκοπούς 

σύγκρισης (Dowd, 1998). Διάφοροι οργανισμοί χρησιμοποιούν διαφορετικά 

διαστήματα εμπιστοσύνης στις αναφορές τους, όπαις παραδείγματος χάριν η J. Ρ. 

Morgan χρησιμοποιεί διάστημα εμπιστοσύνης ίσο με 95%, η Citibank χρησιμοποιεί 

διάστημα ίσο με 95,4% και η Bankers Trust ίσο με 99%. Έτσι στην περίπτιοση 

σύγκρισης μεταξύ αυτών των τριών δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την VaR που 

υπολογίζεται με βάση το 95% με την VaR που υπολογίζεται με βάση το 99%. Για να 

ήταν αυτό εφικτό θα έπρεπε το διάστημα εμπιστοσύνης σε κάποιον από τους δυο να
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άλλαζε και να είχαμε μια VaR άμεσα συγκρίσιμη στο ίδιο διάστημα εμπιστοσύνης. Η 

μετατροπή αυτή της VaR από το ένα διάστημα εμπιστοσύνης στο άλλο δεν 

αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα από τη στιγμή που υπάρχει η υπόθεση της 

κανονικότητας. Χωρίς αυτή την υπόθεση ή κάτι ανάλογο με αυτήν, η VaR βασισμένη 

σε κάποιο διάστημα εμπιστοσύνης δίνει ελάχιστες πληροφορίες για την VaR σε 

κάποιο άλλο διάστημα εμπιστοσύνης.

Συμπερασματικά, η VaR βασιζόμενη σε διαφορετικά διαστήματα 

εμπιστοσύνης χρησιμοποιείται και για διαφορετικούς σκοπούς. Έτσι επιλέγεται μικρό 

διάστημα για λόγους αποτίμησης, μεγάλο για τον καθορισμό των απαιτήσεων σε 

κεφάλαιο και ίσως ένα ενδιάμεσο για την περίπτωση σύγκρισης αποτελεσμάτων. 

Ωστόσο, δεν είναι ανάγκη όλοι οι οργανισμοί να ακολουθούν κατά κανόνα αυτό που 

υποθέτει το υπόδειγμα αλλά μπορούν να επιλέγουν εκείνο το διάστημα που θεωρούν 

κατάλληλο και είναι ικανοί να χειριστούν και πάντα ανάλογα με την κατάσταση στην 

οποία βρίσκονται.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1.3: ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ VaR

Υπάρχει ένας σημαντικά μεγάλος αριθμός διαφορετικοί μεθόδων για την 

μέτρηση της VaR, εργαλεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

διαφορετικούς σκοπούς το καθένα και βέβαια ανάλογα με το είδος και των αριθμό 

των παρατηρήσεων τα οποία διαθέτουμε. Στην ενότητα αυτή θα αναλύσουμε τις 

διαφορετικές προσεγγίσεις που υπάρχουν για την μέτρηση της VaR καθοδς και τους 

λόγους που οδηγούν σε χρήση διαφορετικής μεθόδου κάθε φορά.

Στο Τμήμα 1.3.1 αναλύεται η προσέγγιση της VaR του χαρτοφυλακίου, 

διαφοροποιημένη και μη διαφοροποιημένη ενώ στο Τμήμα 1.3.2 αναλύονται τα 

εργαλεία της VaR του χαρτοφυλακίου. Συγκεκριμένα, δίνεται έμφαση σε τρία βασικά 

εργαλεία τα οποία είναι η οριακή VaR (DeLVaR), η επαυξημένη VaR (Incremental 

VaR) και η σύνθετη VaR (Component VaR). Στο Τμήμα 1.3.3 παρουσιάζεται 

διεξοδικά η μέθοδος της παραμετρικής ή Variance - Covariance VaR και 

συγκεκριμένα αναλύονται οι προσεγγίσεις της Delta Normal VaR και της Delta 

Gamma VaR.

Στο Τμήμα 1.3.4 αναλύεται η προσέγγιση της ιστορικής προσομοίωσης 

(Historical Simulation Approach) και ταυτόχρονα παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα 

και τα προβλήματα που δημιουργούνται κατά την εφαρμογή της μεθόδου. 

Παράλληλα, στο Τμήμα 1.3.5 εξετάζεται η μέθοδος της προσομοίωσης του Monte 

Carlo (Monte Carlo Simulation Approach) και τέλος στο Τμήμα 1.3.6 αναλύεται η 

μέθοδος του Stress Testing παρουσιάζοντας αναλυτικά την μέθοδο της ανάλυσης 

σεναρίων καθώς και κάποιες άλλες εναλλακτικές μεθόδους όπως την Factor Push 

Analysis.

1.3.1 Η VaR του χαρτοφυλακίου

Ένα χαρτοφυλάκιο χαρακτηρίζεται από θέσεις σε ένα συγκεκριμένο αριθμό 

περιουσιακών στοιχείων από τα οποία αποτελείται, εκφρασμένα σε ένα κοινό 

νόμισμα, έστω σε ευρώ. Αν οι θέσεις είναι σταθερές για την επιλεγόμενη χρονική 

περίοδο, τότε ο ρυθμός απόδοσης του χαρτοφυλακίου είναι ένας γραμμικός 

συνδυασμός των αποδόσεων των στοιχείων που το αποτελούν, των οποίιυν τα βάρη 

δίνονται από τα σχετικά ποσά που επενδύονται σε αυτά στην αρχή της περιόδου. Γι’
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αυτό και η VaR του χαρτοφυλακίου μπορεί να κατασκευαστεί από τον συνδυασμό 

των κινδύνων των περιουσιακών στοιχείων.

Ο ρυθμός απόδοσης του χαρτοφυλακίου από την χρονική περίοδο t στην 

περίοδο ΐ + 1 ορίζεται ως

Όπου Ν είναι ο αριθμός των περιουσιακών στοιχείων, είναι ο ρυθμός

απόδοσης του στοιχείου / και νν, είναι το βάρος του. Τα βάρη κατασκευάζονται έτσι 

ώστε το σύνολο τους να ισούται με τη μονάδα και βρίσκονται από το χρηματικό ποσό 

W, που επενδύεται σε κάθε στοιχείο διαιρούμενο με την συνολική αξία του 

χαρτοφυλακίου W. Επίσης, μπορεί να έχουμε θετικά και αρνητικά βάρη νν, 

συμπεριλαμβανομένων τιμών μεγαλύτερων της μονάδας. Εναλλακτικά, μπορούμε να 

εκφράσουμε τις αποδόσεις σε όρους ευρώ, ορίζοντας το ποσό των ευρώ που 

επενδύεται στο στοιχείο / ως W, = w,W.

Η απόδοση του χαρτοφυλακίου μπορεί να γραφεί και με μορφή μητρών ως

εξής:

όπου ιν’ είναι το διάνυσμα των βαρών και R είναι το διάνυσμα με τις αποδόσεις των 

στοιχείων.

Η αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου είναι

Ν

(1.12)
/ 1

Ν

= μ, = Σνν,//,y ι=1
(1.14)

και η διακύμανση του είναι

ν^^ = σρ = Σνν,:σ," + Σ Σ ιν,νν,σ,;/
Ν Ν Ν^_, Ί Ο __, __

Σνν,:σ,'+2Σ Σνν,νν,σ,,·

/ 1 Μ j Λ J*i

Ν Ν Ν__ ο α ^_ __,Ν Ν Ν
(1.15)

/ ι /=1 j<i
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Καθώς ο αριθμός των στοιχείων αυξάνει γίνεται πιο δύσκολη η εύρεση όλων 

των στοιχείων της διακύμανσης, γι’ αυτό είναι πιο εύκολη η παρουσίαση της σε 

μορφή μητρών. Έτσι η διακύμανση μπορεί να γραφεί ως εξής

=2νν'σ'+2 Σ νν,σ„
w i M.j*t

f N \

2cov
V
RrWiRi + JlWjRj

j*‘

= 2cov (Ri’Rr) (1.16)

<VaR i , „ cm(R, Rr)AVciK =----------------= aC(Jp/cWi = a------ *------------
dW, W σ,

Ορίζοντας με Σ την μήτρα συνδιακυμάνσεων, η διακύμανση του χαρτοφυλακίου 

γράφεται ως εξής

σ~Ρ = \νΣ\ν Ο·17)

Έτσι η VaR χαρτοφυλακίου είναι ίση με

VaR χαρτοφυλακίου = VaRp = α σrW (L18)

Στην περίπτωση της διαφοροποιημένης VaR, λαμβάνουμε υπόψη τα οφέλη 

από την διαφοροποίηση μεταξύ των στοιχείων του χαρτοφυλακίου και η VaR εδώ 

είναι

VaR =α σ;\W\ = α σ,\w\W ^·19)

Χρησιμοποιούμε απόλυτες τιμές στα βάρη νν, γιατί μπορεί να είναι αρνητικά ενώ 

θέλουμε η μέτρηση του κινδύνου να είναι θετική.

Η ατομική VaR είναι η VaR ενός στοιχείου που απομονώνεται από τα 

υπόλοιπα που αποτελούν το χαρτοφυλάκιο. Όπως ξεκάθαρα φαίνεται από την σχέση 

(1.15) η VaR του χαρτοφυλακίου εξαρτάται από τις διακυμάνσεις, τις 

συνδιακυμάνσεις και το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων. Η συνδιακύμανση 

είναι ένα μέτρο της έκτασης κατά την οποία δυο μεταβλητές κινούνται γραμμικά
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μεταξύ τους. Αν οι δυο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες τότε η συνδιακύμανση είναι 

ίση με το μηδέν. Μια θετική συνδιακύμανση δείχνει ότι οι δυο μεταβλητές έχουν την 

τάση να κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση ενώ μια αρνητική συνδιακύμανση 

σημαίνει ότι αυτές οι δυο μεταβλητές κινούνται μάλλον προς την αντίθετη 

κατεύθυνση.

Το μέγεθος της συνδιακύμανσης εξαρτάται από τις διακυμάνσεις των 

περιουσιακών στοιχείων και δεν είναι εύκολο να βρεθεί. Αντιθέτως, ο συντελεστής 

συσχέτισης είναι ένα πιο εύκολο και ανεξάρτητο από την γραμμική εξαρτιση μέτρο 

και δίνεται από τον τύπο ρ - (J V]((J X(J λ) · Ο συντελεστής συσχέτισης παίρνει

τιμές από -1 μέχρι +1. όταν είναι ίσος με τη μονάδα, οι δυο μεταβλητές είναι τέλεια 

συσχετιζόμενες ενώ όταν είναι ίσος με το μηδέν τότε οι μεταβλητές είναι 

ασυσχέτιστες. Μικρός κίνδυνος του χαρτοφυλακίου μπορεί να επιτευχθεί μέσω 

μικρών συσχετίσεων ή μέσω ενός μεγάλου αριθμού περιουσιακών στοιχείων.

Μικρές συσχετίσεις οδηγούν στην διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου. Έστο) 

δυο μετοχές, η μετοχή 1 με βάρος ιν/ και η μετοχή 2 με βάρος W2. Η διακύμανση του 

«διαφοροποιημένου» χαρτοφυλακίου είναι ίση με

22222

σ~Ρ = \ν]σ] + \ν\σ2+2\ν,\ν:Ρησ^ζ (1·2°)

και η VaR του χαρτοφυλακίου είναι ίση με

VaRP=a <Jyv = aW ή\ν]σ\ + \ν\σ~ι+2\ν\\νιΡνσ\σ2 (L21)

Όταν ο συντελεστής συσχέτισης είναι ίσος με το μηδέν, η VaR του 

χαρτοφυλακίου γίνεται

VaRP = Ja2wlW'ai+a'wWa'2 =ylVaRpVaRi (1·22^

Παρατηρούμε ότι ο κίνδυνος του χαρτοφυλακίου θα πρέπει να είναι μικρότερος από 

το άθροισμα των ατομικών VaR καθώς ισχύει ότι y0RP < VaRpVaRi- Αυτό
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αντανακλά το γεγονός ότι με στοιχεία που κινούνται ανεξάρτητα το ένα με το άλλο, 

το χαρτοφυλάκιο θα είναι λιγότερο επικίνδυνο απ' οτι είναι το κάθε στοιχείο.

Όταν ο συντελεστής συσχέτισης είναι ακριβώς ίσος με τη μονάδα και τα βάρη 

των μετοχών κγ και νιφ, είναι θετικά, τότε η VaR του χαρτοφυλακίου γίνεται

VaRF = JVaR:+VaR\+2 VaR,VaR* = VaR, +VaR: 0-23)

Με άλλα λόγια, η VaR του χαρτοφυλακίου είναι ίση με το άθροισμα το)ν ατομικών 

VaR αν οι δυο μετοχές σχετίζονται τέλεια μεταξύ τους. Γενικότερα, αυτή η 

περίπτωση δεν μπορεί να εμφανίζεται συχνά καθώς τυπικά οι συσχετίσεις είναι 

ατελείς. Το σημαντικό όφελος από την διαφοροποίηση μπορεί να μετρηθεί από την 

διαφορά μεταξύ διαφοροποιημένης και μη διαφοροποιημένης VaR.

Μη διαφοροποιημένη VaR είναι το σύνολο των ατομικών VaR ή η VaR του 

χαρτοφυλακίου όταν δεν υπάρχει βραχεία θέση και όλες οι συσχετίσεις είναι ίσες με 

τη μονάδα. Αυτή η έκφραση διαφέρει όταν επιτρέπεται βραχεία θέση. Έστω, 

παραδείγματος χάριν, η μετοχή 1 είναι μακράς θέσης (πγ είναι θετικό) και η μετοχή 2 

είναι βραχείας θέσης (W2 είναι αρνητικό). Αν η συσχέτιση είναι ίση με τη μονάδα, 

τότε δεν υπάρχει καθόλου κίνδυνος γιατί κάθε απώλεια στην μια μετοχή 

αντισταθμίζεται από κέρδος στην άλλη μετοχή. Με τελικό αποτέλεσμα η VaR του 

χαρτοφυλακίου να είναι ίση με το μηδέν.

Αντιθέτως, ο κίνδυνος θα είναι μεγαλύτερος αν ο συντελεστή συσχέτισης 

είναι ίσος με -1, γιατί στην κατάσταση αυτή απώλεια στην μια μετόχι) συνοδεύεται 

από απώλεια και στην άλλη μετοχή. Έτσι, με τον τρόπο αυτό, η μη διαφοροποιημένη 

VaR δίνει ένα ανώτατο όριο πέρα από το οποίο ο συντελεστής συσχέτισης είναι 

ασταθής και οι μετοχές κινούνται ταυτόχρονα προς την λάθος κατεύθυνση. Παρέχει, 

δηλαδή, την απόλυτη περίπτωση για το χειρότερο σενάριο στην πορεία του 

χαρτοφυλακίου.

1.3.2 Τα εργαλεία της VaR του χαρτοφυλακίου

Ο πρωταρχικός σκοπός της χρησιμοποίησης της VaR είναι για την μέτρηση 

του κινδύνου του χαρτοφυλακίου. Με την πάροδο του χρόνου όμως, διαπιστώθηκε 

ότι η VaR θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για τον σκοπό της διαχείρισης του

36



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°: Αναλύοντας την προσέγγιση της VaR

κινδύνου. Στο σημείο αυτό, προέκυψε ένα σημαντικό ερώτημα: “Πως πρέπει να 

μεταβληθεί η κατάσταση του χαρτοφυλακίου ώστε να δίνει μικρότερη VaR;”. Αυτό 

επιτυγχάνεται μέσω των εργαλείων της VaR του χαρτοφυλακίου, τα οποία είναι η 

οριακή VaR (DeLVaR), η επαυξημένη VaR (incremental VaR) και η σύνθετη VaR 

(component VaR).

1.3.2.1 Η οριακή VaR (Marginal ή DeLVaR)

Για να μετρήσουμε το αποτέλεσμα της αλλαγής θέσεων στον κίνδυνο του 

χαρτοφυλακίου, οι ατομικές VaR δεν είναι αρκετές. Η μεταβλητότητα μετρά την 

αβεβαιότητα στην απόδοση μιας συγκεκριμένης μετοχής και όταν αυτή η μετοχή 

ανήκει στο χαρτοφυλάκιο, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η συνεισφορά της στον 

κίνδυνο του χαρτοφυλακίου.

Έστω ένα χαρτοφυλάκιο, το οποίο αποτελείται από Ν περιουσιακά στοιχεία

με j = 1, 2.........Ν. Ένα νέο χαρτοφυλάκιο δημιουργείται αν στο ήδη υπάρχων

προσθέσουμε μια μονάδα ενός άλλου περιουσιακού στοιχείου. Για να δούμε την 

επίδραση αυτής της επένδυσης, πρέπει να μετρήσουμε την οριακή της συνεισφορά 

στον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου αυξάνοντας το w κατά ένα μικρό ποσοστό. 

Παίρνοντας την παράγωγο της εξίσωσης (1.15) ως προς το νν, έχουμε:

Αντί για την παράγωγο της διακύμανσης χρειαζόμαστε την παράγωγο της

της μεταβλητότητας του χαρτοφυλακίου απο μια μεταβολή στο βάρος ιν,· δίνεται από 

τον εξής τύπο:

(1.24)

μεταβλητότητας. Γνωρίζουμε ότι dfj'Jdw. = 2(jρδ@· Jd\y. , άρα η ευαισθησία

(1.25)
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Έτσι, η οριακή VaR ή (DeLVaR), δίνεται από τον τύπο

AVaR, = dVaR
dW:

(1.26)

και δείχνει την αλλαγή στον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου εξαιτίας μιας επιπλέον 

μονάδας μιας μετοχής. Επιπλέον, είναι η μερική παράγωγος ως προς το βάρος της 

επιπρόσθετης μετοχής. Παρατηρούμε ότι εξαρτάται μόνο από τη σύνθεση του 

τρέχοντος χαρτοφυλακίου και όχι από την εκάστοτε επιλογή της μετοχής ϊ. Άρα 

χρειάζεται να υπολογίζεται μόνο μια φορά και εφόσον μετά την αλλαγή το 

χαρτοφυλάκιο παραμένει αμετάβλητο. Το τελικό συμπέρασμα που παίρνω από την 

χρήση της (DeLVaR) είναι η απόδειξη για το αν η επιπρόσθετη επένδυση οδηγεί σε 

αύξηση ή μείωση της αρχικής VaR.

Ένα βασικό χαρακτηριστικό της DeLVaR είναι ότι μπορεί να συσχετιστεί με 

τον συντελεστή βήτα (β).

β σ. Ρ^σ_ ρσ

(7 r (7 ρ (7 η & ρ

το οποίο μετρά την συνεισφορά της μιας μετοχής στον κίνδυνο του συνόλου του 

χαρτοφυλακίου. Ο συντελεστής β καλείται εναλλακτικά ως συστηματικός κίνδυνος 

της μετοχής / του χαρτοφυλακίου ρ και υπολογίζεται από τον συντελεστή της 

παλινδρόμησης του /?, στο RP :

Ri,i = Cli + β tRρ,ι+ εμεέ=7.2..............τ (1.28)

Με την χρήση των εξισοόσεων (1.26) και (1.27) καταλήγουμε ότι η σχέση 

μεταξύ DeLVaR και β είναι η εξής:

DeLVaRra{Piop)7^fii (1.29,
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Η DeLVaR μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα σύνολο σκοπών διαχείρισης 

κινδύνου. Όταν κάποιος επενδυτής θέλει να μειώσει την VaR του χαρτοφυλακίου 

του, βρίσκει το αριθμητικό αποτέλεσμα των DeLVaR των διάφορων μετοχών που 

έχει στη διάθεση του και επιλέγει εκείνη την μετοχή με την μεγαλύτερη DeLVaR, 

από τη στιγμή που αυτή η μετοχή θα έχει το μεγαλύτερο αντισταθμιστικό αποτέλεσμα 

στον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου.

1.3.2.2 Η επαυξημένη VaR (Incremental VaR)

Κύριο σκοπός της χρήσης της επαυξημένης VaR είναι να εξετάσουμε την 

επίδραση ενός επιπρόσθετου στοιχείου του χαρτοφυλακίου στο σύνολο της VaR. Η 

μέθοδος αυτή βοηθά στο να ερευνήσουμε την επίδραση του κάθε στοιχείου του 

χαρτοφυλακίου στη συνολική VaR ή και την επίδραση κάποιου συνόλου στοιχείων. 

Επίσης, δίνει πληροφορίες για τις πηγές από τις οποίες προέρχεται ο κίνδυνος, 

πληροφορίες για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος αλλά και πληροφορίες 

για το πώς πρέπει να δράσει ένας επενδυτής ανάλογα με την στάση του απέναντι στον 

κίνδυνο.

Έστω ότι το νέο αυτό στοιχείο αναπαρίσταται από την θέση α και το 

χαρτοφυλάκιο είναι το ρ. Η ιδανική περίπτωση θα ήταν να μετρήσουμε την VaR,, του 

χαρτοφυλακίου στην αρχική κατάσταση και έπειτα την VaRp+a του νέου 

χαρτοφυλακίου. Με τον τρόπο αυτό, από την διαφορά αυτών των δυο θα παίρναμε 

την επαυξημένη VaR, δηλαδή

Επαυξημένη VaR = VaRp+a - VaR,, (1.30)

Αυτή η σύγκριση της VaR, πριν και μετά την αλλαγή της σύνθεσης του 

χαρτοφυλακίου, παρέχει αρκετές πληροφορίες. Αν η νέα VaR (VaRp+a) είναι 

φθίνουσα, τότε η νέα επένδυση α μειώνει τον κίνδυνο και λειτουργεί 

αντισταθμιστικά, ενώ στην άλλη περίπτωση που είναι αύξουσα τότε η τελική 

επίδραση της είναι η αύξησης του κινδύνου. Παράλληλα, η νέα επένδυση « μπορεί να 

αναπαριστά μια αλλαγή σε ένα απλό συστατικό του χαρτοφυλακίου ή και σε ένα 

σύνθετο. Γενικότερα, θα λέγαμε ότι η επένδυση α είναι ένα διάνυσμα νέων θέσεων 

και όχι απλά μια νέα επένδυση.
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Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι η επαυξημένη VaR μετρά την 

αλλαγή στην VaR του χαρτοφυλακίου εξαιτίας μιας νέας θέσης. Διαφέρει από την 

DeLVaR στο γεγονός ότι το ποσό που χρησιμοποιείται στο χαρτοφυλάκιο μπορεί να 

είναι μεγάλο, περίπτωση κατά την οποία η VaR μεταβάλλεται και μη γραμμικά. Η 

μέθοδος της επαυξημένης VaR συνήθως εφαρμόζεται στην γενική περίπτωση όπου 

μια νέα επένδυση οδηγεί σε έκθεση σε νέους παράγοντες κινδύνου. Το σημαντικό 

μειονέκτημα αυτού του εργαλείου είναι ότι απαιτεί επανεκτίμηση της VaR του 

χαρτοφυλακίου μετά από κάθε νέα επένδυση, πράγμα που είναι ιδιαίτερα χρονοβόρο 

κυρίως στην περίπτωση μεγάλων και πολυσύνθετων χαρτοφυλακίων.

Ένας εναλλακτικός τρόπος μέτρησης της επαυξημένης VaR (σύμφωνα με τον 

Garman, 1997) είναι μέσω της χρήσης της DeLVaR. Έτσι, η επαυξημένη VaR μπορεί 

να βρεθεί και ως εξής:

ΕπαυξημένηΥαΚ * (DeLVaR) x a (1.31)

Ο τρόπος αυτός είναι πιο εύκολος και πιο γρήγορος, από τη στιγμή που η DeLVaR 

είναι μερικό αποτέλεσμα του υπολογισμού της VaRp του χαρτοφυλακίου.

1.3.2.3 Η σύνθετη VaR (Component VaR)

Η σύνθετη VaR δείχνει πως ακριβώς αλλάζει η VaRr του χαρτοφυλακίου αν 

ένα στοιχείο διαγράφεται από το χαρτοφυλάκιο. Το βασικό χαρακτηριστικό αυτής της 

προσέγγισης είναι ότι για να αποδειχθεί αυτή η γραμμική προσέγγιση 

αποτελεσματική, θα πρέπει η θέση των στοιχείων του χαρτοφυλακίου να είναι μικρή. 

Αυτό συμβαίνει πράγματι σε μεγάλα χαρτοφυλάκια, οι θέσεις των οποίων είναι 

μικρές.

Η σύνθετη ή component VaR (CVaR) βρίσκεται από το γινόμενο της οριακής 

DeLVaR με την τρέχουσα θέση σε ευρώ της μετοχής / ,ήτοι

CVaR ~ (DeLVaRi)* wiW =VaR Piwi (L32>

To άθροισμα των CVaRs δίνει την συνολική VaR του χαρτοφυλακίου. Το άθροισμα 

είναι ίσο με:
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CVaRi + CVaR 2 +.................+ CVoRN =

VaRpxwC.....................+ VaRPNwN= d·33)

vo/e itWifi)j = voRr

και αυτό επειδή το άθροισμα μέσα στην παρένθεση είναι ίσο με τη μονάδα καθώς 

αποτελεί το β του χαρτοφυλακίου. Με τον τρόπο αυτό, έχουμε μια μέτρηση του 

κινδύνου με βάση τις συσχετίσεις. Οι CVaRs με αρνητικό πρόσημο δρουν 

αντισταθμιστικά στον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου ενώ οι CVaRs με θετικό πρόσημο 

αυξάνουν τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου.

Η σύνθετη CVaR μπορεί να απλοποιηθεί περισσότερο. Απο τη στιγμή που

Pi = Pi u jσ ρ ’ έχουμε

CVaR =VaR \ν,β=(α arW )\ν,βρ 
(α σ, w,W )prVaR,p,

Έτσι, η CVaR του στοιχείου / είναι ίση με την VaR του / επί τον συντελεστή 

συσχέτισης της. Τέλος, μπορούμε να βρούμε το ποσοστό συμμετοχής του στοιχείου / 

στην VaR του χαρτοφυλακίου, ως εξής:

Ποσοστό συμμετοχής της CVaR, στην VaR CVaR, 
VaR

(1.35)

1.3.3 Παραμετρική ή Variance-Covariance VaR

Η VaR αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο στα χέρια αυτών που διαχειρίζονται 

τον κίνδυνο καθώς παρέχει ένα ποσοτικό μέτρο του κινδύνου. Στην πραγματικότητα 

βασικός σκοπός είναι να παρέχει μια λογική εκτίμηση του κινδύνου σε λογικό 

κόστος. Η μέθοδος συσχέτισης (correlation method) ή αλλιώς μέθοδος διακύμανσης/ 

συνδιακύμανσης (variance/covariance method) είναι μια παραμετρική προσέγγιση, 

στην οποία η εκτίμηση της VaR προέρχεται από τις διακυμάνσεις και τις 

συνδιακυμάνσεις των περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν το χαρτοφυλάκιο. Η
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μέθοδος αυτή αποτελεί την βάση για την θεωρία ανάλυσης του χαρτοφυλακίου του 

Markowitz.

Για την εκτίμηση της VaR, απαιτούνται βασικές στατιστικές υποθέσεις για 

την κατανομή των αποδόσεων που επιτρέπουν την ποσοτική έκφραση του κινδύνου. 

Το κύριο σημείο είναι ότι οι παράγοντες κινδύνου ακολουθούν κανονική κατανομή 

και το χαρτοφυλάκιο αποτελεί γραμμική συνάρτηση αυτών των παραγόντων 

κινδύνου. Αυτό διευκολύνει ιδιαίτερα την VaR και κυρίως μέσω της χρήσης της 

τυπικής απόκλισης του χαρτοφυλακίου.

1.3.3.1 Η μέθοδος της Delta-Normal VaR

Η υπόθεση της κανονικότητας των παραγόντων κινδύνου οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι και το χαρτοφυλάκιο θα ακολουθεί την κανονική κατανομή. Η Delta 

- Normal μέθοδος βασίζεται στις πρώτες παραγώγους. Εστω, μια μετοχή που ανήκει 

στο χαρτοφυλάκιο και η αξία της εξαρτάται από έναν απλό παράγοντα κινδύνου S. 

Αρχικά υπολογίζουμε την αξία του χαρτοφυλακίου στην αρχική του θέση η οποία 

είναι ίση με

Vo = V(So) (1.36)

με Vo η αρχική αξία του χαρτοφυλακίου και V(So) η αξία μετά την καινούργια μετοχή. 

Ορίζουμε με Δο την πρώτη μερική παράγωγο, ή εναλλακτικά την ευαισθησία του 

χαρτοφυλακίου στην μεταβολή των τιμών, η οποία παράγωγος εκτιμάται στην αρχική 

θέση Vo. Η παράγωγος του χαρτοφυλακίου μπορεί απλά να υπολογιστεί ως το 

άθροισμα των ατομικών παραγώγιον

Η πιθανή απώλεια στη αξία του χαρτοφυλακίου, το dV είναι ίσο με

dV=^f 10dS = A0xdS (1.37)

η οποία περιέχει την πιθανή αλλαγή στην τιμή, dS. Επειδή αυτή είναι γραμμική 

σχέση, η χειρότερη απώλεια για το V αναμένεται για μια μεγάλη τιμή του S.

Αν η κατανομή του χαρτοφυλακίου είναι κανονική, τότε η VaR δίνεται από 

τον εξής τύπο:
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VaR =\A0\xVaRs = \A<\xaaSo (L38)

όπου το α είναι το επίπεδο σημαντικότητας, με τιμή 1,645 για πιθανότητα 95% και 

o(dS/S) είναι η τυπική απόκλιση του ρυθμού μεταβολής των τιμών που ακολουθούν 

κανονική κατανομή.

Στην περίπτωση που το χαρτοφυλάκιο περιέχει στοιχεία μεταβλητού 

εισοδήματος, όπως είναι τα options, έχουμε μη γραμμική έκθεση στον κίνδυνο. Ένας 

τρόπος αντιμετώπισης αυτού του θέματος είναι να δουλέψουμε με γραμμικές 

προσεγγίσεις, δηλαδή να αντικαταστήσουμε τις πραγματικές θέσεις με γραμμικές 

προσεγγίσεις αυτών και να χειριστούμε αυτήν την γραμμική προσέγγιση με τον ίδιο 

τρόπο που το κάναμε προηγουμένως. Έτσι, με την Delta- Normal μέθοδο υποθέτουμε 

ότι η μη γραμμικότητα είναι αρκετά περιορισμένη ώστε να μπορούμε να την 

αγνοήσουμε και η VaR να δίνει το ίδιο αξιόπιστα και χρήσιμα αποτελέσματα.

Έστω ότι έχουμε ένα option, η αξία του οποίου είναι ίση με c. Η αξία αυτού 

του option εξαρτάται από ένα σύνολο παραγόντων τους οποίους με την χρήση της 

Delta- Normal αγνοούμε. Με την χρήση των συνθηκών πρώτης τάξης του 

θεωρήματος Taylor, κατά προσέγγιση παίρνουμε την μεταβολή στην αξία του option, 

που είναι

Ac&S AS (L39)

όπου Ac = c - c και AS = S - S, S η τιμή της μετοχής, ά είναι το δέλτα του option που

θεωρείται δεδομένο και τα 5 , c είναι οι τρέχουσες τιμές αυτών των μεταβλητών. 

Αναδιατάσσουμε τους όρους της (1.39) για να πάρουμε μια γραμμική συνάρτηση του 

c ως προς το 5:

c = c-5S + SS = k + SS (1.40)

όπου k = c-5S θεωρείται σταθερό. Έτσι η VaR του option είναι:

VaR°P'ion * δ VaRs = δασΞ had
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Αυτή η μέθοδος έχει σημαντικά πλεονεκτήματα καθώς διατηρεί την 

γραμμικότητα του χαρτοφυλακίου χωρίς να προσθέτει επιπλέον κίνδυνο, το δ του 

option είναι γνωστό και διαθέσιμο και επιπλέον χρειάζονται ελάχιστα επιπρόσθετα 

δεδομένα. Παράλληλα δίνει έναν ικανοποιητικό τρόπο χειρισμού των options με 

βάση τα οφέλη της γραμμικής κανονικότητας. Ωστόσο, η μέθοδος αυτή τείνει να 

είναι αξιόπιστη εφόσον η θέση του χαρτοφυλακίου προσεγγίζει την κατασταση της 

γραμμικότητας, από τη στιγμή που μόνο η γραμμική προσέγγιση μπορεί να δώσει 

ακριβή εκτίμηση της VaR.

1.3.3.2 Η μέθοδος της Delta - Gamma VaR

Η Delta - Gamma VaR αποτελεί μια προέκταση της Delta - Normal VaR. 

Έστω ότι, στην περίπτωση του option, η τιμή του εξαρτάται εκτός από το 5 και από 

έναν επιπλέον παράγοντα κινδύνου, τον ί/, ο οποίος και αυτός ακολουθεί κανονική 

κατανομή. Έτσι, με δυο παράγοντες κινδύνου, η αλλαγή στην αξία του option είναι η 

εξής:

των κανονικών παραγόντων κινδύνου και η VaR μπορεί να εκτιμηθεί με την 

εφαρμογή της μεθόδου της Delta - Normal VaR. Η του option είναι -α φορές η 

τυπική απόκλιση του χαρτοφυλακίου, η οποία βρίσκεται με τον γνωστό τρόπο. Έτσι,

(1.42)

με AU=(AS)2. Όταν εκτιμούμε την VaR, θεωρούμε την θέση του option ισοδύναμη με 

αυτήν του χαρτοφυλακίου και των δυο μετοχών.

Η αξία του option προσεγγιστικά θα είναι:

(1.43)

όπου k ~c-5S - . Έτσι, η θέση του option είναι μια γραμμική προσέγγιση

(1.44)

όπου σ είναι η μεταβλητότητα της μετοχής και συ η μεταβλητότητα του U.
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Επομένως, η VaR του option είναι ίση με

VaR = ~α σ,,Ξ =~aS ^σ~+(Χ) γ σ’

= ~ασΞ ^‘+(Κ) γ σ >~aaS =DeltaNormalVaR (1·45^

Ουσιαστικά αυτό που κάνει η Delta - Gamma μέθοδος είναι να καθιστά ικανές τις 

συνθήκες για την εφαρμογή της Delta - Normal.

Ωστόσο η μέθοδος της Delta - Gamma VaR παρουσιάζει και κάποιους 

περιορισμούς. Κατ' αρχήν βασίζεται σε προσεγγίσεις δεύτερης τάξης και τέτοιες 

προσεγγίσεις συχνά δεν είναι αρκετές για την ικανοποίηση των σκοπών μας. Ακόμη 

και αν παρέχει πιο ακριβή αποτελέσματα από τις άλλες μεθόδους, απαιτεί επιπλέον 

κόστος και υπολογισμούς σε σχέση με την Delta - Normal. Τέλος, με τη χρήση αυτής 

της μεθόδου, ακόμη και αν έχουμε βασιστεί στην υπόθεση της γραμμικότητας, το 

χαρτοφυλάκιο παύει να διατηρεί την κανονικότητα στις αποδόσεις.

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι η μέθοδος της Delta - Normal VaR 

μπορεί να εφαρμοσθεί σε μεγάλα χαρτοφυλάκια, όπου η δυνατότητα επιλογής δεν 

είναι ο κυρίαρχος παράγοντας, καθώς αποτελεί πιο γρήγορη και πιο αποτελεσματική 

μέθοδος για την μέτρηση της VaR. Στην περίπτο)ση χαρτοφυλακίων, που είναι 

εκτεθειμένα σε μικρό αριθμό παραγόντων κινδύνου και περιέχουν απαραίτητα 

options, ενδείκνυται η εφαρμογή της Delta - Gamma VaR καθώς παρέχει μεγαλύτερη 

ακρίβεια στα αποτελέσματα της. Παράλληλα, η λεπτή διαχωριστικη γραμμή ανάμεσα 

στα όρια της γραμμικότητας και της μη γραμμικότητας έχει άμεσες επιπτώσεις και 

στην επιλογή του χρονικού ορίζοντα για την μέτρηση της VaR.

1.3.4 Η μέθοδος της ιστορικής προσομοίωσης

Η ιδέα της προσέγγισης της ιστορικής προσομοίωσης (Historical Simulation 

Approach) είναι η χρησιμοποίηση ιστορικών κατανομοδν των αποδόσεων των 

περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν το χαρτοφυλάκιο, έτσι ώστε να πάρουμε την 

VaR του χαρτοφυλακίου υπό την υπόθεση ότι με την πάροδο του χρόνου το 

χαρτοφυλάκιο βασίζεται στο σύνολο των ιστορικών δεδομένων. Για την εφαρμογή 

αυτής της μεθόδου, ορίζουμε ποια θα είναι τα συστατικά στοιχεία του χαρτοφυλακίου
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και συλλέγουμε ένα δείγμα των ιστορικών τους κατανομών για ένα συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα. Έπειτα, χρησιμοποιούμε τα βάρη τους στο τρέχον χαρτοφυλάκιο 

και εκτιμούμε υποθετικές αποδόσεις που θα είχαμε αν διατηρούσαμε το τρέχον 

χαρτοφυλάκιο στην περίοδο που ανήκουν τα δεδομένα.

Παράλληλα, υποθέτουμε ότι αυτή η ιστορική κατανομή των αποδόσεων θα 

είναι μια καλή προσέγγιση της κατανομής των αποδόσεων που θα αντιμετωπίσουμε 

στο επόμενο χρονικό διάστημα. Το σχετικό ποσοστό της κατανομής των ιστορικοδν 

αποδόσεων μας οδηγεί στην εκτίμηση της αναμενόμενης VaR του τρέχοντος 

χαρτοφυλακίου. Σε γενικές γραμμές, αυτό που κάνουμε είναι να γυρίσουμε πίσω στο 

χρόνο, π.χ. 250 ημέρες, και να εφαρμόσουμε τα τρέχοντα βάρη (νν,) σε χρονολογικές 

σειρές των ιστορικών αποδόσεων.

Έστιο ότι έχουμε t παρατηρήσεις που ανήκουν στην περίοδο από 0 εώς Τ. Αν 

Ri., είναι η απόδοση του ί την περίοδο t, νν, είναι το σχετικό του βάρος στο 

χαρτοφυλάκιο και υπάρχουν Ν στοιχεία στο χαρτοφυλάκιο, τότε η απόδοση Rp.t του 

χαρτοφυλακίου στο χρόνο t θα είναι ίση με:

, = Σ VV , Met = 0,1.............Τ (1.46)
ι=1

Κάθε παρατήρηση t δίνει μια συγκεκριμένη απόδοση χαρτοφυλακίου RpJ . Το δείγμα 

των ιστορικών παρατηρήσεων δίνει μια συγκεκριμένη κατανομή των υποθετικών 

αποδόσεων του χαρτοφυλακίου. Έπειτα, μετατρέπουμε τις αποδόσεις του 

χαρτοφυλακίου σε κέρδη ή ζημίες και βρίσκουμε την VaR από το διάγραμμα των 

κερδών - ζημίας. Για παράδειγμα, αν έχουμε ένα δείγμα 1000 ημερήσιων 

παρατηρήσεων και η VaR βασίζεται σε 95% διάστημα εμπιστοσύνης, τότε 

αναμένουμε η πραγματική ζημία να υπερέχει της VaR στο 5% των ημερών, ή 50 

ημέρες στο σύνολο και η VaR θα είναι η 5Τ' μεγαλύτερη απώλεια.

1.3.4.1 Πλεονεκτήματα της μεθόδου

Η μέθοδος της ιστορικής προσομοίωσης είναι ιδιαίτερα ελκυστική καθώς 

παρέχει ένα σύνολο πλεονεκτημάτων σε αυτούς που την χρησιμοποιούν. Είναι πολύ 

απλή στην εφαρμογή της και κυρίως αν έχουν επιλεχθεί και χρησιμοποιηθεί τα σωστά 

δεδομένα, τα οποία αν είναι ικανοποιητικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για
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μελλοντικές εκτιμήσεις της VaR. Πολλά από τα δεδομένα θα πρέπει να είναι 

διαθέσιμα σε κοινές πηγές ή να συλλέγονται ημερησίως μετά το πέρας των 

επενδυτικών δραστηριοτήτων.

Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα της μεθόδου, είναι ότι δεν βασίζεται σε 

υποθέσεις σχετικά με την κατανομή των αποδόσεων (ούτε σε κανονικές κατανομές 

αλλά ούτε και σε οποιαδήποτε άλλη). Έτσι, είναι λιγότερο περιοριστική σε σχέση με 

άλλες μεθόδους που βασίζονται στην κανονικότητα και αφήνει τα δεδομένα ελεύθερα 

να ορίζουν την κατανομή που ακολουθούν.

Επίσης, η μη παραμετρική φύση αυτής της μεθόδου, αποφεύγει την χρήση και 

άρα την εκτίμηση μεταβλητοτήτων, συσχετίσεων και άλλων παραμέτρων. Δεν 

υπάρχει έτσι περίπτωση λανθασμένων εκτιμήσεων αφού δεν υπάρχουν παράμετροι 

προς εκτίμηση. Η ιστορική μεταβλητότητα και συσχέτιση εμφανίζεται ήδη στο 

σύνολο των δεδομένων και το μόνο που χρειάζεται είναι ο υπολογισμός των 

πραγματικών αποδόσεων. Έτσι, αποφεύγεται και το πρόβλημα χρησιμοποίησης 

μητρών διακυμάνσεων - συνδιακυμάνσεων, πράγμα ιδιαίτερα βολικό κυρίως σε 

μεγάλα χαρτοφυλάκια με μικρές περιόδους δειγμάτων.

Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε είδους επένδυση και για 

οποιαδήποτε μορφή του χρηματοοικονομικού κινδύνου. Έτσι, μπορεί και 

αντιμετωπίζει τον κίνδυνο γάμα (}’), τον κίνδυνο της μεταβλητότητας και παρόμοια 

είδη κινδύνου, πράγματα με τα οποία άλλες προσεγγίσεις αντιμετιοπίζουν δυσκολίες. 

Παράλληλα, από τη στιγμή που βασίζεται στις πραγματικές τιμές, επιτρέπει την 

συμμετοχή μη γραμμικότητας χιορίς αν δημιουργεί προβλήματα στα συμπεράσματα 

της.

Η μέθοδος της ιστορικής προσομοίωσης, έχει να κάνει άμεσα με την επιλογή 

της χρονικής περιόδου για την μέτρηση της VaR. Οι αποδόσεις μετρούνται για 

χρονικά διαστήματα που ανταποκρίνονται στο εύρος του χρονικού ορίζοντα της VaR. 

Για παράδειγμα, αν θέλουμε να βρούμε την μηνιαία VaR θα πρέπει να 

χρησιμοποιήσουμε μηνιαίες ιστορικές αποδόσεις χαρτοφυλακίου για συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα. Το πιο σημαντικό απ’ όλα είναι ότι η μέθοδος αυτή είναι ισχυρή 

και διαισθητική και ίσιος η πιο διαδεδομένη μέθοδος υπολογισμού της VaR.
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1.3.4.2 Προβλήματα στην εφαρμογή της μεθόδου

Πέρα από τα πλεονεκτήματα της, η μέθοδος αυτή έχει να αντιμετωπίσει και 

κάποια σοβαρά προβλήματα στην εφαρμογή της. Το πρώτο και βασικό θέμα είναι να 

συλλεχθούν και να χρησιμοποιηθούν τα σωστά δεδομένα. Όλοι θα πρέπει να έχουν 

πρόσβαση σε όλες τις πηγές δεδομένων χωρίς να αντιμετωπίζουν γεωγραφικούς ή 

οποιουδήποτε άλλου είδους περιορισμούς. Υπάρχει περίπτωση, για ορισμένα είδη 

μετοχών, να υπάρχουν ελάχιστα και μη ικανοποιητικά δεδομένα. Η μοναδική λύση, 

στην περίπτωση αυτή, είναι η κατά κάποιον τρόπο προσέγγιση τιυν ήδη υπάρχοντων 

δεδομένων.

Ένα πιο σοβαρό πρόβλημα, είναι η καθολική εξάρτηση της μεθόδου από το 

σύνολο των ιστορικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται. Η βασική υπόθεση εδώ 

είναι ότι τα παρελθόντα ιστορικά δεδομένα είναι όμοια με τα μελλοντικά, έτσι ώστε 

να μας δώσουν μια καθαρή εικόνα για τον μελλοντικό κίνδυνο. Αυτό σημαίνει ότι ο 

κίνδυνος που θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον θα είναι όμοιος με αυτόν που 

αντιμετωπίσαμε στο παρελθόν. Ενώ αυτή η υπόθεση είναι λογική, πολλές φορές 

οδηγούμαστε σε λανθασμένη εκτιμημένη VaR.

Υπάρχει περίπτωση, στην περίοδο εκτίμησης της VaR, τα δεδομένα να είναι 

ασυνήθιστα. Μπορεί να είναι μικρής συχνότητας με αποτέλεσμα ο εκτιμημένος 

κίνδυνος να είναι χαμηλός ή να είναι υψηλής μεταβλητότητας με αποτέλεσμα οι 

εκτιμήσεις της VaR να είναι υπερβολικές. Επίσης, υπάρχει περίπτωση, η περίοδος 

εκτίμησης να περιλαμβάνει ακραία γεγονότα που δεν θα αναμένουμε στο μέλλον με 

αποτέλεσμα η εκτιμημένη VaR να είναι αρκετά μεγάλη. Ένα ακόμη σημαντικό θέμα, 

είναι η μόνιμη αλλαγή των παραγόντων κινδύνου η οποία αντανακλάται στην 

εκτίμηση της VaR όταν αντικαθίστανται οι προηγούμενες ιστορικές παρατηρήσεις. 

Ακόμη, δεν μπορούμε να βρούμε την πιθανότητα εμφάνισης ακραίων γεγονότων στο 

μέλλον από τη στιγμή που αυτά δεν εμφανίστηκαν την περίοδο κατά την οποία 

συλλέχθηκαν τα δεδομένα.

Ένα ακόμη πρόβλημα που έχει να κάνει με τα δεδομένα είναι το χρονικό του 

εύρος. Από τη μια χρειαζόμαστε έναν ικανοποιητικό αριθμό ιστορικών 

παρατηρήσεων για να βγάλουμε αξιόπιστα συμπεράσματα για το εύρος της 

κατανομής και από την άλλη δεν θα πρέπει οι παρατηρήσεις αυτές να υπερβαίνουν 

χρονικά την περίοδο εκτίμησης της VaR. Επίσης, στην περίπτωση χρήσης μεγάλου 

αριθμού παρατηρήσεων, η VaR θα πρέπει να εκτιμάται σε υψηλό διάστημα
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εμπιστοσύνης. Υποθέτοντας ότι οι ιστορικές παρατηρήσεις παραμένουν αμετάβλητες 

κατά την περίοδο εκτίμησης, χρειαζόμαστε την μεγαλύτερη δυνατή χρονική περίοδο 

για να επιτύχουμε μεγαλύτερη ακρίβεια στα αποτελέσματα μας.

Όταν, οι ιστορικές παρατηρήσεις παρουσιάζουν κάποιες έκτακτες και μη 

αναμενόμενες μεταβολές στη διάρκεια της χρονικής περιόδου, τότε χρησιμοποιούμε 

μικρότερη χρονική περίοδος εκτίμηση και συγκεκριμένα τις πιο πρόσφατες ιστορικές 

παρατηρήσεις γιατί παρέχουν καλύτερη και σημαντικότερη πληροφόρηση απ' ότι οι 

παλαιοτερες. Η εκτιμημένη VaR θα πρέπει να είναι περισσότερο ευαίσθητη στην 

πρόσφατη πληροφόρηση και λιγότερο στην παρελθούσα. Το θέμα όμως είναι η 

επιλογή μικρής χρονικής περιόδου με λίγες παρατηρήσεις και μεγαλύτερη ακρίβεια ή 

μεγάλες περιόδους με πολλές παρατηρήσεις και περισσότερη ευαισθησία στις πιο 

πρόσφατες ;

Τέλος, υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσο οι εκτιμήσεις της VaR 

είναι αξιόπιστες με την χρήση της μεθόδου της ιστορικής προσομοίωσης. Και 

ειδικότερα στην περίπτωση που το διάστημα εμπιστοσύνης είναι ιδιαίτερα μεγάλο 

που ταυτόχρονα σημαίνει μικρή ουρά στην κατανομή των αποδόσεων και άρα μικρή 

εκτιμημένη VaR.

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι η μέθοδος της ιστορικής 

προσομοίωσης είναι ένα εύχρηστο εργαλείο για την μέτρηση της VaR, απλό και 

βολικό για την σύγκριση με άλλες προσεγγίσεις και εύκολη στην εφαρμογή της. Δεν 

είναι παραμετρική μέθοδος καθώς δεν βασίζεται σε συγκεκριμένες υποθέσεις 

κατανομών και μπορεί και δρα αποτελεσματικά ακόμη και υπό το καθεστώς μη 

γραμμικότητας. Χρησιμοποιώντας τις πραγματικές τιμές της αγοράς δεν χρειάζεται 

να εκτιμηθούν μεταβλητότητες και συσχετίσεις ενοό ταυτόχρονα καταφέρνει να 

αποφεύγει τον κίνδυνο μοντελοποίησης. Μπορεί κα παράγει μια γκάμα 

αποτελεσμάτων συμπεριλαμβανομένου εκτιμήσεων της VaR για διάφορα επίπεδα 

σημαντικότητας, εκτιμήσεις για την αποτελεσματικότητα της VaR και εκτιμήσεις της 

επαυξημένης (incremental) VaR.

Παρ’ όλα αυτά, η μέθοδος αυτή παρουσιάζει σημαντικά μειονεκτήματα που 

κυρίως έχουν να κάνουν με θέματα επιλογής των ιστορικών δεδομένων και τον 

αριθμό των παρατηρήσεοιν. Αυτό οδηγεί στην ανάγκη για προσεκτική εφαρμογή της 

μεθόδου αυτής και στην ταυτόχρονη εφαρμογή της με άλλες μεθόδους για 

περισσότερη ακρίβεια, π.χ. συνδυασμός της ιστορικής προσομοίωσης με την μέθοδο 

του stress testing.
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1.3.5 Η μέθοδος της προσομοίωσης του Monte Carlo

Η μέθοδος της προσομοίωσης του Monte Carlo υπολογίζει μια εκτίμηση της 

VaR βασιζόμενη σε αποτελέσματα προσομοιώσεων που απορρέουν από στατιστικά 

ή μαθηματικά υποδείγματα. Η βασική ιδέα, είναι η επαναληπτική προσομοίωση μιας 

τυχαίας διαδικασίας που ακολουθούν οι τιμές των χρηματοοικονομικών στοιχείων με 

τα οποία έχουμε να κάνουμε. Κάθε προσομοίωση δίνει μια πιθανή τιμή του 

χαρτοφυλακίου στο τέλος της δεδομένης χρονικής περιόδου. Αν πάρουμε έναν 

ικανοποιητικό αριθμό προσομοιώσεων τότε η "υποθετική" κατανομή του 

χαρτοφυλακίου θα συγκλίνει με την άγνιυστη “πραγματική" κατανομή του, 

καθιστώντας έτσι εφικτή τη χρήση αυτής της υποθετικής κατανομής για την έκφραση 

της VaR της πραγματικής κατανομής.

Η διαδικασία της προσομοίωσης περιλαμβάνει έναν αριθμό συγκεκριμένων 

βημάτων. Το πρώτο βήμα έχει να κάνει με την επιλογή ενός μοντέλου που να 

περιγράφει τις τιμές με τις οποίες έχουμε να κάνουμε. Μετά την επιλογή του 

μοντέλου, εκτιμούμε τις παραμέτρους (μεταβλητότητα, συσχέτιση κ.τ.λ.) βασιζόμενοι 

στη χρήση διαθέσιμων ιστορικιόν δεδομένων η πραγματικιόν τιμών της αγοράς. Το 

επόμενο βήμα είναι να κατασκευάσουμε φανταστικές σειρές τιμών από τις τυχαίες 

μεταβλητές με τις οποίες έχουμε να κάνουμε.

Στην περίπτωση της προσομοίωσης του Monte Carlo, κατασκευάζουμε αυτές 

τις φανταστικές σειρές των τιμών χρησιμοποιώντας τυχαίους αριθμούς ή ψευδο- 

τυχαίους αριθμούς. Στην περίπτωση όμιος, της οιωνεί προσομοίωσης του Monte 

Carlo (quasi - Monte Carlo) κατασκευάζουμε αυτές τις σειρές με τη χρήση οιωνεί - 

τυχαίων αριθμών οι οποίοι δεν έχουν την τάση να μιμούνται τις αληθινές τυχαίες 

τιμές αλλά να αντιμετωπίζουν και να αποφεύγουν τα κενά που δημιουργούνται με τη 

χρήση ψευδό - τυχαίων αριθμών.

Κάθε σύνολο αυτών των τυχαίων τιμών δίνει μια τελική υποθετική τιμή για 

κάθε στοιχείο του χαρτοφυλακίου και κάνοντας την ίδια διαδικασία για όλα τα 

συστατικά του χαρτοφυλακίου παίρνουμε μια τελική υποθετική τιμή για το σύνολο 

του χαρτοφυλακίου. Έπειτα, επαναλαμβάνουμε αυτήν την διαδικασία 

προσομοκύσεων αρκετές φορές ώστε να σιγουρευτούμε ότι η υποθετική κατανομή 

των τιμών του χαρτοφυλακίου είναι κοντά στην πραγματική του, άγνιυστη κατανομή 

ή έστω μια αξιόπιστη προσέγγιση αυτής. Από τη στιγμή που όλα τα προηγούμενα
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έχουν γίνει σωστά τότε μπορούμε να βρούμε την εκτίμηση της VaR από την 

προσεγγιστική κατανομή.

Η μέθοδος της προσομοίωσης του Monte Carlo είναι ένα ισχυρό εργαλείο 

εκτίμησης της VaR και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε τύπο 

χαρτοφυλακίου όσο περίπλοκο και να είναι. Μπορεί εύκολα να χειριστεί τον κίνδυνο 

των τιμών που έχει να κάνει με μη γραμμικές θέσεις, πράγμα αρκετά δύσκολο για 

άλλες μεθόδους που βασίζονται στην κανονικότητα. Επίσης, μπορεί να αντιμετωπίσει 

τιμές που εξαρτώνται σε περισσότερες από μια στοχαστικές παραμέτρους, 

αλληλοεξαρτώμενες τιμές, την χρονική διακύμανση πάνω στις παραμέτρους και μη 

κανονικές κατανομές.

1.3.5.1 Πλεονεκτήματα της μεθόδου

Το βασικότερο σημείο που κάνει την μέθοδο της προσομοίωσης του Monte 

Carlo να υπερτερεί, είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκεί που απλούστερες 

προσεγγίσεις δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Η μέθοδος αυτή δεν είναι ιδιαίτερα 

εύκολη στην εφαρμογή της και δεν προτείνεται ιδιαίτερα στη περίπτίυση που 

απλούστερες μέθοδοι μπορούν να εφαρμοστούν. Θα χρησιμοποιήσουμε την μέθοδο 

αυτή σε πιο δύσκολες καταστάσεις και όταν οι απλές μέθοδοι οδηγούν σε δύσκολους 

και πολύπλοκους υπολογισμούς. Η προσομοίωση του Monte Carlo προτείνεται 

κυρίως για την αντιμετοόπιση πολυδιάστατων προβλημάτων (όπως όταν οι αποδόσεις 

εξαρτώνται από περισσότερους του ενός, παράγοντες κινδύνου) και είναι ακόμη πιο 

ελκυστική όταν η διάσταση του προβλήματος αυξάνει.

Η μέθοδος της προσομοίωσης του Monte Carlo είναι ίσως το πιο δυναμικό 

εργαλείο για τον υπολογισμό της VaR. Μπορεί να αντιμετωπίσει μια ευρεία γκάμα 

εκθέσεων στον κίνδυνο όπως και διαφορετικών ειδών κινδύνου 

συμπεριλαμβανομένων του μη γραμμικού κινδύνου της αγοράς, του κινδύνου 

μεταβλητότητας και του κινδύνου του εκαστοτε μοντέλου. Επιπλέον, είναι αρκετά 

ευέλικτη μέθοδος ακόμη και όταν έχει να κάνει με χρονικές μεταβολές στην 

μεταβλητότητα η με απροσδιόριστα έκτακτα γεγονότα.

Παράλληλα, μπορεί να ενσωματώσει την πάροδο του χρόνου, η οποία 

δημιουργεί δομικές μεταβολές μέσα στο χαρτοφυλάκιο. Αυτό συμπεριλαμβάνει την 

χρονική αποσύνθεση τιυν options, την ημερήσια τοποθέτηση σταθερών, εύκαμπτων ή 

συγκεκριμένων ταμειακών ροοόν και το αποτέλεσμα προ - προσδιορισμένων ή
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αντισταθμιστικών επενδύσεων. Αυτά τα αποτελέσματα αυξάνουν σε σημαντικότητα 

καθώς το χρονικό διάστημα μεγαλώνει, η οποία αποτελεί την περίπτωση της μέτρηση 

του πιστωτικού κινδύνου.

1.3.5.2 Προβλήματα στην εφαρμογή της μεθόδου

Η μέθοδος της προσομοίοοσης του Monte Carlo εξαρτάται κυρίως στους 

τυχαίους αριθμούς των μεταβλητών. Οι τυχαίοι αυτοί αριθμοί στην πραγματικότητα 

δεν είναι όλοι τυχαίοι. Είναι ένα σύνολο ψευδό - τυχακον αριθμών που προκύπτουν 

από έναν αλγόριθμο με βάση έναν ντετερμινιστικό κανόνα. Με αποτέλεσμα, πολλοί 

από αυτούς τους αριθμούς να μην συγκεντρώνουν όλες τις ιδιότητες τις οποίες 

υποθέτουμε ότι έχουν, δίνοντας έτσι συγκεχυμένα αποτελέσματα. Γι' αυτό και θα 

πρέπει να χρησιμοποιούμε όσο το δυνατόν πιο πληρέστερους τυχαίους αριθμούς.

Ένα άλλο πρόβλημα στο θέμα των τυχαίων αριθμών είναι ότι υπάρχει 

περίπτωση πολλοί από αυτούς να επαναλαμβάνονται διαδοχικά. Το θέμα είναι η 

συχνότητα εμφάνισης αυτής της επανάληψης και η καλύτερη λύση είναι να 

χρησιμοποιούμε τυχαίους αριθμούς με σημαντικά μικρή συχνότητα επανάληψης. Ένα 

άλλο πρακτικό πρόβλημα είναι ότι η εκτιμημένη μήτρα διακυμάνσεων - 

συνδιακυμάνσεων θα πρέπει να είναι θετικά ημι-ορισμένη γιατί αλλκύς η μέθοδος της 

προσομοίωσης του Monte Carlo δεν μπορεί να εφαρμοσθεί.

Επίσης, ένα άλλο σημαντικό θέμα που έχει να αντιμετωπίσει η μέθοδος αυτή 

είναι ο χρόνος υπολογισμού της. Αν έχουν δημιουργηθεί 1000 σειρές τυχαίων 

αριθμών με αντίστοιχα ένα χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο από 1000 περιουσιακά 

στοιχεία, τότε ο συνολικός αριθμός υπολογισμών ανέρχεται στο 1 εκατομμύριο. 

Επιπρόσθετα, αν η αποτίμηση των στοιχείων στο τέλος της χρονικής περιόδου 

περιλαμβάνει μια επιπλέον προσομοίωση, τότε θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια 

προσομοίωση μέσα στην προσομοίωση. Αυτό καθιστά δύσκολη την τακτική 

εφαρμογή της μεθόδου.

Η μέθοδος αυτή είναι αρκετά ακριβή στο να εφαρμοσθεί σε όρους υποδομής 

και ανάπτυξης. Όταν όμως, ένας χρηματοοικονομικός οργανισμός κατέχει ήδη την 

τεχνολογία και την υποδομή, η εφαρμογή της προσομοίωσης του Monte Carlo 

προκαλεί λιγότερο κόστος από τη στιγμή που υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός. 

Απαραίτητη όμως, είναι και η εμπειρία αυτιδν που θα κληθούν να χειριστούν την 

μέθοδο.
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Μια άλλη σημαντική αδυναμία αυτής της μεθόδου είναι και ο κίνδυνος του 

μοντέλου. Η προσομοίωση του Monte Carlo βασίζεται σε μια συγκεκριμένη 

στοχαστική διαδικασία σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου, γι’ αυτό και 

περιορίζεται από τον κίνδυνο ότι το μοντέλο είναι λανθασμένο. Τέλος, οι εκτιμήσεις 

της VaR προερχόμενες από την προσομοίωση περιορίζονται από την διακύμανση του 

δείγματος, πράγμα που οφείλεται στον περιορισμένο αριθμό των τυχαίων αριθμών. 

Συμπερασματικά, η μέθοδος αυτή είναι η πιο πολύπλοκη προσέγγιση για την μέτρηση 

του κινδύνου της αγοράς από τη στιγμή που η μοντελοποίηση έχει γίνει σωστά.

1.3.6 Η μέθοδος του Stress Testing και οι εφαρμογές του

Ο κύριος σκοπός της VaR είναι η ποσοτική εύρεση της πιθανής απώλειας 

κάτω από συνθήκες κανονικής αγοράς. Το πρόβλημα με την μέτρηση της VaR 

βασιζόμενοι σε πρόσφατα ιστορικά δεδομένα είναι ότι μπορεί να αποτύχουμε να 

ταυτοποιήσουμε ασυνήθιστα υπερβολικά γεγονότα που θα προκαλέσουν ποικίλες 

ζημίες. Γι' αυτό και η μέθοδος της VaR θα πρέπει να εφαρμόζεται ταυτόχρονα με τη 

μέθοδο του Stress Testing.

Η μέθοδος του Stress Testing μπορεί να περιγράφει ως μια διαδικασία 

ταυτοποίησης και προσδιορισμού καταστάσεων που θα ήταν ικανές να προκαλέσουν 

ασυνήθιστες απώλειες. Εξ’ ορισμού το Stress Testing είναι μια μέθοδος που 

βασίζεται σε σενάρια με σκοπό τον προσδιορισμό του κινδύνου της αγοράς από τη 

στιγμή που τα γεγονότα τα οποία μελετά δεν μπορούν να προσδιοριστούν με κάποια 

από τις προηγούμενες μεθόδους. Ουσιαστικά, η μέθοδος αυτή ταυτοποιεί είδη 

κινδύνου που με την ανάλυση της VaR δεν είναι εμφανή. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί 

με τον συνδυασμό εργαλείων μεταξύ των οποίων είναι η ανάλυση σεναρίων, η 

επισήμανση (stressing) μοντέλων, μεταβλητοτήτων και συσχετίσεων και οι 

αντιδράσεις σε πολιτικές. Η ανάλυση σεναρίων (scenario analysis) περιλαμβάνει την 

εκτίμηση του χαρτοφυλακίου κάτω από συγκεκριμένες καταστάσεις. Αυτό 

περιλαμβάνει μεγάλες μετακινήσεις σε μεταβλητές - κλειδιά, που απαιτεί τη χρήση 

μεθόδων πλήρους αποτίμησης.

Από τη στιγμή που η μέθοδος του Stress Testing αποκαλύπτει κάποιες 

αδυναμίες πρέπει να αναλάβουν οι υπεύθυνοι διαχείρισης του κινδύνου. Μια λύση θα 

ήταν να υπάρχουν αρκετά αποθέματα κεφαλαίου ώστε να απορροφήσουν μεγάλες 

πιθανές απώλειες. Πολύ συχνά όμως, το απόθεμα αυτό είναι αρκετα μεγάλο με
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αποτέλεσμα να μειώνεται η απόδοση του ήδη υπάρχοντος κεφαλαίου. Εναλλακτικά, 

για να το αποφύγουμε αυτό, θα μπορούσαμε να επηρεάσουμε τις θέσεις στο 

χαρτοφυλάκιο για να μειώσουμε την έκθεση στον κίνδυνο. Τελικά, σκοπός του Stress 

Testing είναι να διασφαλίσει την βιωσιμότητα του εκάστοτε χρηματοοικονομικού 

οργανισμού.

Η μέθοδος αυτή δεν βασίζεται σε συγκεκριμένες στατιστικές υποθέσεις και 

είναι τελείως απαλλαγμένη από συσχετίσεις μεταξύ στοιχείων του χαρτοφυλακίου. 

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι η μέθοδος του Stress Testing έχει τρεις 

βασικές χρήσεις. Κατ’ αρχήν, συμπληρώνει ιδανικά την μέθοδο της VaR, γιατί ενώ η 

VaR δίνει το ποσό που αναμένεται να χάσουμε με βάση μια συγκεκριμένη 

πιθανότητα απώλειας, το Stress Testing δίνει μια ιδέα για το τι αναμένεται να 

χάσουμε αν το χειρότερο σενάριο πραγματοποιηθεί. Έτσι, οι δυο αυτές προσεγγίσεις 

αποτελούν φυσικά συμπληρωματικά. Εκτός από αυτό, η μέθοδος του Stress Testing 

φανερώνει τυχόν αδυναμίες στην διαχείριση του κινδύνου. Και τέλος, είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμο στον καθορισμό των αποταμιευτικών κεφαλαίων για την αντιμετώπιση 

έκτακτων γεγονότων.

Η χρήση του Stress Testing βασίζεται σε τρεις σημαντικές μεθόδους οι οποίες 

είναι η ανάλυση σεναρίων (scenario analysis), η factor push μέθοδος και η 

βελτιστοποίηση της μέγιστης απώλειας (maximum loss optimization).

1.3.5.1 Η μέθοδος της ανάλυσης σεναρίων

Η ανάλυση τοον σεναρίων περιλαμβάνει τον προσδιορισμό περιόδων με 

υπερβολικές μεταβολές της αγοράς ή με υπερβάλλουσα μεταβλητότητα. Έτσι, με 

βάση τα σενάρια αυτά ο οργανισμός ανατιμά το τρέχων χαρτοφυλάκιο και μετρά την 

διαφορά μεταξύ της αξίας του τρέχοντος χαρτοφυλακίου και της αξίας του με βάση 

τα υποτιθέμενα σενάρια. Η διαφορά μεταξύ αυτών των δυο δίνει μια εικόνα της 

συμπεριφοράς του χαρτοφυλακίου κάτω από υπερβολικές μεταβολές της αγοράς. Τα 

σενάρια που θα χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό αυτό ποικίλουν και ως προς το 

περιεχόμενο τους και ως προς την πηγή προέλευσης τους.

Ένας τύπος σεναρίου είναι τα τυποποιημένα σενάρια τα οποία αποτελούν μια 

προσομοιωμένη μεταβολή σε μια η περισσότερες παραμέτρους όπως τα επιτόκια, η 

συναλλαγματική ισοτιμία και οι τιμές των μετοχών ή των αγαθών. Τα σενάρια αυτά 

μπορεί να αφορούν από μικρές καθοδηγημένες μεταβολές μέχρι υπερβολικές και
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απρόβλεπτες, με τις μεταβολές να εκφράζονται σε απόλυτους όρους, σε ποσοστά ή 

και σε μονάδες τυπικής απόκλισης. Ένας άλλος τύπος σεναρίων είναι αυτά που 

βασίζονται σε πραγματικά απρόβλεπτα γεγονότα όπως η κατάρρευση της αγοράς 

αποθεμάτων το 1987. Το καλύτερο που πρέπει να γίνει στην περίπτωση αυτή είναι να 

επιλεγούν σενάρια ιδίας έκτασης με την χειρότερη περίπτωση ιστορικού γεγονότος 

που χρησιμοποιούμε στο υπόδειγμα μας. Αυτό που πραγματικά πρέπει να γίνει, είναι 

να συλλεχθούν χρονολογικές σειρές δεδομένων, να βρεθεί η περίπτωση με την 

μεγαλύτερη απώλεια και να χρησιμοποιηθεί ως η βάση ανάπτυξης του μοντέλου 

σεναρίων. Ένας τελευταίος τρόπος σεναρίων είναι η επιλογή μέσω υποθετικών 

περιπτώσεων και κυρίως μέσω των εφαρμογών τους. Μερικά από τα υποθετικά 

γεγονότα δεν είναι τόσο εμφανή και ο μόνος κατάλληλος τρόπος είναι η επιλογή 

αυτών που έχουν να κάνουν με το σύνολο των παγκόσμιων περιπτώσεων και όχι με 

μεμονωμένα γεγονότα.

Αφού έχουν δημιουργηθεί τα απαραίτητα σενάρια, με οποιονδήποτε από τους 

παραπάνω τρόπους, έπειτα πρέπει να βρούμε την επίδραση του κάθε σεναρίου στις 

τιμές των συστατικών στοιχείων του χαρτοφυλακίου. Το κλειδί είναι να βρούμε την 

ευαισθησία των διαφόρων θέσεων πάνω στους παράγοντες κινδύνου με βάση τις 

υποθετικές μεταβολές τις οποίες θεωρούμε. Μερικές από τις θέσεις του 

χαρτοφυλακίου δεν αντιδρούν καθόλου στις μεταβολές, άλλες αντιδρούν με τρόπο 

ανάλογο και άλλες αντιστρόφως ανάλογα. Από τη στιγμή που έχουμε βρει την 

επίδραση του κάθε σεναρίου πάνω στις τιμές, μπορούμε να προσδιορίσουμε την 

επίδραση του κάθε σεναρίου στο σύνολο του χαρτοφυλακίου. Η απώλεια του 

χαρτοφυλακίου βρίσκεται από τη διαφορά της αξίας του σε σχέση με το πόση ήταν 

αυτή πριν και μετά την χρήση των υποθετικών σεναρίων. Τέλος, μετά από όλα αυτά 

μπορούμε να βρούμε και ποια είναι η επίδραση των υποτιθέμενων σεναρίων στο 

σύνολο της αγοράς στην οποία πραγματοποιούμε την ανάλυση μας.

Η ανάλυση σεναρίων είναι ιδανική καθώς φανερώνει την ευπάθεια του 

χαρτοφυλακίου και των υπολογισμοδν της VaR σε μια πλειάδα μη φανερών κινδύνων. 

Επίσης, η χρήση της μεθόδου αυτής είναι αρκετά καλή στην εξέταση των συνεπειών 

μιας αλλαγής της μεταβλητότητας. Αυτό γιατί εκτιμήσεις της μεταβλητότητας 

βασιζόμενες σε ιστορικά δεδομένα μπορεί να είναι αναξιόπιστες, με αποτέλεσμα αν 

βασιστούμε σε αυτές να καταλήξουμε σε μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες 

απιύλειες. Επιπλέον, η ανάλυση αυτή φανεριονει τυχόν εξάρτηση σε συγκεκριμένες 

υποθέσεις σχετικά με την μεταβλητότητα και την συσχέτιση. Τέλος, ανάμεσα σε όλα
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αυτά τα πλεονεκτήματα της ανάλυσης των σεναρΰυν, μπορούμε να προσθέσουμε και 

την φανέρωση της τυχόν αδυναμίας που υπάρχει στην σωστή διαχείριση του 

κινδύνου.

Η ανάλυση σεναρίων πέρα από πλεονεκτήματα της παρουσιάζει και κάποια 

σημαντικά μειονεκτήματα. Το πιο σημαντικό ίσως, από τα προβλήματα, είναι η 

καθολική εξάρτηση των επιλεγμένοον σεναρίων στην κρίση και την εμπειρία των 

ατόμων που χειρίζονται την συγκεκριμένη μέθοδο. Αυτό είναι πολύ σοβαρό καθώς 

γεγονότα από τα οποία απαιτείται να προφυλαχθούμε είναι συχνά δύσκολο να 

προβλεφθούν. Η επιλογή, έτσι, των κατάλληλων σεναρίων είναι καθήκον δύσκολο 

και απαιτητικό. Ένα άλλο πρόβλημα αποτελεί το γεγονός ότι ενώ θέλουμε να 

ακολουθούμε κατά γράμμα ένα σενάριο, πολλές φορές οι συνέπειες του είναι 

απρόβλεπτες και μας βγάζουν εκτός πορείας. Επίσης, έχοντας όντας να κάνουμε με 

σενάρια δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφόρων 

ειδών κινδύνου ή και μεταξύ των τιμών. Στην τελευταία περίπτωση, θα πρεπει να 

εξαλείφουμε τις συνδιακυμάνσεις για να αποφεύγονται και άλλα επιπλέον γεγονότα. 

Ένα τελευταίο μειονέκτημα της μεθόδου αυτή είναι ότι δεν μας παρέχει κάποια 

πιθανότητα διαφορετικών σεναρίων που στην πραγματικότητα συμβαίνουν ενώ 

σκοπός τους είναι να δείχνουν τι πρόκειται να συμβεί αν ένα υποτιθέμενο σενάριο 

πραγματοποιούνταν.

1.3.5.2 Εναλλακτικές μέθοδοι

Οι υπόλοιπες μέθοδοι στις οποίες βασίζεται η μέθοδος του Stress Testing 

είναι η Factor Push Analysis και η βελτιστοποίηση της μέγιστης απώλειας οι οποίες 

δρουν μέσω ενός μεγάλου αριθμού πιθανοτήτων για τον καθορισμό των πιο 

καταστροφικών συνδυασμών γεγονότιον και απωλειών που παράγουν. Διαφέρουν 

από την ανάλυση σεναρίων γιατί χρησιμοποιούν πιθανότητες και όχι συγκεκριμένα 

σενάρια.

Η πιο απλή από τις μεθόδους είναι η Factor Push Analysis, σκοπός της οποίας 

είναι να ωθεί τις τιμές του κάθε συστατικού στοιχείου του χαρτοφυλακίου στις πιο 

μειονεκτικές καταστάσεις και να αποτυπώνει το συνδυασμένο αποτέλεσμα όλων 

αυτών των αλλαγών στην αξία του χαρτοφυλακίου. Αρχικά, ορίζουμε ένα 

συγκεκριμένο διάστημα εμπιστοσύνης που δίνει την κριτική τιμή α. Έπειτα, οοθούμε 

την κάθε τιμή πάνω και κάτω, « φορές την τυπική της απόκλιση και επιλέγουμε
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εκείνη την μεταβολή που προκαλεί το χειρότερο αποτέλεσμα πάνω στην αξία του 

χαρτοφυλακίου. Συλλέγοντας τις χειρότερες μετακινήσεις των τιμών για κάθε 

στοιχείο του χαρτοφυλακίου παίρνουμε την χειρότερη περίπτωση σεναρίου, με την 

μέγιστη απόκλεια να είναι ίση με την τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου μείον την 

αξία του κάτω από το σενάριο της χειρότερης περίπτοοσης.

Η ανάλυση αυτή έχει ένα σύνολο σημαντικών πλεονεκτημάτων. Κατ’ αρχήν 

είναι πολύ απλή σε θέματα υπολογισμών και κυρίως για απλές περιπτοδσεις και δεν 

περιορίζεται από βασικές υποθέσεις όπως η VaR. Επίσης, προσδιορίζει την χειρότερη 

περίπτωση από ένα σύνολο πιθανοτήτων, το οποίο μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο 

για να μας φανερώσει την ευπάθεια των μεταβλητοδν. Παράλληλα, μπορούμε να 

εισάγουμε οποιοδήποτε είδος συσχετίσεων επιθυμούμε στο υπόδειγμα και να δούμε 

ποια θα είναι η επίδραση τους στη μέγιστη απώλεια.

Ωστόσο, η Factor Push Analysis έχει και μειονεκτήματα. Το πιο δύσκολο απ’ 

όλα είναι να βρούμε τις διαφορετικές ευαισθησίες των διαφορετικών τιμών πάνω σε 

διαφορετικούς παράγοντες κινδύνου. Ωθοοντας τις όλες τιμές με το ίδιο πολλαπλάσιο 

της τυπικής απόκλισης αγνοούμε την ευαισθησία της κάθε θέσης στον ανάλογο 

παράγοντα κινδύνου. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι η ανάλυση βασίζεται στην όχι και 

πάντα τόσο κατάλληλη υπόθεση ότι η μέγιστη απώλεια λαμβάνει χιορα σε 

υπερβολικές τιμές των ανάλογων μεταβλητών κινδύνου. Αυτή η υπόθεση είναι 

κατάλληλη μόνο για σχετικά απλούς τύπους χαρτοφυλακίουν ενώ υπαρχουν θέσεις 

που η υπόθεση αυτή δεν ευσταθεί.

Μια εναλλακτική μέθοδος είναι η βελτιστοποίηση της μέγιστης απώλειας 

(Maximum Loss Optimization) η οποία αναζητά ανάμεσα στο σύνολο των ζημιών την 

χειρότερη περίπτωση, μόνο που εδιό η έρευνα γίνεται και για ενδιάμεσες τιμές των 

μεταβλητών κινδύνου. Έτσι, απαιτούνται περισσότεροι υπολογισμοί και 

περισσότερος χρόνος ιδιαίτερα στην περίπτωση που υπάρχει μεγάλος αριθμός 

παραγόντων κινδύνου και ενδιάμεσων τιμών.

Η επιλογή της μεθόδου που θα χρησιμοποιηθεί έχει να κάνει περισσότερο με 

τον χαρακτήρα του χαρτοφυλακίου. Αν αυτό αποτελείται από μονόπλευρες θέσεις 

τότε και η Factor Push Analysis και η μέθοδος της βελτιστοποίησης της μέγιστης 

απώλειας θα δοδσουν το ίδιο αποτέλεσμα. Στην αντίθετη περίπτωση του 

χαρτοφυλακίου, η καλύτερη μέθοδος που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι αυτή 

της βελτιστοποίησης της χειρότερης απώλειας. Όσο πιο σύνθετο είναι το
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χαρτοφυλάκιο ή έχει σημαντικό αριθμό μη γραμμικών θέσεων τόσο το καλύτερο 

είναι να χρησιμοποιήσουμε την τελευταία μέθοδο.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1.4: ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ VaR 

ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Η Value - at - Risk (VaR) έχει λάβει τεράστια αποδοχή, κυρίως την τελευταία 

δεκαετία, σαν την πιο πολύτιμη προσέγγιση για την διαχείριση του κινδύνου. 

Ωστόσο, δεν δίνουν όλες οι προσεγγίσεις της VaR το ίδιο αποτέλεσμα και μπορεί να 

διαφέρουν σημαντικά τα αποτελέσματα διαφορετικών μεθόδων για το ίδιο 

χαρτοφυλάκιο. Οι μέθοδοι της VaR εξαρτώνται ουσιαστικά από τις παραμέτρους, τα 

δεδομένα, τις υποθέσεις αλλά και την εκάστοτε μεθοδολογία που χρησιμοποιείται. 

Έτσι, αν και η ποσοτική μέθοδος της VaR είναι απαραίτητη πλευρά για την 

αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου, ωστόσο δεν είναι αρκετή από μόνη της για 

τον έλεγχο αυτού.

Στην Ενότητα αυτή και συγκεκριμένα στο Τμήμα 1.4.1 θα παρουσιαστούν τα 

προβλήματα που δημιουργεί η εφαρμογή της VaR και οι περιορισμοί που 

εμφανίζονται κατά την χρήση αυτής της μεθοδολογίας. Τέλος, στο Τμήμα 1.4.2 θα 

δοθούν ορισμένες λύσεις και απαντήσεις για τα προβλήματα που δημιουργεί η 

εφαρμογή της VaR καθώς επίσης και έμμεσοι τρόποι αντιμετώπισης αυτών των 

δυσκολιών.

1.4.1 Τα προβλήματα στην εφαρμογή της VaR

Η VaR είναι μια εκτίμηση της μέγιστης πιθανής απώλειας για δεδομένη 

χρονική περίοδο και για δεδομένο διάστημα εμπιστοσύνης. Αυτή η απλότητα στον 

ορισμό της οδηγεί στο να είναι αρκετά ελκυστική τόσο από τη μεριά των θεωρητικών 

όσο και από την πλευρά των ατόμων που διαχειρίζονται τον κίνδυνο. Αυτή η ευκολία 

όμως κάνει την εφαρμογή της VaR επικίνδυνη.

Ο πιο προφανής από τους περιορισμούς της VaR είναι ότι δεν αποτελεί μέτρο 

της απόλυτης χειρότερης απώλειας αλλά είναι μόνο μια εκτίμηση της χειρότερης 

απώλειας σε κάποιο δεδομένο διάστημα εμπιστοσύνης. Έτσι θα υπάρχουν 

περιπτοδσεις όπου η πραγματική VaR θα υπερέχει της εκτιμημένης. Όσο πιο μικρό το 

διάστημα εμπιστοσύνης, τοσο μικρότερο θα είναι το αποτέλεσμα της VaR και ακόμη 

πιο συχνό θα είναι το φαινόμενο εμφάνισης αποκλίσεων από το εκτιμημένο 

αποτέλεσμα. Γι’ αυτόν το λόγο είναι απαραίτητη η επανεξέταση της VaR και η
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ταυτόχρονη χρήση δυο ή και περισσότερων διαφορετικών μεθόδων της VaR. Όμως, 

δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι αποκλίσεις αναμένονται να εμφανιστούν με βάση πάντα 

το επιλεγμένο διάστημα εμπιστοσύνης μέτρησης της VaR.

Ένας επιπλέον περιορισμός της VaR είναι ότι υποθέτει σταθερές τις θέσεις 

του χαρτοφυλακίου για μια συγκεκριμένη περίοδο αγνοώντας πλήρως την πιθανότητα 

οι επενδυτικές θέσεις να μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου και ανάλογα με 

τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς. Δεν υπάρχει εύκολος και απλός τρόπος να 

εναρμονιστούν αυτές οι αλλαγές στις θέσεις του χαρτοφυλακίου με το αποτέλεσμα 

της VaR του χαρτοφυλακίου.

Ένα άλλο πρόβλημα των μεθόδων της VaR που βασίζονται σε ιστορικά 

δεδομένα είναι ότι θεωρούν πως τα πρόσφατα ιστορικά δεδομένα είναι μια καλή 

πρόβλεψη για την μελλοντική εμφάνιση απρόβλεπτων συμβάντων. Οπως συμβαίνει 

πάντα, δεν υπάρχει κάτι που να εγγυάται ότι το μέλλον δεν θα επιφυλάσσει δυσμενή 

γεγονότα που δεν έτυχε να εμφανιστούν στο παρελθόν. Αυτά τα γεγονότα μπορεί να 

εμφανιστούν συνολικά στην αρχή (όπως είναι η αποτίμηση) ή σταδιακά σαν δομικές 

αλλαγές (όπως η μετάβαση από σταθερές σε εύκαμπτες συναλλαγματικές ισοτιμίες).

Από τη στιγμή που λαμβάνει χώρα μια σημαντική αλλαγή, η πιθανότητα 

εμφάνισης σφαλμάτων αρχίζει να υπάρχει. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν έχουμε 

επέκταση των δραστηριοτήτων σε άλλες αγορές ή σε άλλα αγαθά ή όταν έχουμε 

εφαρμογή ενός νέου συστήματος. Αυτές οι καταστάσεις οδηγούν στην εμφάνιση του 

κινδύνου μετάβασης (transition risk) ο οποίος είναι δύσκολος να αντιμετωπισθεί 

καθώς δεν μπορεί να μοντελοποιηθεί ικανοποιητικά.

Επίσης, όλες οι μέθοδοι ανάλυσης της VaR υποθέτουν ότι υπάρχουν δεδομένα 

που είναι διαθέσιμα για την μέτρηση του κινδύνου. Για μερικά επενδυτικά αγαθά 

όμως, όπως είναι οι ιδιωτικές τοποθετήσεις, ίσως και να μην υπάρχουν ξεκάθαρες και 

σημαντικές διαμορφωμένες τιμές της αγοράς. Χωρίς επαρκής πληροφόρηση για τις 

τιμές δεν μπορούμε να πάρουμε ικανοποιητικές πληροφορίες με σκοπό την 

διαχείριση του κινδύνου. Έτσι, μια επενδυτική θέση σε τέτοιου είδους αγαθά 

δημιουργεί πιθανότητα απώλειας που είναι δύσκολο να μετρηθεί ποσοτικά.

Παράλληλα με όλα αυτά, υπάρχει και ο κίνδυνος του μοντέλου (model risk) 

που αποτελεί τον κίνδυνο που εμφανίζεται από τη χρήση μη κατάλληλων μεθόδων 

για την αποτίμηση επενδυτικών αγαθών. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη 

αποτίμηση του χαρτοφυλακίου και συνεπώς και του κινδύνου του. Ο κίνδυνος του 

μοντέλου συνήθως εμφανίζεται ταυτόχρονα με τον λειτουργικό κίνδυνο (operational
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risk). Ο κίνδυνος του μοντέλου μπορεί να οφείλεται στη χρήση ακατάλληλων 

δεδομένων, σε σφάλματα κατά την εκτίμηση, σε λάθος επιλογή μοντέλου ή και σε 

προβληματική εφαρμογή ενός σωστού υποδείγματος.

Πέρα από όλα αυτά, τα αποτελέσματα της VaR αλλάζουν σημαντικά καθώς η 

μέτρηση της εξαρτάται από το χρόνο μέτρησης, το διάστημα εμπιστοσύνης, τις 

υποθέσεις σχετικά με τις συσχετίσεις, τα μαθηματικά μοντέλα και τις ποσοτικές 

μεθόδους που χρησιμοποιούνται. Επίσης, υπάρχουν πολλές πλευρές του κινδύνου, 

όπως ο πολιτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας, ο προσωπικός κίνδυνος, ο 

απαγορευτικός κίνδυνος, που δεν μπορούν να μετρηθούν μέσω κάποιων γνωστών 

ποσοτικών τεχνικών.

Η ανικανότητα της VaR να συμπεριλάβει στα όρια της κάποιους ποσοτικούς 

παράγοντες και εξωγενής μεταβλητές κινδύνου οδηγεί στην ανάγκη να συνδυάζεται η 

VaR με την μέθοδο του Stress Testing. Η σωστή κατανόηση των υποθέσεων που 

βρίσκονται πίσω από την μέθοδο της VaR, όπως επίσης των περιορισμών και των 

προβλημάτων της, θα μας βοηθήσει να ωφεληθούμε από την χρήση της.

1.4.2 Απαντήσεις στις αντιδράσεις ενάντια στην VaR

Υπάρχουν ορισμένα σημαντικά σημεία της VaR τα οποία συχνά αγνοούνται 

ενώ θα έπρεπε να δοθεί άμεση προτεραιότητα σε αυτά. Αρχικά, σκοπος της VaR δεν 

είναι να περιγράφει τα χειρότερα δυνατά αποτελέσματα αλλά να παρέχει μια απλή 

εκτίμηση πιθανών ζημιών και κερδών. Πολλά δυσμενή γεγονότα έχουν συμβεί επειδή 

έχει γίνει λάθος διάγνωση των αποτελεσμάτων που έχει αρχικά δώσει η VaR. Ετσι, 

με βάση μια σωστή ανάλυση οι επενδυτές θα έχουν καλύτερη γνώση και θα είναι πιο 

προσεκτικοί στις επενδύσεις τους. Ωστόσο, η VaR έχει και πολλά πλεονεκτήματα. Οι 

περισσότεροι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί χρησιμοποιούν την VaR σε ημερήσια 

βάση για την ανάλυση των επενδυτικών τους χαρτοφυλακκον.

Μια από τις αδυναμίες της VaR υπάρχει στον ορισμό της και είναι το 

διάστημα εμπιστοσύνης. Περιμένουμε περιπτώσεις να συμβούν με βάση τα 

αποτελέσματα της VaR βασιζόμενοι πάντα σε μια συγκεκριμένη πιθανότητα 

πραγματοποίησης αυτών. Έτσι, δεν υπάρχει προς το παρόν τρόπος που θα μας 

παρέχει μια εκτίμηση της απόλυτης χειρότερης απώλειας αλλά ούτε και υπάρχει 

τρόπος να προστατευτεί ένας χρηματοοικονομικός οργανισμός από όλες τις πιθανές
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απώλειες. Μια εν δυνάμει λύση όλων αυτών των θεμάτων αποτελεί η ταυτόχρονη 

χρησιμοποίηση της VaR με άλλες μεθόδους όπως είναι η μέθοδος του Stress Testing.

Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι η VaR βασίζεται σε μια μήτρα διακυμάνσεων - 

συνδιακυμάνσεων χωρίς να χρησιμοποιεί ασύμμετρες αποδόσεις. Η λύση είναι η 

χρησιμοποίηση μιας συμμετρικής, κανονικής προσέγγισης αυτής της μήτρας για 

μεγάλα χαρτοφυλάκια, χωρίς όμως να είναι εφικτή η εφαρμογή της μεθόδου της 

Delta VaR για αυτό το είδος χαρτοφυλακίων. Άλλες όμως μέθοδοι της VaR 

επιτρέπουν την ασυμμετρία των αποδόσεων.

Επιπλέον, ένα ακόμη θέμα που καθιστά δύσκολη την εφαρμογή της VaR είναι 

η διαχρονική μεταβολή των διακυμάνσείον και των συσχετισεων. Ομως, ακόμη και 

όταν συμβαίνουν αλλαγές στο χρόνο, ο βαθμός ακρίβειας σε ημερήσιες συσχετίσεις 

είναι μεγαλύτερος από αυτόν των αναμενόμενων αποδόσεων. Επίσης, υπάρχουν 

διάφοροι τρόποι μοντελοποίησης αυτών των αλλαγών όπως παραδείγματος χάριν τα 

μοντέλα GARCH. Επίσης, μπορούμε να βασιστούμε σε δεδομένα που προκύπτουν 

από όμοια παράγωγα και τα οποία αποτελούν την καλύτερη πρόβλεψη.

Εκτός από όλα αυτά, ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η αντίδραση των 

επενδυτών με βάση τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων της VaR. Αν σκοπός της 

χρήσης της VaR είναι να προστατευθούν οι επενδυτές από τον κίνδυνο τότε υπάρχει 

περίπτωση οι επενδυτές να επιλέξουν αγορές και επενδυτικά αγαθά που θα δείχνουν 

να έχουν μικρότερο κίνδυνο για λάθος λόγους.

Τελικά, αυτό που έχει σημασία δεν είναι το κατά πόσο αδύναμη και 

αναποτελεσματική είναι η VaR,αλλά κατά πόσο μπορεί να συνεισφέρει ώστε να 

αντιμετωπίζεται πιο ουσιαστικά ο κίνδυνος. Μπορεί εξωτερικά να είναι μια 

προσεγγιστική μέθοδος βασιζόμενη σε προκαθορισμένες υποθέσεις και σε 

συγκεκριμένες πιθανότητες αλλά δεν παύει να είναι το πιο σημαντικό έως τώρα 

εργαλείο για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του κινδύνου. Ίσως, τελικά, το 

μεγαλύτερο όφελος της VaR να βρίσκεται στο πως αντιμετωπίζει τον κίνδυνο και όχι 

στο πως προσπαθεί να τον εξαλείψει.

62



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2° : Εμπειρική όιερείίνηση των χρονολογικών σειρών για τον υπολογισμό της VaR

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2° : ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ 
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 
ΤΗΣ VaR

Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναλύθηκε λεπτομερώς η προσέγγιση της VaR 

όπως επίσης και όλες οι μέθοδοι οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό 

αυτής. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η ανάλυση συγκεκριμένων χρονολογικών 

σειρών καθώς επίσης και ο τρόπος υπολογισμού της VaR με βάση συγκεκριμένα 

υποδείγματα. Έτσι, στην Ενότητα 2.1 περιγράφεται η έννοια της στασιμότητας και 

διενεργούνται οι δύο βασικοί έλεγχοι αυτής (οι Dickey - Fuller (DF) και Augmented 

Dickey - Fuller (ADF) έλεγχοι) πάνω στις χρονολογικές σειρές.

Στην Ενότητα 2.2 αναλύονται οι περιγραφικές στατιστικές των αποδόσεων 

των χρονολογικών σειρών καθοός και οι αυτοσυσχετισεις αυτοόν. Στην Ενότητα 2.3 

γίνεται η ανάλυση των βασικών υποδειγμάτιυν AR(p), ARCH(q) και GARCH(p, q) 

αλλά και οι εκτιμήσεις αυτών με σκοπό την επιλογή του καταλληλότερου 

υποδείγματος. Τέλος, στην Ενότητα 2.4 υπολογίζεται η VaR με βάση τα επιλεγμένα 

υποδείγματα και συγκρίνονται τα διαφορετικά γραφήματα με σκοπό την εξαγωγή 

συμπερασμάτων για το αν η μεταβολή στον τρόπο υπολογισμού της διακύμανσης 

επηρεάζει σημαντικά τα αποτελέσματα της VaR.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2.1: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Στην ενότητα αυτή, αρχικά αναλύεται η έννοια της στασιμότητας και 

παράλληλα αναφέρονται δυο σημαντικοί έλεγχοι που χρησιμοποιούνται για να 

ελέγξουν αν υπάρχει σε μια χρονολογική σειρά μοναδιαία ρίζα ή όχι. Οι δυο έλεγχοι 

αυτοί είναι οι Dickey - Fuller (DF) και Augmented Dickey - Fuller (ADF). Στο 

τελευταίο κομμάτι της Ενότητας εφαρμόζονται οι έλεγχοι αυτοί στις εξεταζόμενες 

χρηματοοικονομικές χρονολογικές σειρές προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι σειρές 

είναι στάσιμες ή όχι.

2.1.1 Ο ορισμός της στασιμότητας

Η έννοια της στασιμότητας είναι ιδιαίτερα σημαντική στην ανάλυση 

χρηματοοικονομικών χρονολογικών σειρών. Μια στοχαστική διαδικασία είναι
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αυστηρά στάσιμη αν / (X,) = /(Xj. δηλαδή αν η οριακή κατανομή

πιθανότητας της στοχαστικής διαδικασίας X στον χρόνο t είναι ίση με την οριακή 

κατανομή πιθανότητας στον χρόνο t + i.

Όταν οι χρηματοοικονομικές μεταβλητές που χρησιμοποιούνται είναι μη 

στάσιμες τότε οι εκτιμητές ελάχιστων τετραγώνων δεν είναι συνεπείς, με αποτέλεσμα 

ο στατιστικός έλεγχος να μην είναι έγκυρος. Ένας τρόπος μετατροπής μιας σειράς 

από μη στάσιμη σε στάσιμη είναι η χρησιμοποίηση κυν πρώτων διαφορών και όχι 

των επιπέδων των τιμών. Έτσι, αντί να εκτιμηθεί το υπόδειγμα

Υ, = β, + β{Χ,+ιι, - (2.1)
εκτιμάται το υπόδειγμα

ΑΥ,= β0 + β,ΑΧ,+u, - (2·2)
*

με ΑΥ, = Υ,-Υ,ι’ ΑΧ, = Χ,-Χ'-1 και U, Μάλιστα,

χρησιμοποιούνται λογάριθμοι των τιμών με σκοπό να είναι πιο σταθερή η 

διακύμανση. Ένας λόγος που χρησιμοποιούμε τις πριότες διαφορές των λογαρίθμων 

των τιμών είναι για να μετατρέψουμε την χρονολογική σειρά σε στάσιμη και να 

αποφύγουμε φαινόμενα τυχαίου περιπάτου (random walk), που είναι μια μη στάσιμη 

διαδικασία.

2.1.2 Έλεγχοι ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας: Έλεγχοι Dickey - Fuller (DF) και 

Augmented Dickey - Fuller (ADF)

Ένας ευρύτατα διαδεδομένος τρόπος που χρησιμοποιείται στην ανάλυση 

χρονολογικών σειρών είναι οι έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας. Στο παρόν τμήμα αρχικά θα 

εξεταστεί ο έλεγχος Dickey - Fuller (DF test) και στην συνέχεια ο Augmented 

Dickey - Fuller (ADF test).

Έστω μια δεδομένη χρονολογική σειρά γ t, η οποία μπορεί να περιγράφει από 

το παρακάτω AR( 1) υπόδειγμα,

Υ, = αΥ, , + κ, (2-3)
Οι Dickey - Fuller (1979) προτείνουν τον ακόλουθο έλεγχο για την ύπαρξη ή 

μη της στασιμότητας:

ΑΥ^βΥ,.,+ur (2.4)
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όπου ΑΥ,~Υ,~Υ, ι> και β = cn-l. Ο έλεγχος τώρα μετατρέπεται σε έλεγχο της 

μηδενικής υπόθεσης Ηο : β = 0 με εναλλακτική την Ηα : β Φ 0. Αν ισχύει η μηδενική 

υπόθεση, δηλαδή β = 0, τότε έχουμε ΔΥιι, Π εναλλακτικά γ, = γ, , + Μ . Στην

περίπτωση αυτή, η σειρά είναι μη στάσιμη ή εναλλακτικά υπάρχει μοναδιαία ρίζα.

Στον έλεγχο Augmented Dickey - Fuller (ADF test) αρχικά εξετάζεται το 

συνολικό υπόδειγμα ΔΥί = δ + γΐ + βΥt_x + ut, όπου δ είναι ο σταθερός όρος

(drift) και yt είναι η χρονική τάση (deterministic trend). Όταν όμως, αντί για AR(1) 

έχουμε διαδικασία AR(p), τότε ο έλεγχος διενεργεΐται πάνω στο εξής υπόδειγμα:

Αγ =δ + /ί + βγ, , + ΣοΛΥ, ,· + «,’ (2·5)
/■--I

όπου στο αρχικό υπόδειγμα έχουν προστεθεί και κ υστερήσεις μέσω κ διαφοριύν των 

επιπέδων των τιμούν.

Στην περίπτωση που και το y και το ά είναι στατιστικά σημαντικά με 

παράλληλα το β να είναι ίσο με το μηδέν, τότε στην χρονολογική σειρά έχουμε 

τυχαίο περίπατο με περιπλάνηση γύροο από μια χρονική τάση (random walk with drift 

and trend). Από την άλλη, αν το β είναι ίσο με το μηδέν και μόνο το δ είναι 

στατιστικά σημαντικό, τότε έχουμε τυχαίο περίπατο με περιπλάνηση (random walk 

with drift). Αν το β είναι ίσο με το μηδέν και ούτε το y ούτε το δ είναι στατιστικά 

σημαντικά τότε έχουμε την απλή περίπτωση του τυχαίου περίπατου. Τέλος, στην 

περίπτωση που το β είναι διάφορο του μηδενός, η χρονολογική σειρά θα είναι 

στάσιμη και δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε τις πριύτες διαφορές.

Η στατιστική που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του β ονομάζεται 

στατιστική DF για τον έλεγχο Dickey - Fuller και στατιστική ADF για τον έλεγχο 

Augmented Dickey - Fuller. Οι κριτικές τιμές για τις δυο αυτές στατιστικές έχουν 

προταθεί από τους Dickey και Fuller, είναι διαφορετικές από αυτές της κατανομής t - 

student και συμβολίζονται με το ελληνικό γράμμα τ (Χρήστου, 2004). Επίσης, οι 

Dickey και Fuller έχουν κατασκευάσει κριτικές τιμές για τους συντελεστές γ, δ αλλά 

και β, ανάλογα πάντα με το είδος του ελέγχου που διενεργείται.

Συγκριτικά, αν η τιμή της στατιστικής DF (ή της στατιστικής ADF) είναι 

μικρότερη από την κριτική τιμή τ, τότε η χρονολογική σειρά θεωρείται στάσιμη και 

δεν υπάρχει μοναδιαία ρίζα. Στην περίπτωση των συντελεστών γ και ά, αν οι 

στατιστικές ελέγχου είναι μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες κριτικές τιμές, τότε τόσο ο
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σταθερός όρος όσο και η τάση είναι στατιστικά σημαντικά. Αν η τάση δεν προκόψει 

στατιστικά σημαντική (η στατιστική ελέγχου του συντελεστή γ είναι μικρότερη από 

την κριτική τιμή) τότε εξετάζεται το δεύτερο υπόδειγμα το οποίο είναι μόνο με τον 

σταθερό όρο και χωρίς την τάση. Αν όμως και ο σταθερός όρος δεν προκόψει 

στατιστικά σημαντικός (η στατιστική ελέγχου του συντελεστή ό είναι μικρότερη από 

την κριτική τιμή) και παράλληλα η στατιστική ελέγχου ADF δίνει ενδείξεις για την 

ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας τότε καταλήγουμε στο απλό υπόδειγμα (χωρίς να περιέχει 

την τάση γ και τον σταθερό όρο ά) και πραγματοποιείται εκεί ο έλεγχος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο στον απλό έλεγχο DF όσο και στον επαυξημένο 

έλεγχο ADF χρησιμοποιούνται λογάριθμοι των επιπέδων των τιμών των 

χρονολογικών σειρών και όχι απλά τα επίπεδα των τιμών. Επομένως, λαμβάνοντας 

πρώτες διαφορές στους ελέγχους, πρόκειται για πρώτες διαφορές των λογάριθμων 

των επιπέδων των τιμών. Η χρήση των λογαρίθμων γίνεται με σκοπό να περιοριστεί η 

διακύμανση, καθώς μεγάλη διακύμανση οδηγεί σε υποεκτίμηση τιυν στατιστικών 

ελέγχου και λανθασμένη αποδοχή ή μη της αρχικής υπόθεσης.

2.1.3 Εφαρμογή του ελέγχου ADF (Augmented Dickey - Fuller) στις 

χρονολογικές σειρές

Στα προηγούμενα τμήματα αναπτύχθηκε η θειορία της στασιμότητας και οι 

πρόσφατοι έλεγχοι για την ύπαρξη στασιμότητας. Στο παρόν τμήμα, θα 

χρησιμοποιηθεί ο επαυξημένος έλεγχος ADF για την ύπαρξη στασιμότητας πάνω στα 

επίπεδα των δεικτών και συγκεκριμένα πάνω στους λογαρίθμους των επιπέδων των 

τιμών. Οι λογάριθμοι ορίζονται ως Inindex, όπου index είναι οι τιμές των μετοχών 

των τραπεζών Εμπορική, Εθνική και Πειραιώς και συμβολίζονται ως lnemporiki, 

lnethniki και lnpeireus αντίστοιχα.

Τα αποτελέσματα της εφαρμογής του ελέγχου ADF πάνω στους λογαρίθμους 

των τιμών των δεικτών, όπως αυτά προκύπτουν μέσω του στατιστικού προγράμματος 

EVIEWS, δίνονται συνοπτικά στον Πίνακα 1. Στην πρώτη στήλη του Πίνακα 1 

βρίσκεται η προς εξέταση σειρά. Στην δεύτερη στήλη οι υστερήσεις (delays) έτσι
k

όπως προέκυψαν μετά την διενέργεια του ελέγχου ADF στο άθροισμα ΣαΛΥ, ,

του εκάστοτε υποδείγματος ενώ στην τρίτη στήλη φαίνεται το μοντέλο που έχει 

επιλεγεί. Ειδικότερα, για την επιλογή του καταλληλότερου μοντέλου χρησιμοποιείται
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το Schwartz Information Criterion (SIC) καθώς έχει την τάση να εμφανίζει 

περισσότερους βαθμούς ελευθερίας και μικρότερη πιθανότητα να γίνει αποδεκτή η 

λανθασμένη υπόθεση. Σχετικά με την επιλογή του μοντέλου, παρατηρούνται τα εξής: 

το 1° μοντέλο είναι απαλλαγμένο τόσο από την τάση yt (trend) όσο και από τον 

σταθερό όρο ό (intercept). Το 2° μοντέλο είναι μόνο με την χρήση του σταθερού όρου 

ό ενώ το 3° μοντέλο είναι με την χρήση και του σταθερού όρου ά και της τάσης yt.

Στην τέταρτη στήλη του Πίνακα 1 παρατίθενται οι στατιστικές του ADF 

ελέγχου και στις παρενθέσεις οι αντίστοιχες πιθανότητες (ρ - values) ενώ παράλληλα 

στην πέμπτη στήλη είναι οι κριτικές τιμές της στατιστικής ADF (ADF - statistics) για 

επίπεδα σημαντικότητας 1%, 5% και 10%. Τέλος, στην έκτη στήλη αναφέρεται αν 

αποδεχόμαστε την μηδενική υπόθεση (Ηο : β = 0, η σειρά είναι μη στάσιμη - ύπαρξη 

μοναδιαίας ρίζας) έναντι της εναλλακτικής (Ηα : β Φ 0, η σειρά είναι στάσιμη - δεν 

υπάρχει μοναδιαία ρίζα).

Πίνακας 1: Έλεγχος στασιμότητας στους λογαρίθμους των χρονολογικών σειρών.

Σειρά Delays
Μοντέλο

DF

Στατιστική
Ελέγχου
(Prob.)

Κριτικές τιμές στ<ι επίπεδα 
σημαντικότητας α:

Αποδοχή 

της Η0: 
Ύπαρξη 

μοναδιαίας 
ρίζας

1% 5% 10%

lnemporiki 1 1°
-1.2259
(0.2025)

-2.5662 -1.9409 -1.6165 ΝΑΙ

lnethniki 1 1°
-0.7731
(0.3814)

-2.5662 -1.9409 -1.6165 ΝΑΙ

lnpeireus 1 1°
-0.6698
(0.4271)

-2.5662 -1.9409 -1.6165 ΝΑΙ

Με βάση τα δεδομένα που εμφανίζονται στον Πίνακα 1, παρατηρούμε ότι και 

για τις τέσσερις χρονολογικές σειρές υπάρχει μοναδιαία ρίζα (αποδεχόμαστε την 

μηδενική υπόθεση ) για κάθε επίπεδο σημαντικότητας ( α = 1%, 5%, 10% ) και άρα οι 

σειρές είναι μη στάσιμες. Παράλληλα, οι στατιστικές ADF πέραν το ότι είναι μη 

στατιστικά σημαντικές ( καθότι οι πιθανότητες είναι μεγαλύτερες του 0,05 ενώ θα 

έπρεπε τα probabilities > 0.05 ) είναι και σε κάθε περίπτιοση μεγαλύτερες από τις 

αντίστοιχες κριτικές τιμές. Δηλαδή, οι στατιστικές για τις lnemporiki ( - 1.2259 ),
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lnethniki (- 0.7731 ) και lnpeireus (- 0.6698 ) είναι για κάθε επίπεδο σημαντικότητας 

α μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες κριτικές τιμές.

Από τη στιγμή που οι χρονολογικές σειρές είναι μη στάσιμες (έχουν 

μοναδιαία ρίζα ) διενεργείται ο έλεγχος ADF πάνο) στις σειρές των πρώτων διαφορών 

των λογαριθμικών επιπέδων των τιμών (δηλαδή πάνω στο dlnindex = lnindext - 

lnindext-i) και συγκεκριμένα πάνω στις σειρές dlnemporiki, dlnethniki και dlnpeireus. 

Τα αποτελέσματα τώρα εμφανίζονται στον Πίνακα 2 όπου στην τέταρτη στήλη 

φαίνονται οι στατιστικές του ελέγχου ADF για τις πρώτες διαφορές των 

εξεταζόμενων σειρών.

Πίνακας 2: Έλεγχος στασιμότητας στις λογαριθμικές διαφορές των χρονολογικών

σειρών.

Σαρά Delays
Μοντέλο

DF

Στατιστική
Ελέγχου
(Prob.)

Κριτικές τιμές στα επίπεδα 
σημαντικότητας α:

Αποδοχή 

της Η0: 
Ύπαρξη 

μοναδιαίας 
ρίζας

1% 5% 10%

dlnempori
ki

0 1°
-36.1803
(0.000)

-2.5662 -1.9409 -1.6165 ΟΧΙ

dlnethniki 0 1°
-38.6173
(0.000)

-2.5662 -1.9409 -1.6165 ΟΧΙ

dlnpeireus 0 1°
-38.4835
(0.000)

-2.5662 -1.9409 -1.6165 ΟΧΙ

Παρατηρούμε ότι για όλες τις εξεταζόμενες σειρές οι πιθανότητες των ADF 

στατιστικών είναι μικρότερες του 0,05 (prob = 0.000 < 0.05 ), που σημαίνει ότι οι 

στατιστικές ADF είναι στατιστικά σημαντικές. Επίσης, η ADF στατιστική για κάθε 

σειρά, dlnemporiki (- 36.1803 ), dlnethniki (- 38.6173 ) και dlnpeireus (- 38.4835 ) 

είναι μικρότερη των κριτικών τιμών για κάθε επίπεδο σημαντικότητας α και 

επομένως οι εξεταζόμενες σειρές τώρα είναι στάσιμες. Έτσι, καταλήγουμε στην 

αποδοχή της εναλλακτικής υπόθεση για την μη ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας και την 

εμφάνιση στασιμότητας στις εξεταζόμενες σειρές. Παρατηρούμε ότι η στασιμότητα 

δεν εμφανίζεται στα επίπεδα των τιμοδν αλλά στις πρώτες λογαριθμικές διαφορές των 

επιπέδων των τιμών ή εναλλακτικά στις αποδόσεις.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2.2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ

ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ

Στην παρούσα Ενότητα αρχικά αναλύονται οι περιγραφικές στατιστικές 

(skewness, kurtosis και Jarque - Bera) και αναφέρονται οι σημαντικότερες ιδιότητες 

αυτών ενώ στην συνέχεια αναλύονται οι περιγραφικές στατιστικές των εξεταζόμενων 

χρηματοοικονομικών χρονολογικών σειρών προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα 

σχετικά με την δομή αυτών. Η εξέταση των περιγραφικών στατιστικών γίνεται πάνω 

στις αποδόσεις των μετοχών. Τέλος, αναλύονται οι αυτοσυσχετίσεις των 

χρονοσειριύν τόσο στις αποδόσεων των μετοχών όσο και στα τετραγώνων των 

αποδόσεων αυτών προκειμένου να διαπιστώσουμε αν οι μετοχές εμφανίζουν 

σημαντική δομή στην εξίσωση του μέσου τους (ούτως ώστε να δούμε αν εμφανίζουν 

δομή AR(p) κατά την εκτίμηση για την επιλογή καταλληλότερου μοντέλου).

2.2.1 Ανάλυση των περιγραφικών στατιστικών

Οι περιγραφικές στατιστικές (ή εναλλακτικά, descriptive ή sample statistics) 

χρησιμοποιούνται για να ελεγχθεί μια χρηματοοικονομική χρονολογική σειρά σχετικά 

με την κανονικότητα της σειράς των αποδόσεων. Οι στατιστικές αυτές είναι η 

ασυμμετρία ή skewness, η κύρτωση ή kurtosis και ο έλεγχος Jarque - Bera. Ας δούμε 

αναλυτικά τι προσδιορίζει η κάθε μια από τις προαναφερθείσες περιγραφικές 

στατιστικές.

Η ασυμμετρία (skewness), δίνει πληροφορίες σχετικά με το αν οι τιμές μιας 

μεταβλητής κατανέμονται συμμετρικά γύρω από τον μέσο της κατανομής. Ο 

μαθηματικός τύπος που ορίζει την ασυμμετρία μιας τυχαίας μεταβλητής Υ είναι ο

εξής
η (

S= Σ
/=! I

Yi-Y όπου Τ είναι το μέγεθος του δείγματος της τυχαίας

μεταβλητής Υ, Υ είναι ο μέσος του δείγματος και s είναι η τυπική απόκλιση αυτού.

Με βάση τον τύπο αυτό, μια χρονολογική σειρά θα είναι συμμετρική αν το S 

είναι ίσο με το μηδέν και μάλιστα η περίπτωση αυτή αντιστοιχεί στην κανονική 

κατανομή. Στην περίπτωση που το S είναι διάφορο του μηδενός τότε η σειρά θα είναι 

μη συμμετρική και συγκεκριμένα αν S < 0 τότε θα λέμε ότι υπάρχει αριστερή

69



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2° : Εμπειρική όιερεύνηση των χρονολογικών σειρών γιο τον υπολογισμό της VaR

ασυμμετρία ενώ αν S > 0 τότε θα έχουμε δεξιά ασυμμετρία (σε σχέση πάντα με την 

κανονική κατανομή).

Η κύρτωση (kurtosis), μετρά τον βαθμό συγκέντρωσης των τιμών μιας 

τυχαίας μεταβλητής στην περιοχή του μέσου του δείγματος αλλά και γύρω από την 

περιοχή αυτή (αριστερά και δεξιά). Ο μαθηματικός τύπος που ορίζει την κύρτωση

είναι ο εξής: Κ = Υ-Υ | /(Γ-1).ν4, όπου ομοίως Τ είναι το μέγεθος του
(=1 V j /

δείγματος της τυχαίας μεταβλητής Υ,Υ είναι ο μέσος του δείγματος και s είναι η 

τυπική απόκλιση αυτού.

Με βάση τον τύπο αυτό, μια χρονολογική σειρά χαρακτηρίζεται μεσοκυρτική 

με την καμπάνα της κατανομής των αποδόσεων να είναι κανονική όταν το Κ = 3. 

Στην περίπτωση που έχουμε Κ < 3, η χρονολογική σειρά καλείται πλατυκυρτική και 

έχει καμπάνα αποδόσεων με πιο λεπτά άκρα (συγκριτικά με την κανονική) και με 

χαμηλότερη κορυφή γύρω από το μέσο (thin tail - low peak). Αντιστρόφους, στην 

περίπτωση που Κ > 3 η χρονολογική σειρά καλείται λεπτοκυρτική με την καμπάνα 

των αποδόσεων να έχει fat tail και υψηλότερη κορυφή γύρω από τον μέσο (θα έχει 

δηλαδή περισσότερες ακραίες αποδόσεις σε σχέση με την κανονική κατανομή). Η 

τελευταία περίπτωση (Κ >3) συνδέεται και με φαινόμενα ετεροσκεδαστικότητας η 

οποία αποτελεί και ένδειξη μη κανονικότητας και μη αποτελεσματικότητας.

Τέλος, η στατιστική ελέγχου Jarque - Bera, εξετάζει σε συνδυασμό την 

ασυμμετρία και την κύρτωση μιας χρονολογικής σειράς (χρησιμοποιιοντας τους 

συντελεστές Κ και S) δίνοντας πιο αξιόπιστες ενδείξεις αναφορικά με την 

κανονικότητα της σειράς. Ο μαθηματικός τύπος της στατιστικής αυτής είναι ο εξής:

+
4
(Κ-3)2 , όπου Τ είναι το μέγεθος του δείγματος, Κ η στατιστική της

κύρτωσης και S η στατιστική της ασυμμετρίας.

Η στατιστική ελέγχου J.B. ακολουθεί την κατανομή X' και όταν έχουμε ότι 

J.B. < X' (k) τότε αποδεχόμαστε την μηδενική υπόθεση ότι η εξεταζόμενη μεταβλητή 

ακολουθεί την κανονική κατανομή. Το λ αναφέρεται στους βαθμούς ελευθερίας οι 

οποίοι στην προκειμένη περίπτωση είναι k = 2 καθώς οι προς εκτίμηση μεταβλητές 

είναι δυο (Κ και 5). Για επίπεδο σημαντικότητας α = 0,05 (5%) ισχύει ότι X2 (2) = 

5,99. Επομένως, αν βρεθεί ότι J.B. < 5,99 τότε αποδεχόμαστε την μηδενική υπόθεση 

και έχουμε ενδείξεις για αποτελεσματικότητα.

70



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2° : Εμπειρική διερεύνηση των χρονολογικών σειρών για τον υπολογισμό της VaR

Στον ακόλουθο Πίνακα 3 παρουσιάζονται αναλυτικά τα μεγέθη των τριών 

περιγραφικών στατιστικών που αναλύθηκαν προηγουμένως. Οι περιγραφικές 

στατιστικές αντιστοιχούν στις αποδόσεις των χρονολογικών σειριον και συγκεκριμένα 

αντιστοιχούν στις αποδόσεις dlnemporiki, dlnethniki και dlnpeireus. Οπως 

παρατηρούμε, οι αποδόσεις και των τριών μετοχών είναι μη συμμετρικές ενώ 

παράλληλα υπάρχουν έντονα φαινόμενα κερδοσκοπίας καθώς εμφανίζεται 

ετεροσκεδαστικότητα σε όλες τις μετοχές. Στα δεδομένα αυτά, συμφωνούν και τα 

αποτελέσματα που δίνει η στατιστική ελέγχου Jarque - Bera παρέχοντας ενδείξεις μη 

αποτελεσματικότητας στις αγορές των τριών χρησιμοποιούμενοι μετοχών.

Πίνακας 3: Περιγραφικές στατιστικές των αποδόσεων των χρονολογικών σειρών.

Σειρά Αποδόσεων Ασυμμετρία (S) Κύρτωση (K)

Στατιστική 

Jarque - Bera 

(J.B.)

dlnemporiki - 0.30511 0 9.2754 >3 3019.632 > 5.99

dlnethniki ■ 2.4982 φ 0 39.6054 > 3 103677.4 > 5.99

dlnpeireus 0.0771 φ 0 7.0503 >3 1247.916 > 5.99

Στο Παράρτημα, στο τέλος του κεφαλαίου και στα Διαγράμματα 10-12 

παρουσιάζονται αναλυτικά οι τιμές των περιγραφικών στατιστικών για κάθε μετόχι'] 

καθώς και τα ιστογράμματα των αποδόσεων.

2.2.2 Οι αυτοσυσχετίσεις των αποδόσεων και των τετραγώνων των αποδόσεων

Σε μια χρηματοοικονομική χρονολογική σειρά Υ, , ο συντελεστής 

αυτοσυσχέτισης δίνεται από τον εξής τύπο:

CoviV.Y,.,) C0y(y,y,J

Λ V'My.W'MiJ Var<y)
όπου Cov(y .,γ. k) είναι η συνδιακύμανση των παρατηρήσεων γ. και γ; . k (με

χρονική απόσταση μεταξύ των δυο αυτών να είναι ιση με k), ενώ VarOO είναι η 

σταθερή διακύμανση της Υ.
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Για διαδοχικές τιμές του k, ο συντελεστής p(k) καλείται και συνάρτηση 

αυτοσυσχέτισης (Autocorrelation Function - ACF). Οι τιμές που παίρνει ο 

συντελεστής αυτοσυσχέτισης βρίσκονται στο διάστημα [-1,1]. Στην περίπτωση που 

p(k) παίρνει αρνητικές τιμές υπάρχει αρνητική γραμμική σχέση μεταξύ των 

παρατηρήσεων ενώ στην περίπτωση που το p(k) παίρνει θετικές τιμές τότε υπάρχει 

θετική γραμμική σχέση μεταξύ των παρατηρήσεων. Οταν το p(k) είναι ίσο με το 

μηδέν τότε δεν υπάρχει καμία γραμμική σχέση μεταξύ των παρατηρήσεων. Τέλος, 

υπάρχουν και οι δυο ακραίες περιπτώσεις p(k) = 1 η p(k) = -1 που αντιστοιχούν σε 

ακραίες θετικές και αρνητικές, αντίστοιχα, αυτοσυσχετίσεις.

Ο έλεγχος που διενεργείται για την εύρεση ύπαρξης αυτοσυσχέτισης έχει ως 

μηδενική υπόθεση την μη ύπαρξη αυτοσυσχέτισης ( Ηο : δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση ) 

έναντι της εναλλακτικής Η„ : υπάρχει αυτοσυσχέτιση. Επομένους, ελέγχουμε την 

πιθανότητα ρ - value και αν ρ - value είναι μικρότερο του διαστήματος εμπιστοσύνης 

α = 5% τότε αποδεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση, ότι δηλαδή, υπάρχει 

αυτοσυσχέτιση. Στην περίπτωση που βρίσκουμε ότι υπάρχει αυτοσυσχέτιση μεταξύ 

των αποδόσεων, αυτό δείχνει ότι η εισερχόμενη στο επενδυτικό κοινό πληροφορία 

παρακρατείται για κάποιο χρονικό διάστημα και μετά χρησιμοποιείται.

Στον επόμενο Πίνακα 4 δίνονται οι αυτοσυσχετίσεις στα επίπεδα των 

αποδόσεων. Στην πρώτη στήλη του πίνακα φαίνονται οι προς εξέταση χρονολογικές 

σειρές dlnemporiki, dlnethniki και dlnpeireus. Στην δεύτερη στήλη παρατίθενται οι 

χρονικές υστερήσεις (k - delays) παίρνοντας τρεις ενδεικτικές τιμές (λ-1, k=20 και 

k=40) και στην τρίτη στήλη οι τιμές του p(k) με τα αντίστοιχα ρ - values. Τέλος, στην 

τέταρτη στήλη δίνεται η αποδοχή ή όχι της μηδενικής υπόθεσης περί ύπαρξης 

αυτοσυσχέτισης.

Πίνακας 4: Οι αυτοσυσχετίσεις των αποδόσεων των χρονολογικών σειρών.

Σειρά k - delays
ACF

(p-value)

Υπαρξη

Αυτοσυσχέτισης

dlnemporiki

I
0.163

(0.000)

Υπάρχει

αυτοσυσχέτιση
20

0.009

(0.000)

40
-0.013

(0.000)
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1
0.099

(0.000)

dlnethniki 20
-0.024

(0.001)

Υπάρχει

αυτοσυσχέτιση

40
-0.009

(0.028)

1
0.104

(0.000)

dlnpeireus 20
0.002

(0.007)

Υπάρχει

αυτοσυσχέτιση

40
-0.012

(0.066)

Παρατηρούμε από τα δεδομένα του Πίνακα 4 ότι όλες οι σειρές παρουσιάζουν 

σημαντική αυτοσυσχέτιση, καθώς για τις διαδοχικές χρονικές υστερήσεις τα 

αντίστοιχα ρ - values είναι μικρότερα από το επίπεδο σημαντικότητας 0,05. 

Επομένως, αποδεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση περί ύπαρξης αυτοσυσχέτισης 

και ταυτόχρονα συμπεραίνουμε ότι υπάρχει μνήμη στις χρονολογικές σειρές. Στο 

Παράρτημα που παρατίθεται στο τέλος της ενότητας δίνονται τα διαγράμματα των 

αυτοσυσχετίσεων των αποδόσεων (Διαγράμματα 13 - 15) καθώς και οι τιμές τους για 

τις διάφορες υστερήσεις (Πίνακες A - Γ).

Το επόμενο βήμα είναι να ελέγξουμε τις αυτοσυσχετίσεις των τετραγώνων 

των αποδόσεων καθώς οι αυτοσυσχετίσεις αυτές φανεροδνουν την ύπαρξη μη 

γραμμικών δομών στην αγορά μετοχών. Στον παρακάτω Πίνακα 5 παρουσιάζονται τα 

αντίστοιχα αποτελέσματα για τα τετράγιονα των αποδόσεων των σειρών dluemporiki, 

dlnethniki και dlnpeireus.

Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 5 παρατηρούμε ότι υπάρχει σημαντική 

αυτοσυσχέτιση στις χρονολογικές σειρές dlnemporiki και dlnpeireus ενώ δεν φαίνεται 

να υπάρχει αυτοσυσχέτιση στην σειρά dlnethniki. Ουσιαστικά οι αποδόσεις 

υψωμένες στα τετράγωνα αποτελούν ένα μέτρο της μεταβλητότητας των αποδόσεων 

δείχνοντας κατά πόσο οι μεγάλες μεταβολές μεγεθύνονται σε σχέση με τις μικρές 

μεταβολές, όταν υψοδνονται στο τετράγοονο. Επομένως, η αρνητική αυτοσυσχέτιση 

δείχνει ότι παρατηρήσεις χαμηλής (υψηλής) μεταβλητότητας συνδυάζονται με 

παρατηρήσεις υψηλής (χαμηλής) μεταβλητότητας. Ενώ αντιστρόφους η θετική
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αυτοσυσχέτιση δείχνει ότι παρατηρήσεις χαμηλής (υψηλής) μεταβλητότητας 

συνδυάζονται με παρατηρήσεις χαμηλής (υψηλής) μεταβλητότητας για δεδομένες 

κάθε φορά χρονικές υστερήσεις.

Πίνακας 5: Οι αυτοσυσχετίσεις των τετραγώνων των αποδόσεων των χρονολογικών

σειρών.

Σειρά k - delays
ACF

(p-value)

Ύπαρξη

Αυτοσυσχέτισης

dlnemporiki2

1
0.075

(0.001)

Υπάρχει

αυτοσυσχέτιση
20

0.046

(0.000)

40
-0.013

(0.000)

dlnethniki2

1
0.009

(0.707)
Δεν

υπάρχει

αυτοσυσχέτιση

20
-0.005

(0.929)

40
-0.009

(1.000)

dlnpeireus2

1
0.117

(0.000)

Υπάρχει

αυτοσυσχέτιση
20

0.016

(0.000)

40
0.027

(0.000)

Στο τέλος της ενότητας και στο Παράρτημα παρουσιάζονται τα γραφήματα 

των τετραγώνων των αποδόσεων (Διαγράμματα 16 - 18) και οι τιμές του p(k) για τις 

διάφορες χρονικές υστερήσεις (Πίνακες Δ - ΣΤ). Όποίς παρατηρούμε από τα 

Διαγράμματα 16 και 18, οι αυτοσυσχέτισεις στα τετράγωνα των αποδόσεων δίνουν 

στις πρώτες χρονικές υστερήσεις θετικές στατιστικά σημαντικές αυτοσυσχετίσεις. 

Γεγονός, που μας παρέχει ενδείξεις ότι μεγάλες (μικρές) μεταβολές θα συνοδεύονται
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από μεγάλες (μικρές) μεταβολές σε βραχυχρόνιο επίπεδο και μέχρι κάποιο αριθμό 

υστερήσεων. Στο Διάγραμμα 17 όμως, παρατηρούμε ότι ενώ στις αρχικές χρονικές 

υστερήσεις έχουμε θετικές αυτοσυσχετίσεις, στην συνέχεια και για μεγαλύτερο 

αριθμό χρονικών υστερήσεων οι αυτοσυσχετίσεις γίνονται αρνητικές. Αυτό δείχνει 

ότι υψηλές (χαμηλές) μεταβολές θα συνοδεύονται από χαμηλές (υψηλές) μεταβολές.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2.3: ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΩΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΣΕΙΡΩΝ

Στην Ενότητα που ακολουθεί αναλύονται αρχικά τα βασικά χαρακτηριστικά 

των υποδειγμάτων AR(p), ARCH(q) και GARCHip, q) ενώ στην συνέχεια γίνονται 

εκτιμήσεις πάνω στις αποδόσεις των εξεταζόμενων μετοχών με σκοπό την επιλογή 

του καταλληλότερου υποδείγματος. Τα υποδείγματα τα οποία εκτιμώνται είναι τα 

AR(p) - GARCHip, q) και το GARCHip, q) ξεχωριστά για κάθε μετοχή. Η επιλογή 

του κάθε μοντέλου θα γίνει με βάση στην στατιστική σημαντικότητα των 

συντελεστοδν του εκάστοτε υποδείγματος και με βάση τα κριτήρια πληροφόρησης (τα 

οποία είναι το Akaike Information Criterion (AIC) και το Schwarz Information 

Criterion (SIC)).

2.3.1 Ανάλυση των υποδειγμάτων AR(p), ARCH(q) και GARCHip, q)

To αυτοπαλίνδρομο υπόδειγμα τάξεως p ή εναλλακτικά ARip) στη γενική του 

μορφή διατυπώνεται ως εξής:

Υ,-αο + αιΥ,-ι + α2Υ,-2 + - + a Ύ,-ρ + ε, (2.11)

Η τάξη ρ αναφέρεται στον αριθμό των χρονικών υστερήσεων της μεταβλητής γt

ενώ ο όρος αυτοπαλίνδρομο έχει να κάνει με το ότι η σχέση (2.7) ουσιαστικά 

αποτελεί ένα υπόδειγμα παλινδρόμησης όπου οι ερμηνευτικές μεταβλητές είναι τιμές 

της εξαρτημένης μεταβλητής γ; με χρονικές υστερήσεις. Παράλληλα, η μεταβλητή

8, θειυρείται οτι είναι λευκός θόρυβος.

Το υπόδειγμα ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity - Engle, 

1982) χρησιμοποιείται για την διερεύνηση της μεταβλητότητας των διακυμάνσεων 

και καταφέρνει και συλλαμβάνει την υψηλή μεταβλητότητα των 

χρηματοοικονομικών χρονολογικών σειρών. Ένα υπόδειγμα ARCH(q) αποτελεί ένα 

ARCH με q υστερήσεις στα τετράγωνα του τυχαίου όρου και μπορεί να διατυπωθεί 

από την εξής σχέση:
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εξίσωση μέσου: R,~er ε, ) (2.7)

εξίσω ση διακνμα νσης
->

σ, =ao + <7t£, \ + θ2ε, 2 + ··· +α^ε,-α (2.8)

Για τις παραμέτρους της εξίσωσης (2.8) ισχύει cm #0>0 και a^Ch^'^Qq — 0 

καθώς η διακύμανση δεν μπορεί να παίρνει αρνητικές τιμές. Ακόμη και στην ακραία 

περίπτωση που θα έχουμε ^, = q^ = ... = q — 0, ο συντελεστής ^() θα

εξακολουθεί να υπάρχει υποδηλώνοντας την ύπαρξη ομοσκεδαστικότητας ενώ στις 

εναλλακτικές περιπτώσεις η διακύμανση θα μεταβάλλεται παράλληλα με το χρόνο 

δείχνοντας την ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας.

Επειδή αρκετές φορές το υπόδειγμα ARCH(q) απαιτεί την εφαρμογή αρκετών 

χρονικών υστερήσεων q για την εύρεση του καταλληλότερου μοντέλου της 

εξεταζόμενης χρονολογικής σειράς έχει διατυπο)θεί μια εναλλακτική μορφή αυτού 

γνωστή ως GARCH ή Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. To 

υπόδειγμα αυτό διατυπώνεται και ως GARCH(p, q) όπου ρ είναι ο αριθμός των 

υστερήσεων των διακυμάνσεων και q ο αριθμός των υστερήσεων του τυχαίου όρου 

και το οποίο μπορεί να διατυπωθεί από την εξής σχέση:

εξίσωση μέσου: R =s, ~) (2.9)

2 0 2 Ρ 2
εξίσωση διακύμανσης·. σ~, = αο + ΣίμεΣ + Σ β ,σΐ, ^2·10)

ι=1 ι=1

Σχετικά με την εξίσωση της διακύμανσης ισχύουν οι ίδιοι περιορισμοί με αυτούς που 

αναπτύχθηκαν για το ARCH(q) υπόδειγμα και επιπλέον τον περιορισμό ότι τα β θα

πρέπει να είναι μεγαλύτερα ή ίσα με το μηδέν (β > 0).

Τιμές των α. διαφορετικές του μηδενός αποτελούν ένδειξη για volatility 

clustering ενώ τιμές των β διαφορετικές του μηδενός έχουν να κάνουν με την

αυτοσυσχέτιση της διακύμανσης. Συγκεκριμένα, το φαινόμενο του volatility 

clustering θα αφορά ακριβώς το διάστημα των ρ χρονικών υστερήσεων (αυτό που 

δίνεται από το υπόδειγμα ARCH). Στην περίπτωση των καταλοίπων, το £, θα είναι

77



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2° : Εμπειρική διερεύνηση των χρονολογικών σειρών για τον υπολογισμό της VaR

στάσιμο ως προς την διακύμανση μόνο αν β < 1 ενο) αν ^ —>· 1 τότε η

χρονολογική σειρά θα παρουσιάζει μακροχρόνια εξάρτηση στην διακύμανση. 

Ουσιαστικά, αυτό που κάνει ιδιαίτερα σημαντικά τα υποδείγματα ARCH και 

GARCH είναι ότι καταφέρνουν και συλλαμβάνουν την μη γραμμική δομή στα 

κατάλοιπα St των αποδόσεων δείχνοντας έτσι την πολυπλοκότητα της δομής των 

τιμών των χρονολογικών σειρών.

Τέλος, το υπόδειγμα AR(p) - GARCH(p, q) αποτελεί συνδυασμός των δυο 

υποδειγμάτιυν και μαθηματικά παρουσιάζεται ως έξης:

εξίσωση μέσου: Υ^φ^Σφ,Υ,-, + ε, (2.11)
ι=1

εξίσωση διακύμανσης·. ^ = αο + Σα,εΙ. + Σβ,σί, (2Λ2)
1=1 ι=1

Οπου η τάξη ρ αναφέρεται στις χρονικές υστερήσεις της μεταβλητής γt και η 

μεταβλητή ε, θεωρείται ότι είναι λευκός θόρυβος.

2.3.2 Επιλογή καλύτερου υποδείγματος GARCHip, q) των χρηματοοικονομικών 

χρονολογικών σειρών

Στην παρούσα ενότητα θα προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε τα 

υποδείγματα που περιγράφουν με τον καλύτερο τρόπο την εκάστοτε χρονολογική 

σειρά (τιμή της μετοχής) που χρησιμοποιούμε για τον προσδιορισμό της VaR. Για την 

επιλογή του καταλληλότερου μοντέλου θα χρησιμοποιηθούν τα υποδείγματα AR(p) - 

GARCH(p, q) και GARCH(p, q). Η επιλογή αυτών θα βασιστεί τόσο στην στατιστική 

σημαντικότητα των συντελεστών των παραμέτρων όσο και στα κριτήρια 

πληροφορίας (Information Criteria).

Σχετικά με την στατιστική σημαντικότητα, θα επιλεγεί εκείνο το υπόδειγμα οι 

συντελεστές του οποίου θα είναι στατιστικά σημαντικοί για επίπεδο σημαντικότητας 

5% (επιλέγονται οι συντελεστές όπου τα probabilities < 0.05 για επίπεδο 

σημαντικότητας α = 5%). Στα κριτήρια πληροφορίας ανήκουν το Akaike Information 

Criterion (AIC) και το Schwarz Information Criterion (SIC) που έχουν να κάνουν με 

το κατά πόσο προσαρμόζεται το υπόδειγμα στα δεδομένα. Συνήθως για την επιλογή
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του κατάλληλου υποδείγματος χρησιμοποιείται το SIC καθώς παρέχει περισσότερους 

βαθμούς ελευθερίας και συγκεκριμένα το υπόδειγμα με το μικρότερο SIC.

Αρχικά, θα αναλυθεί η μετοχή dlnemporiki και θα δούμε πως επιλέγεται το 

καταλληλότερο υπόδειγμα που να την περιγράφει. Η ανάλυση γίνεται μέσω του 

στατιστικού προγράμματος EVIEWSC4). Στον Πίνακα 6 που ακολουθεί 

παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα που έχουν να κάνουν με την επιλογή 

του υποδείγματος. Η προς εξέταση σειρά είναι η dlnemporiki στην οποία 

εφαρμόζουμε την μέθοδο GARCH(p, q). Στην πρώτη στήλη φαίνεται το εκάστοτε 

υπόδειγμα, στην δεύτερη στήλη η αριθμητική τιμή της εκτίμησης του κάθε 

συντελεστή του υποδείγματος και στην τρίτη το τυπικό σφάλμα της εκτίμησης αυτής. 

Στην τέταρτη στήλη δίνονται τα t - statistics ενώ στην πέμπτη στήλη τα probabilities 

του κάθε εκτιμημένου συντελεστή.

Όπως παρατηρούμε, το καλύτερο στατιστικά σημαντικό μοντέλο για την
ο

μετοχή dlnemporiki είναι το GARCH(1, 1) γιατί και ο συντελεστής του g~ είναι 

στατιστικά σημαντικός (prob.= 0,000 < 0.05 για α = 5%) αλλά και ο συντελεστής του 

(jt_x είναι στατιστικά σημαντικός (prob.=0.000 < 0.05 για α = 5%). Βέβαια, όπως

αναλυτικά φαίνεται στο παράρτημα στο τέλος του κεφαλαίου και συγκεκριμένα στον 

Πίνακα Ζ για την επιλογή του GARCH(1, 1) έχει χρησιμοποιηθεί και η διόρθωση των 

Bollerslev - Wooldrige πάνω στα τυπικά σφάλματα και στην διακύμανση. Επίσης, η 

επιλογή του GARCH(1, 1) έχει γίνει και με βάση το μικρότερο Schwarz κριτήριο 

πληροφόρησης.

Πίνακας 6: Επιλογή μοντέλου GARCH(p, q) για την μετοχή dlnemporiki.

Συντελεστής Std.Error ζ - statistic Probability

Cl ο 4.29Ε-05 1.67Ε-05 2.5752 0.010

aι 0.153422 0.034117 4.4969 0.000

β, 0.772729 0.053706 14.3882 0.000

Από τη στιγμή που το GARCH(1, 1) έχει επιλεγεί ως το καλύτερο και χωρίς 

καμία δομή στην εξίσωση του μέσου (δεν υπάρχει AR(p)), μπορούμε στην συνέχεια

να υπολογίσουμε την εξίσωση της διακύμανσης, δηλαδή το q·' για την dlnemporiki.
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Παράλληλα, με βάση την εξίσωση αυτή μπορούμε να υπολογίσουμε την εξίσωση της 

τυπικής απόκλισης (δηλαδή την τετραγωνική ρίζα του q·' ) την οποία και θα

χρησιμοποιήσουμε για να υπολογίσουμε το προσδιοριστικό μέρος (ασ{) της Value - at 

- Risk για την μετοχή.

Με τον ίδιο τρόπο κάνουμε την ανάλυση για την μετοχή της Εθνικής τράπεζας 

και συγκεκριμένα την dlnethniki. Στον αμέσως επόμενο Πίνακα 7 που ακολουθεί 

παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα σχετικά με την επιλογή του 

καταλληλότερου μοντέλου GARCHtp, q). Οπιος παρατηρούμε, το καλύτερο 

στατιστικά σημαντικό μοντέλο για την dlnethniki είναι το GARCH( 1,1) καθώς και ο

συντελεστής του , είναι στατιστικά σημαντικός (prob. = 0.0007 < 0.05 για α = 

5%) αλλά ο συντελεστής του @·~, είναι στατιστικά σημαντικός (prob. = 0.000 <

0.05 για α = 5%). Στο παράρτημα, το οποίο παρατίθεται στο τέλος της ενότητας, 

παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα Η τα αποτελέσματα για την επιλογή του 

GARCHO, 1) λαμβάνοντας υπόψη και την διόρθωση των Bollerslev - Wooldrige.

Πίνακας 7: Επιλογή μοντέλου GARCH(p, q) για την μετοχή dlnethniki.

Συντελεστής Std.Error z - statistic Probability

do 2.09Ε-05 9.45Ε-06 2.210221 0.0271

α ι 0.120832 0.035737 3.381086 0.0007

β, 0.854559 0.036191 23.61256 0.0000

Όπως και προηγουμένως, έτσι και εδώ, αφού έχουμε καταλήξει στο

GARCH(1, 1) μπορούμε να υπολογίσουμε την εξίσωση της διακύμανσης για την
->

dlnethniki ( δηλαδή το q-~ ) και στην συνέχεια την εξίσωση της τυπικής απόκλισης
ο

(δηλαδή την τετραγωνική ρίζα του γχ,')· Αφού έχει υπολογιστεί και η τυπική

απόκλιση, μπορούμε να υπολογίσουμε το προσδιοριστικό κομμάτι (ασ() της Value - 

at - Risk για την μετοχή.

Τέλος, με ανάλογο τρόπο προχιυρούμε και στην ανάλυση της μετοχής της 

τράπεζας Πειραιώς και συγκεκριμένα στο κομμάτι dlnpeireus. Στον Πίνακα 8 που 

ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που έχουν να κάνουν με την επιλογή 

του καταλληλότερου μοντέλου GARCHtp, q). Όπως ξεκάθαρα φαίνεται, το καλύτερο
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μοντέλο για την dlnpeireus είναι το GARCH(1, 1) καθώς ο συντελεστής του ,

είναι στατιστικά σημαντικός (prob. = 0.0004 < 0.05 για α = 5%) αλλά ο συντελεστής
->

του (j~, είναι στατιστικά σημαντικός (prob. = 0.000 < 0.05 για α = 5%). Στο

παράρτημα, το οποίο παρατίθεται στο τέλος της ενότητας, παρουσιάζονται αναλυτικά 

στον Πίνακα Θ τα αποτελέσματα για την επιλογή του GARCH(1, 1) λαμβάνοντας 

υπόψη και την διόρθωση των Bollerslev - Wooldrige.

Πίνακας 8: Επιλογή μοντέλου GARCH(p, q) για την μετοχή dlnpeireus.

Συντελεστής Std.Error z - statistic Probability

Go 3.27Ε-05 1.28Ε-06 2.559778 0.0105

dx 0.157173 0.044359 3.543222 0.0004

β,
0.760944 0.069653 10.92483 0.0000

Τέλος, με βάση τα αποτελέσματα αυτά μπορούμε να υπολογίσουμε την

εξίσωση της διακύμανσης για την dlnpeireus ( δηλαδή το q-~) και στην συνέχεια την

~)
εξίσωση της τυπικής απόκλισης (δηλαδή την τετραγωνική ρίζα του q·'). Αφού

έχουμε καταλήξει στην τυπική απόκλιση, μπορούμε να υπολογίσουμε το 

προσδιοριστικό κομμάτι (ασ() της Value - at - Risk για την μετοχή της Πειραιώς.

2.3.3 Επιλογή καλύτερου υποδείγματος AR(p) - GARCH(p, q)

Όπως έχουμε ήδη δει στην Ενότητα 2.2, όλες οι χρονολογικές σειρές 

παρουσιάζουν σημαντική αυτοσυσχέτιση στις αποδόσεις τους και επομένως είναι 

δυνατό οι μετοχές να εμφανίζουν δομή AR(p) στην εξίσωση του μέσου τους. Αρχικά, 

ξεκινάμε την ανάλυση με την μετοχή της Εμπορικής τράπεζας. Στον Πίνακα 9 που 

ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση για την επιλογή του καλύτερου στατιστικά 

σημαντικού μοντέλου AR(p) - GARCH(p, q) για την μετοχή της Εμπορικής (και 

συγκεκριμένα για την dlnemporiki). Στην ανάλυση λαμβάνονται υπόψη τόσο το 

Schwarz Information Criterion (S IC) όσο και η διόρθωση raw Bollerslev - Wooldrige 

πάνω στα τυπικά σφάλματα και στην διακύμανση.
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Πίνακας 9: Επιλογή μοντέλου AR(p) - GARCH(p, q) για την μετοχή dlnemporiki.

Coefficient
Standard

Error
z - statistic Probability

Φ, 0.161092 0.034294 4.697443 0.0000

3.89Ε-05 1.62Ε-05 2.405694 0.0161

0.132840 0.028885 4.598932 0.0000

β, 0.795854 0.023970 14.74612 0.0000

Όπως παρατηρούμε στον Πίνακα 9, το μοντέλο που επιλέγεται για να 

περιγράψει την δομή του dlnemporiki, είναι το AR(1) - GARCH(1. 1). Αυτό 

συμβαίνει γιατί τόσο ο συντελεστής της χρονικής υστέρησης του dlnemporiki 

(δηλαδή το φ) είναι στατιστικά σημαντικός (prob. = 0.000 < 0.05 για α = 5%) αλλά

Ί Ί
και οι συντελεστές των g~ λ, q-~ ^ είναι στατιστικά σημαντικοί (καθώς τα Prob. =

0.000 < 0.05 για α = 5%). Στο Παράρτημα και στον Πίνακα I παρουσιάζονται 

αναλυτικά τα αποτελέσματα με βάση τα οποία το AR(1) - GARCHO, 1) κρίθηκε 

ικανό για την περιγραφή της δομής της μετοχής.

Από τη στιγμή που το AR(1) - GARCH(1, 1) έχει επιλεγεί ως το καλύτερο και 

με δομή στην εξίσωση του μέσου (υπάρχει AR(p)), μπορούμε στην συνέχεια να

υπολογίσουμε την εξίσωση της διακύμανσης με βάση το υπόδειγμα αυτό, δηλαδή το 
2

Q·' για την dlnemporiki. Παράλληλα, με βάση την εξίσωση αυτή μπορούμε να 

υπολογίσουμε την εξίσωση της τυπικής απόκλισης (δηλαδή την τετραγωνική ρίζα του
Ί

(j~) την οποία και θα χρησιμοποιήσουμε για να υπολογίσουμε το προσδιοριστικό

μέρος (ασά της Value - at - Risk για την μετοχή.

Με τον ίδιο τρόπο κάνουμε και την ανάλυση για την μετοχή της Εθνικής 

τράπεζας. Επειδή, όπως έχουμε ήδη δει, η μετοχή αυτή παρουσιάζει στατιστικά 

σημαντική αυτοσυσχέτιση στις αποδόσεις της άρα θα εμφανίζει και δομή AR(p) στην 

εξίσωση του μέσου της. Με βάση τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον αμέσως 

επόμενο Πίνακα 10 καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το μοντέλο που περιγράφει 

την δομή της dlnethniki είναι το AR(1) - GARCH(1, 1).
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Πίνακας 10: Επιλογή μοντέλου AR(p) - GARCH(p, q) για την μετοχή dlnethniki.

Coefficient
Standard

Error
z - statistic Probability

φ, 0.159404 0.034921 4.564668 0.0000

do 1.96Ε-05 9.47E-06 2.071479 0.0383

Ch 0.124272 0.035022 3.548383 0.0004

β, 0.853892 0.034821 24.52253 0.0000

Η επιλογή αυτή βασίζεται αρχικά στην στατιστική σημαντικότητα της 

χρονικής υστέρησης του dlnethniki (καθοδς το probability του φι είναι μικρότερο του

0,05. Επιπλέον, τόσο ο συντελεστής του g~, είναι στατιστικά σημαντικός (prob = 

0.0004 < 0.05) όσο και του ] ( αφού prob. = 0.000 < 0.05). Αναλυτικά, τα

στοιχεία που συντελούν στην επιλογή του μοντέλου δίνονται στο παράρτημα του 

κεφαλαίου και συγκεκριμένα στον Πίνακα ΙΑ. Στη συνέχεια, με βάση το υπόδειγμα 

αυτό μπορούμε να υπολογίσουμε τόσο την εξίσωση της διακύμανσης () όσο και

την εξίσωση της τυπικής απόκλισης ( q-t) για τον υπολογισμό της Value - at - Risk 

της μετοχής της Εθνικής τράπεζας.

Τέλος, με τον ίδιο τρόπο θα γίνει και η επιλογή του υποδείγματος AR(p) - 

GARCH(p, q) που περιγράφει καλύτερα την δομή της μετοχής της τράπεζας 

Πειραιώς (στο υπόδειγμα συμπεριλαμβάνεται και δομή στον μέσο καθώς υπάρχει 

σημαντική αυτοσυσχέτιση στις αποδόσεις και συγκεκριμένα στο dlnpeireus όπως 

έχουμε δει στην Ενότητα 2.2). Τα αποτελέσματα της εκτίμηση για την επιλογή του 

υποδείγματος φαίνονται συνοπτικά στον Πίνακα 11 που ακολουθεί (αναλυτικά τα 

αποτελέσματα φαίνονται στον Πίνακα ΙΒ στο παράρτημα στο τέλος του κεφαλαίου).
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Πίνακας 11: Επιλογή μοντέλου AR(p) - GARCH(p, q) για την μετοχή dlnpeireus.

Coefficient
Standard

Error
z - statistic Probability

φ. 0.134572 0.027643 4.868200 0.0000

Clo 2.52E-05 9.76E-06 2.579261 0.0099

αχ 0.138568 0.037185 3.726398 0.0002

A 0.797778 0.055421 14.39496 0.0000

Με βάση τα αποτελέσματα που παίρνουμε, παρατηρούμε ότι το 

καταλληλότερο υπόδειγμα που περιγράφει καλύτερα την δομή της dlnpeireus είναι το 

AR(1) - GARCH(1, 1). Αυτό προκύπτει, γιατί τόσο ο συντελεστής της χρονικής

υστέρησης της dlnpeireus (το) είναι στατιστικά σημαντικός (prob. = 0.000 < 0.05

Ί Ί
για α = 5%) όσο και οι συντελεστές των g~A, είναι στατιστικά σημαντικοί (τα

probabilities και των δυο είναι μικρότερα του 0.05 για επίπεδο σημαντικότητας α = 

5%). Σημαντικό είναι να αναφερθεί, ότι στην εκτίμηση έχουν ληφθεί υπόψη τόσο η 

διόρθωση των Bollerslev - Wooldrige στα τυπικά σφάλματα και στην διακύμανση 

όσο και το κατώτερο Schwarz Information Criterion (SIC).

Παράλληλα, αφού έχει επιλεχθεί το AR(1) - GARCHU, 1) ως το 

καταλληλότερο υπόδειγμα για την περιγραφή της δομής της dlnpeireus μπορούμε

στην συνέχεια να υπολογίσουμε την εξίσωση της διακύμανσης (q-~) και τέλος την 

εξίσωση της τυπικής απόκλισης αυτής (δηλαδή το (jt). Την τελευταία εξίσωση θα 

την χρησιμοποιήσουμε για τον υπολογισμό του προσδιοριστικού τμήματος (j(j, της 

Value - at - Risk.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2.4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ VaR ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ 

ΜΕΘΟΑΩΝ

Στην παρούσα ενότητα θα αναλυθεί ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται η 

Value - at - Risk tojv μετοχών (και συγκεκριμένα το προσδιοριστικό τμήμα αυτής, 

C(CTi ’ λωΡ*ζ τ71ν χρήση χρηματικού ποσού για μια υποτιθέμενη επένδυση) για όλα τα

επιλεγμένα υποδείγματα. Δηλαδή η ανάλυση θα γίνει τόσο πάνω στην τυπική 

απόκλιση που προκύπτει από τα GARCH(p, q) όσο και στην τυπική απόκλιση που 

προκύπτει από τα AR(p) - GARCH(p, q). Αυτό γίνεται γιατί η τυπική απόκλιση που 

δίνουν τα δυο αυτά είδη υποδειγμάτων θα είναι διαφορετική λόγω διαφορετικής 

δομής που περιγράφουν. Τέλος, θα γίνει σύγκριση των γραφημάτων των 

διαφορετικών VaR για κάθε μετοχή για να δούμε αν η μεταβολή στον τρόπο 

εκτίμησης της διακύμανσης επηρεάζει σημαντικά τα αποτελέσματα της VaR.

2.4.1 Υπολογισμός της VaR χρησιμοποιώντας την τυπική απόκλιση των AR(p) - 

GARCEftp, q) και GARCH(p, q) υποδειγμάτων

Στο τμήμα αυτό θα υπολογίσουμε το προσδιοριστικό κομμάτι της Value - at - 

Risk με βάση την τυπική απόκλιση που προκύπτει από το εκάστοτε επιλεγμένο 

υπόδειγμα AR(p) - GARCH(p, q) και GARCH(p, q) της εκάστοτε μετοχής. Η τυπική 

απόκλιση είναι αυτή που θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του προσδιοριστικού 

τμήματος της VaR το οποίο και θα παρουσιαστεί γραφικά. Τα αποτελέσματα της 

κάθε περίπτωσης θα εμφανίζονται διαγραμματικά και πάντα με την χρήση του 

επιπέδου σημαντικότητας α = 5%.

Στην περίπτωση της μετοχής της Εμπορικής τράπεζας καταλήξαμε ότι το 

μοντέλο που περιγράφει καλύτερα την δομή της είναι το GARCH(1, 1), το οποίο με 

βάση τα κριτήρια σημαντικότητας έχει προκριθεί. Έπειτα, χρησιμοποιώντας το 

υπόδειγμα αυτό μπορούμε να υπολογίσουμε την διακύμανση και την τυπική 

απόκλιση όπως ήδη έχει αναφερθεί. Τελικά, έχοντας βρει την τυπική απόκλιση 

μπορούμε να βρούμε το προσδιοριστικό τμήμα της VaR (χρησιμοποιώντας επίπεδο
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σημαντικότητας α = 5%, με την κριτική τιμή του α να είναι 1,65), το οποίο 

διαγραμματικά παρατίθεται στην συνέχεια.

Διάγραμμα 2.1*: Υπολογισμός της VaR για την μετοχή της Εμπορικής τράπεζας.

* Στον οριζόντιο άξονα είναι ο συνολικός αριθμός των παρατηρήσεων ενώ στον κάθετο άξονα είναι το 
γινόμενο του διαστήματος εμπιστοσύνης επί την τυπική απόκλιση εκτιμημένη με βάση το 
GARCH(p.q) υπόδειγμα.

Στην περίπτωση της μετοχής της Εθνικής τράπεζας έχουμε καταλήξει ότι το 

στατιστικά σημαντικότερο υπόδειγμα που περιγράφει καλύτερα την δομή της είναι το 

GARCH(1, 1). Και εδώ, με την χρήση του υποδείγματος αυτού μπορούμε μέσω του 

EVIEWS να υπολογίσουμε την διακύμανση και την τυπική απόκλιση την οποία και 

θα χρησιμοποιήσουμε για τον υπολογισμό του προσδιοριστικού τμήματος της VaR 

(δηλαδή το (χ(τ,) και Ύια α = 5%. Ο υπολογισμός της VaR, διαγραμματικά

παρουσιάζεται αμέσως μετά.

Διάγραμμα 2.2+: Υπολογισμός της VaR για την μετοχή της Εθνικής τράπεζας.

ο bse rva tio n s

' Στον οριζόντιο άξονα είναι ο συνολικός αριθμός των παρατηρήσεων ενώ στον κάθετο άξονα είν αι το
γινόμενο του διαστήματος εμπιστοσύιης επί την τυπική απόκλιση εκτιμημένη με βάση το
GARCH(p,q) υπόδειγμα.
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Τέλος, για την περίπτωση της μετοχής της τράπεζας Πειραιώς έχουμε 

καταλήξει ότι το στατιστικά σημαντικότερο μοντέλο που περιγράφει καλύτερα την 

δομή της είναι το GARCH(1, 1). Χρησιμοποιώντας το μοντέλο αυτό μπορούμε όπως 

ήδη έχει αναφερθεί να υπολογίσουμε την διακύμανση και παράλληλα την τυπική 

απόκλιση. Η τελευταία είναι αυτή που θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της 

VaR (συγκεκριμένα του προσδιοριστικού τμήματος αυτής) και για επίπεδο 

σημαντικότητας α = 5%. Διαγραμματικά, ο υπολογισμός της VaR παρουσιάζεται 

στην συνέχεια.

Διάγραμμα 2.3 : Υπολογισμός της VaR για την μετοχή της τράπεζας Πειραιώς.

Στα τρία αυτά διαγράμματα παρουσιάζεται το προσδιοριστικό τμήμα της VaR 

όπως αυτό έχει προκύψει με βάση την επιλογή του στατιστικά σημαντικότερου 

μοντέλου για τις τρεις μετοχές και για επίπεδο σημαντικότητας α = 5%. 

Παρατηρούμε ότι η VaR είναι ημερήσια καθώς η τυπική απόκλιση που 

χρησιμοποιήσαμε έχει υπολογιστεί σε ημερήσια βάση και στα διαγράμματα φαίνεται 

η δυναμική της πορεία καθώς έχει χρησιμοποιηθεί μεταβαλλόμενη διακύμανση. Στην 

συνέχεια θα υπολογιστεί και θα παρουσιαστεί γραφικά το προσδιοριστικό τμήμα της 

VaR με βάση την τυπική απόκλιση που θα δίνεται από υποδείγματα AR(p) - 

GARCH(p, q).

* Στον οριζόντιο άξονα είναι ο συνολικός αριθμός των παρατηρήσεων' της μετοχής ενώ στον κάθετο
άξονα είναι το γινόμενο του διαστήματος εμπιστοσύνης επί την τυπική απόκλιση εκτιμημένη με βάση
το GARCIEp, q) υπόδειγμα
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Στην περίπτο:>ση της μετοχής της Εμπορικής τράπεζας, το καλύτερο 

στατιστικά σημαντικό υπόδειγμα που περιγράφει την δομή της (με την χρήση δομής 

AR(p) στον μέσο) είναι το AR(1) - GARCH(1, 1). Χρησιμοποιοοντας το υπόδειγμα 

αυτό μπορούμε να υπολογίσουμε την τυπική απόκλιση και επομένως την διακύμανση 

της μετοχής για τον υπολογισμό της VaR. Διαγραμματικά τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης για την περίπτιυση αυτή παρουσιάζονται στο αμέσιυς επόμενο διάγραμμα.

Διάγραμμα 2.4': Υπολογισμός της VaR για την μετοχή της Εμπορικής τράπεζας (η 

τυπική απόκλιση είναι εκτιμημένη με βάση το AR(1) - GARCH( 1, 1) υπόδειγμα).

Στην περίπτωση της μετοχής της Εθνικής τράπεζας έχουμε βρει ότι το 

καλύτερο στατιστικά σημαντικότερο υπόδειγμα που περιγράφει την δομή αυτής 

(εμφανίζοντας δομή AR(p) στον μέσο της) είναι το AR(1) - GARCH(1, 1). 

Χρησιμοποκόντας την εξίσωση αυτή μπορούμε να υπολογίσουμε όπως ήδη έχει 

αναφερθεί προηγουμένως, την διακύμανση και παράλληλα την τυπική απόκλιση την 

οποία και θα χρησιμοποιήσουμε για τον υπολογισμό του προσδιοριστικού τμήματος 

της VaR (για επίπεδο σημαντικότητας α = 5%). Διαγραμματικά ο υπολογισμός και τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα.

s Στον οριζόντιο άξονα είναι ο συνολικός αριθμός των παρατηρήσεων' της μετοχής ενώ στον κάθετο
άξονα είναι το γινόμενο του διαστήματος εμπιστοσύνης επί την τυπική απόκλιση εκτιμημένη με βάση
το AR(p) - GARCH(p, q) υπόδειγμα
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Διάγραμμα 2.5: Υπολογισμός της VaR για την μετοχή της Εθνικής τράπεζας (η 

τυπική απόκλιση είναι εκτιμημένη με βάση το AR( 1) - GARCH( 1, 1) υπόδειγμα).

Τέλος, για την περίπτωση της μετοχής της τράπεζας Πειραιώς έχουμε ήδη 

βρει ότι το καλύτερο στατιστικά σημαντικότερο υπόδειγμα που να περιγράφει την 

δομή αυτής (εμφανίζοντας δομή AR(p) στην εξίσωση του μέσου) είναι το AR(1) - 

GARCH(1, 1). Με βάση την εξίσωση αυτή μπορούμε να υπολογίσουμε την 

διακύμανση και την τυπική απόκλιση την οποία και θα χρησιμοποιήσουμε για τον 

υπολογισμό του προσδιοριστικού τμήματος της VaR (για επίπεδο σημαντικότητας α 

= 5%). Τα αποτελέσματα της ανάλυσης παρουσιάζονται γραφικά στο διάγραμμα που 

παρατίθεται στην συνέχεια.

Διάγραμμα 2.6: Υπολογισμός της VaR για την μετοχή της τράπεζας Πειραιώς (η 

τυπική απόκλιση είναι εκτιμημένη με βάση το AR(l) - GARCHi 1,1) υπόδειγμα).
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Στα έξι αυτά διαγράμματα παρουσιάζεται ο υπολογισμός της VaR γραφικά, 

όπως αυτή έχει υπολογιστεί με βάση την τυπική απόκλιση που προκύπτει από τα 

υποδείγματα AR(p) - GARCHfp, q) και GARCH(p, q). Παρατηρούμε ότι στα 

διαγράμματα παρουσιάζεται η δυναμική πορεία της VaR καθώς η τυπική απόκλιση 

στην οποία βασίζεται ο υπολογισμός της αφορά σε ημερήσια βάση. Επομένως, η 

εκτιμημένη VaR είναι υπολογισμένη σε ημερήσια βάση και για επίπεδο 

σημαντικότητας α = 5%.

2.4.2 Σύγκριση των διαφορετικών γραφημάτων της εκτιμημένης VaR.

Στο παρόν τμήμα θα προχωρήσουμε στην σύγκριση των διαφορετικών 

γραφημάτων της Value - at - Risk, για κάθε μετοχή ξεχωριστά, προκειμένου να 

διαπιστωθεί αν ο υπολογισμός της διακύμανσης με διαφορετικά κάθε φορά 

υποδείγματα οδηγεί και σε διαφορετικά αποτελέσματα πάνω στην VaR. 

Συγκεκριμένα, θα συγκρίνουμε την VaR που έχει υπολογιστεί με διακύμανση 

εκτιμημένη με βάση GARCH(p, q) υποδείγματα και την VaR που έχει προέλθει από 

διακύμανση εκτιμημένη από AR(p) - GARCH(p, q) υποδείγματα. Τα αποτελέσματα 

της σύγκρισης παρουσιάζονται διαγραμματικά βοηθώντας στην εξαγωγή ασφαλών 

συμπερασμάτων σχετικά με το αν η μεταβολή στην διακύμανση οδηγεί και σε 

ποσοτικό επηρεασμό στην αριθμητική τιμή της VaR.

Στην περίπτωση της μετοχής της Εμπορικής τράπεζας θα συγκρίνουμε το 

Διάγραμμα 2.1 της VaR που έχει προκύψει από τη χρήση της τυπικής απόκλισης 

(όπως αυτή έχει εκτιμηθεί με βάση το υπόδειγμα GARCH(1, 1)) με το Διάγραμμα 2.4 

της VaR που προκύπτει από την χρήση της τυπικής απόκλισης, εκτιμώμενη με το 

υπόδειγμα AR(1) - GARCHG, 1). Τα αποτελέσματα της σύγκρισης φαίνονται στο 

Διάγραμμα 2.7 που ακολουθεί. Οπως παρατηρούμε, τα δυο διαγράμματα διαφέρουν 

σχετικά ελάχιστα, με το διάγραμμα της VaR που αφορά την διακύμανση εκτιμημένη 

από το GARCHd, 1) υπόδειγμα να υπερέχει ελάχιστα από το αντίστοιχο της VaR 

που έχει υπολογιστεί με την χρήση της τυπικής απόκλισης από το υπόδειγμα AR( 1) - 

GARCHd, 1). Επομένως, η μεταβολή στον τρόπο εκτίμησης της διακύμανσης έχει 

ελάχιστες επιπτώσεις στο αριθμητικό αποτέλεσμα της VaR.
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Διάγραμμα 2.7: Σύγκριση των γραφημάτων της VaR για την μετοχή της Εμπορικής

Αντίστοιχα, στην περίπτωση της μετοχής της Εθνικής τράπεζας θα 

συγκρίνουμε το Διάγραμμα 2.2 της VaR που έχει προκόψει από τη χρήση της τυπικής 

απόκλισης (όπως αυτή έχει εκτιμηθεί με βάση το υπόδειγμα GARCH(1. 1)) με το 

Διάγραμμα 2.5 της VaR που προκύπτει από την χρήση της τυπικής απόκλισης, 

εκτιμώμενη με το υπόδειγμα AR(1) - GARCH(1, 1). Τα αποτελέσματα της 

σύγκρισης αυτής παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 2.8 που ακολουθεί.

Όποις παρατηρούμε, τα δυο διαγράμματα διαφέρουν σχετικά ελάχιστα, με το 

διάγραμμα της VaR που αφορά την διακύμανση εκτιμημένη από το GARCH(1, 1) 

υπόδειγμα να υπερέχει ελάχιστα σε κάποιες παρατηρήσεις από το αντίστοιχο της 

VaR που έχει υπολογιστεί με την χρήση της τυπικής απόκλισης από το υπόδειγμα 

AR(1) - GARCH(1, 1). Παράλληλα, παρατηρούμε ότι συμβαίνει και το αντίστροφο 

ανάλογα με την παρατήρηση την οποία μελετάμε. Επομένως, η μεταβολή τον τροπο 

εκτίμησης της διακύμανσης, είτε χρησιμοποιώντας δομή AR(p) στην εξίσωση του 

μέσου είτε όχι, έχει ελάχιστες επιπτώσεις στο αριθμητικό αποτέλεσμα της VaR. Αρα, 

αλλάζοντας την μεταβλητότητα της τιμής της μετοχής δεν επηρεάζει σημαντικά την 

τελική εκτίμηση της VaR.
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Διάγραμμα 2.8: Σύγκριση των γραφημάτων της VaR για την μετοχή της Εθνικής

Ομοίως, στην περίπτωση της μετοχής της τράπεζας Πειραιώς συγκρίνουμε το 

Διάγραμμα 2.3 της VaR που έχει προέλθει από την χρήση της τυπικής απόκλισης 

εκτιμιόμενη με το υπόδειγμα GARCH(1, 1) με το Διάγραμμα 2.6 της VaR που 

χρησιμοποιεί την τυπική απόκλιση δοσμένη από το υπόδειγμα AR( 1) - GARCH( 1, 

1). Τα αποτελέσματα της σύγκρισης παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 2.9 που 

ακολουθεί στην συνέχεια.

Οπως ξεκάθαρα φαίνεται, τα δυο διαγράμματα διαφέρουν σχεδόν ελάχιστα, 

με την εκτιμώμενη VaR που προέρχεται από την χρήση της τυπικής απόκλισης του 

GARCH( 1, 1) για τον υπολογισμό της να υπερέχει όχι σε σημαντικό ποσοστό από την 

VaR που χρησιμοποιεί την τυπική απόκλιση του υποδείγματος AR(1) - GARCH(1, 

1). Αυτό, βέβαια, συμβαίνει σε κάποιες παρατηρήσεις και όχι αναγκαστικά πάντα και 

σε όλες. Επομένως, αλλάζοντας τον τρόπο εκτίμησης της διακύμανσης και αντίστοιχα 

την τυπική απόκλιση που χρησιμοποιούμε για τον υπολογισμό της VaR, επηρεάζουμε 

σχετικά ελάχιστα και όχι σε σημαντικό βαθμό το τελικό αποτέλεσμα της αριθμητικής 

VaR.
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Διάγραμμα 2.9: Σύγκριση των γραφημάτων της VaR για την μετοχή της τράπεζας 

Πειραιώς.

Σύγκριση VaR_____________________
-----asigma(peireus-GARCH(1, 1))

1 152 303 454 605 756 907 1058 1209 1360 1511 1662 181:

observations

Συμπερασματικά, με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα και για τις τρεις 

συγκεκριμένες μετοχές, μπορούμε να πούμε ότι η μεταβολή στον υπολογισμό της 

διακύμανσης της τιμής της μετοχής επηρεάζει σχετικά ελάχιστα το αριθμητικό 

αποτέλεσμα της VaR. Έτσι, είτε χρησιμοποιηθεί η διακύμανση εκτιμημένη από 

υποδείγματα GARCH(p, q) είτε η διακύμανση εκτιμημένη από υποδείγματα AR(p) - 

GARCH(p, q), η εκτίμηση της VaR σε γενικές γραμμές θα δίνει σχεδόν το ίδιο 

αποτέλεσμα με μικρές διαφορές σε ορισμένες από τις παρατηρήσεις του δείγματος. 

Επομένως, για τον υπολογισμό της VaR οποιονδήποτε τρόπο υπολογισμού της 

διακύμανσης και να χρησιμοποιήσουμε το αποτέλεσμα της εκτίμησης θα είναι σχεδόν 

το ίδιο χωρίς αυτό να προκαλεί κάποια ιδιαίτερα προβλήματα.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της σημασίας που έχει 

η εκτίμηση της μεταβλητότητας των μετοχών για τον προσδιορισμό της Value - at - 

Risk. Η προηγούμενη ανάλυση των χρηματοοικονομικών χρονολογικών σειρών, 

έδειξε ότι η μεταβολή στον τρόπο εκτίμησης και υπολογισμού της μεταβλητότητας 

δεν επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό το τελικό αποτέλεσμα της VaR. Έτσι, μελετώντας 

τρεις τραπεζικές μετοχές που συμμετέχουν στον γενικό χρηματιστηριακό δείκτη 

Αθηνών (τράπεζες Πειραιώς, Εθνική και Εμπορική) και με τη χρήση συγκεκριμένων 

μεθόδων υπολογισμού της διακύμανσης καταλήξαμε ότι η μέθοδος της VaR, όποιον 

τρόπο εκτίμησης της διακύμανσης και να επιλέξουμε, θα μας δώσει κατά ένα μεγάλο 

ποσοστό τα ίδια αποτελέσματα.

Ειδικότερα, είτε χρησιμοποιηθεί η διακύμανση εκτιμημένη με AR(p) - 

GARCH(p, q) υποδείγματα είτε εκτιμημένη με υποδείγματα GARCH(p, q), η 

μέθοδος της VaR θα δίνει ανάλογα αποτελέσματα. Αυτό παρατηρείται στο σύνολο 

και των τριοδν χρονολογικών σειρών και όχι μεμονιυμένα. Υπάρχουν όμως και 

αποκλίσεις μεταξύ των δυο τρόπων υπολογισμού χωρίς όμως να λαμβάνονται σε 

μεγάλο βαθμό υπόψη, καθώς αποτελούν περιοδικά γεγονότα και χωρίς ιδιαίτερη 

σημαντικότητα και επίδραση πάνω στις εκτιμήσεις της VaR.

Αξιοσημείωτο είναι να αναφερθεί ότι τα υποδείγματα που χρησιμοποιήθηκαν 

λαμβάνουν υπόψην μόνο την γραμμικότητα στην εξίσωση του μέσου (neglected 

linearity in the mean equation). Στην πραγματικότητα όμως, τα υποδείγματα μπορεί 

να είναι είτε μη γραμμικά στον μέσο είτε μη γραμμικά στην διακύμανση. Έχει 

πρόσφατα αποδειχθεί (Kyrtsou, 2005) ότι η υπόθεση της γραμμικότητας στην 

εξίσωση του μέσου μπορεί να ανατραπεί με τη χρήση υποδειγμάτων μη γραμμικής 

δομής, όπως το Generalized Mackey - Glass - ARCH(q). Τα υποδείγματα αυτά 

(όπως παρουσιάζεται στο άρθρο των Kyrtsou, and Terraza, V. 2003) είναι μη 

γραμμικά, δίνουν μηδενικές αυτοσυσχετίσεις στην εξίσωση του μέσου και 

συλλαμβάνουν πιο πολύπλοκη δομή στην εξίσωση της διακύμανσης. Κατά συνέπεια 

και με βάση την προέκταση αυτή, απαραίτητο μελλοντικά θα ήταν να εκτιμηθεί η 

μεταβλητότητα των μετοχών και με μη γραμμικά μοντέλα με στόχο την παράλληλη 

σύγκριση όλων των μεθόδων και την εξαγωγή ολοκληρωμένων συμπερασμάτων 

σχετικά με την επίδραση αυτών στο μέτρο της VaR.
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Παράρτημα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Διάγραμμα 1

Διάγραμμα 3

250 500 750 1000

observations

1250 1500 1750

DLNEM PORIKI 2
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Παράρτημα

Διάγραμμα 4
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Διάγραμμα 7
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Παράρτημα

Διάγραμμα 10

&
C
φDσ2

descriptive statistics for dlnemporiki

Series: DLNEMPORIKI
Sample 2 1824
O bse rva tio ns 1 823

Mean -0.000607
Median -0.001082
Maximum 0.109274
Minimum -0.203101
Std. Dev. 0.022660
Skewness -0.305109
Kurtosis 9.275463

Jarque-Bera 3019.632
Probability 0.000000

Διάγραμμα 11
descriptive statistics fo r d In e th n ik i

800

700
Series DLNETHNIKI
Sample 2 18 2 4
Observations 1823

Mean -0.000317
Median -0 000277
Maximum 0.110681
Minimum -0.333718
Std Dev 0022582
Skewness -2.498293
Kurtosis 39 60545

Jarque-Bera 103677 4
Probability 0 000000

Διάγραμμα 12

Series: DLNPE IREUS
Sample 2 1824 
Observations 1823

Mean -0.000166
Median 0.000000
Maximum 0.095142
Minimum -0.129145
Std. Dev. 0.019302
Skewness 0.077156
Kurtosis 7.050325

Jarque-Bera 1247.916
Probability 0,000000

standard d e v ia tio n
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Παράρτημα

Διάγραμμα 13______________________________________

ACF για dlnemporiki

Διάγραμμα 14

Διάγραμμα 15_____________________________________

ACF για dlnpeireus
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Παράρτημα

Διάγραμμα 16

ο,ΐ
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ACF για dlnemporiki_2

□ ACF

[] " g ---“Β°“""Πα"Π “ Ο Π
i - J Ζ . J9.21 . 23. .25.-27.-22-31-33-35- 37 _ .39..

k - delays

Διάγραμμα 17______________________________________

ACF για dlnethniki_2

Διάγραμμα 18______________________________________

ACF για dlnpeireus_2
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Παράρτημα

Πίνακας Α: Αυτοσυσχετίσεις για dlnemporiki

k - delays ACF Q-Statistic Prob.

1 0.163 48.542 0.000
2 0.007 48.642 0.000
3 0.003 48.658 0.000
4 0.035 50.846 0.000
5 0.019 51.535 0.000
6 -0.006 51.604 0.000
7 -0.041 54.754 0.000
8 -0.024 55.829 0.000
9 -0.019 56.500 0.000
10 0.031 58.318 0.000
11 0.038 60.929 0.000
12 -0.056 66.600 0.000
13 -0.003 66.622 0.000
14 0.015 67.061 0.000
15 0.036 69.438 0.000
16 0.046 73.378 0.000
17 -0.015 73.808 0.000
18 -0.024 74.908 0.000
19 0.023 75.857 0.000
20 0.009 76.008 0.000
21 -0.038 78.692 0.000
22 -0.014 79.050 0.000
23 -0.047 83.108 0.000
24 0.035 85.350 0.000
25 -0.007 85.446 0.000
26 0.038 88.127 0.000
27 0.024 89.206 0.000
28 -0.013 89.533 0.000
29 -0.010 89.714 0.000
30 0.002 89.724 0.000
31 -0.034 91.828 0.000
32 -0.011 92.040 0.000
33 0.029 93.579 0.000
34 -0.002 93.584 0.000
35 0.008 93.715 0.000
36 -0.030 95.376 0.000
37 0.003 95.394 0.000
38 -0.046 99.352 0.000
39 -0.016 99.812 0.000
40 -0.013 100.14 0.000
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Παράρτημα

Πίνακας Β: Αυτοσυσγετίσεις για dlnethniki

k - delays ACF Q-Statistic Prob.

1 0.099 17.995 0.000
2 -0.007 18.089 0.000
3 0.004 18.118 0.000
4 0.001 18.121 0.001
5 -0.002 18.130 0.003
6 -0.021 18.974 0.004
7 -0.031 20.726 0.004
8 0.062 27.797 0.001
9 -0.009 27.945 0.001
10 0.022 28.834 0.001
11 0.014 29.188 0.002
12 -0.033 31.237 0.002
13 0.021 32.071 0.002
14 0.016 32,538 0.003
15 0.046 36.391 0.002
16 0.030 38.084 0.001
17 -0.043 41.554 0.001
18 -0.029 43.096 0.001
19 -0.004 43.120 0.001
20 -0.024 44.194 0.001
21 -0.033 46.193 0.001
22 -0.025 47.384 0.001
23 0.009 47.534 0.002
24 0.048 51.822 0.001
25 0.005 51.874 0.001
26 -0.007 51.964 0.002
27 0.008 52.085 0.003
28 -0.030 53.738 0.002
29 -0.001 53.740 0.003
30 0.021 54.543 0.004
31 -0.009 54.695 0.005
32 0.015 55.137 0.007
33 0.006 55.204 0.009
34 -0.015 55.640 0.011
35 0.001 55.642 0.015
36 -0.030 57.366 0.013
37 0.006 57.443 0.017
38 0.024 58.527 0.018
39 -0.004 58.560 0.023
40 -0.009 58.707 0.028
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Παράρτημα

Πίνακας Γ: Αυτοσυσχετισεις για dlnpeireus

k - delays ACF Q-Statistic Prob.

1 0.104 19.791 0.000
2 0.006 19.867 0.000
3 0.000 19.867 0.000
4 0.024 20.916 0.000
5 0.031 22.726 0.000
6 -0.007 22.812 0.001
7 0.015 23.232 0.002
8 -0.009 23.366 0.003
9 0.004 23.402 0.005

10 -0.027 24.780 0.006
11 0.021 25.566 0.008
12 -0.027 26.880 0.008
13 0.001 26.880 0.013
14 -0.032 28.748 0.011
15 0.066 36.852 0.001
16 0.022 37.707 0.002
17 -0.006 37.769 0.003
18 -0.016 38.240 0.004
19 0.017 38.777 0.005
20 0.002 38.784 0.007
21 -0.027 40.122 0.007
22 0.028 41.533 0.007
23 -0.011 41.755 0.010
24 0.035 44.007 0.008
25 0.005 44.063 0.011
26 0.006 44.137 0.015
27 0.012 44.389 0.019
28 -0.023 45.334 0.020
29 -0.023 46.333 0.022
30 -0.006 46.408 0.028
31 -0.001 46.410 0.037
32 0.008 46.519 0.047
33 0.018 47.115 0.053
34 0.006 47.190 0.066
35 -0.007 47.270 0.081
36 -0.050 51.942 0.042
37 0.026 53.154 0.042
38 0.006 53.232 0.051
39 0.020 53.958 0.056
40 -0.012 54.232 0.066
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Παράρτημα

Πίνακας Α: Αυτοσυσχετίσεις για dlnemporiki_squared

k - delays ACF Q-Statistic Prob.

1 0.075 10.218 0.001
2 0.081 22.309 0.000
3 0.075 32.480 0.000
4 0.063 39.828 0.000
5 0.052 44.768 0.000
6 0.040 47.652 0.000
7 0.092 63.127 0.000
8 0.044 66.608 0.000
9 0.007 66.690 0.000

10 0.012 66.973 0.000
11 0.012 67.226 0.000
12 0.046 71.082 0.000
13 -0.009 71.226 0.000
14 0.028 72.683 0.000
15 -0.015 73.072 0.000
16 -0.009 73.235 0.000
17 0.012 73.510 0.000
18 -0.010 73.682 0.000
19 0.012 73.953 0.000
20 0.046 77.778 0.000
21 0.042 81.108 0.000
22 0.031 82.906 0.000
23 0.001 82.907 0.000
24 0.018 83.531 0.000
25 0.016 83.987 0.000
26 0.059 90.530 0.000
27 -0.004 90.556 0.000
28 0.002 90.562 0.000
29 0.066 98.702 0.000
30 0.050 103.35 0.000
31 -0.002 103.36 0.000
32 -0.004 103.38 0.000
33 -0.004 103.41 0.000
34 -0.002 103.42 0.000
35 -0.005 103.46 0.000
36 0.019 104.14 0.000
37 -0.001 104.14 0.000
38 0.009 104.30 0.000
39 -0.004 104.33 0.000
40 -0.013 104.65 0.000
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Παράρτημα

Πίνακας Ε: Αυτοσυσχετίσεις για dlnethniki_squared

k - delays ACF Q-Statistic Prob.

1 0.009 0.1412 0.707
2 0.009 0.2997 0.861
3 -0.001 0.3023 0.960
4 0.002 0.3123 0.989
5 -0.002 0.3209 0.997
6 0.049 4.6678 0.587
7 0.000 4.6681 0.700
8 0.057 10.659 0.222
9 0.010 10.826 0.288
10 0.016 11.318 0.333
11 0.005 11.356 0.414
12 -0.002 11.366 0.498
13 -0.003 11.383 0.579
14 -0.002 11.391 0.655
15 0.004 11.424 0.722
16 -0.005 11.467 0.780
17 -0.002 11.471 0.831
18 -0.007 11.555 0.869
19 -0.001 11.558 0.904
20 -0.005 11.602 0.929
21 -0.006 11.664 0.948
22 0.002 11.674 0.964
23 0.000 11.674 0.975
24 -0.005 11.719 0.983
25 -0.001 11.721 0.989
26 -0.005 11.773 0.992
27 0.001 11.774 0.995
28 -0.005 11.828 0.997
29 -0.006 11,892 0.998
30 -0.007 11.976 0.999
31 0.005 12.016 0.999
32 0.015 12.456 0.999
33 -0.006 12.517 1.000
34 -0.010 12.687 1.000
35 0.006 12.763 1.000
36 -0.008 12.874 1.000
37 -0.004 12.910 1.000
38 0.000 12.910 1.000
39 -0.005 12.953 1.000
40 -0.009 13.118 1.000
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Παράρτημα

Πίνακας ΣΤ: Αυτοσυσ/ετισεις για dlnpeireus_squared

k - delays ACF Q-Statistic Prob.

1 0.117 25.032 0.000
2 0.185 87.467 0.000
3 0.081 99.373 0.000
4 0.070 108.30 0.000
5 0.050 112.91 0.000
6 0.083 125.49 0.000
7 0.070 134.55 0.000
8 0.024 135.65 0.000
9 0.054 140.90 0.000

10 0.040 143.76 0.000
11 0.039 146.57 0.000
12 0.022 147.47 0.000
13 -0.008 147.59 0.000
14 0.018 148.21 0.000
15 0.022 149.07 0.000
16 0.069 157.84 0.000
17 0.057 163.91 0.000
18 0.006 163.98 0.000
19 0.026 165.27 0.000
20 0.016 165.76 0.000
21 0.034 167.88 0.000
22 0.081 179.92 0.000
23 0.033 181.96 0.000
24 0.077 193.04 0.000
25 0.008 193.17 0.000
26 0.024 194.23 0.000
27 0.013 194.55 0.000
28 0.023 195.52 0.000
29 0.014 195.88 0.000
30 0.021 196.67 0.000
31 0.030 198.31 0.000
32 -0.006 198.38 0.000
33 0.012 198.65 0.000
34 0.007 198,73 0.000
35 0.010 198.93 0.000
36 0.046 202.92 0.000
37 0.032 204.87 0.000
38 0.059 211.43 0.000
39 0.033 213.42 0.000
40 0.027 214.75 0.000
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Παράρτημα

Πίνακας Ζ
Dependent Variable: DLNEMPORIKI
Method: ML - ARCH (Marquardt)
Date: 04/25/07 Time: 14:47
Sample(adjusted): 2 1824
Included observations: 1823 after adjusting endpoints
Convergence achieved after 14 iterations
Bollerslev-Wooldrige robust standard errors & covariance
Variance backcast: ON

Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.
Variance Equation

C 4.29E-05 1.67E-05 2.575207 0.0100
ARCH(1) 0.153422 0.034117 4.496968 0.0000

GARCH(I) 0.772729 0.053706 14.38825 0.0000
R-squared -0.000719 Mean dependent var -0.000607
Adjusted R-squared -0.001818 S.D.dependent var 0.022660
S.E. of regression 0.022680 Akaike info criterion -4.847476
Sum squared resid 0.936198 Schwarz criterion -4.838412
Log likelihood 4421.475 Durbin-Watson stat 1.672527

Πίνακας Η
Dependent Variable: DLNETHNIKI
Method: ML - ARCH (Marquardt)
Date: 04/26/07 Time: 13:01
Sample(adjusted): 2 1824
Included observations: 1823 after adjusting e ndpoints
Convergence achieved after 51 iterations
Bollerslev-Wooldrige robust standard errors & covariance
Variance backcast: ON

Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.
Variance Equation

C 2.09E-05 9.45E-06 2.210221 0.0271'
ARCH(1) 0.120832 0.035737 3.381086 o.ooof

GARCH(I) 0.854559 0.036191 23.61256 O.OOOO1
R-squared -0.000197 Mean dependent var -0.000317
Adjusted R-squared -0.001296 S.D. dependent var 0.022582
S.E. of regression 0.022597 Akaike info criterion -4.860722
Sum squared resid 0.929309 Schwarz criterion -4.851657
Log likelihood 4433.548 Durbin-Watson stat 1.800953
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Παράρτημα

Πίνακας Θ
Dependent Variable: DLNPEIREUS
Method: ML - ARCH (Marquardt)
Date: 04/26/07 Time: 13:13
Sample(adjusted): 2 1824
Included observations: 1823 after adjusting endpoints
Convergence achieved after 22 iterations
Bollerslev-Wooldrige robust standard errors & covariance
Variance backcast: ON

Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.
Variance Equation

C 3.27E-05 1.28E-05 2.559778 0.0105
ARCH(1) 0.157173 0.044359 3.543222 0.0004

GARCH(I) 0.760944 0.069653 10.92483 0.0000
R-squared -0.000074 Mean dependent var -0.000166
Adjusted R-squared -0.001173 S.D. dependent var 0.019302
S.E. of regression 0.019313 Akaike info criterion -5.189217
Sum squared resid 0.678861 Schwarz criterion -5.180152
Log likelihood 4732.971 Durbin-Watson stat 1.787576

Πίνακας I
Dependent Variable: DLNEMPORIKI
Method: ML - ARCH (Marquardt)
Date: 04/26/07 Time: 14:02
Sample(adjusted): 3 1824
Included observations: 1822 after adjusting endpoints
Convergence achieved after 20 iterations
Bollerslev-Wooldrige robust standard errors & covariance
Variance backcast: ON

Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.
DLNEMPORIKI(-I) 0.161092 0.034294 4.697443 0.0000

Variance Equation
C 3.89E-05 1.62E-05 2.405694 0.0161

ARCH(1) 0.132840 0.028885 4.598932 o.oooo1
GARCH(I) 0.795854 0.053970 14.74612 0.0000

R-squared 0.026065 Mean dependent var -0.000614
Adjusted R-squared 0.024458 S.D. dependent var 0.022664
S.E. of regression 0.022385 Akaike info criterion -4.867698
Sum squared resid 0.910977 Schwarz criterion -4.855607
Log likelihood 4438.473 Durbin-Watson stat 1.984578
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Παράρτημα

Πίνακας ΙΑ
Dependent Variable: DLNETHNIKI
Method: ML - ARCH (Marquardt)
Date: 04/26/07 Time: 15:36
Sample(adjusted): 3 1824
Included observations: 1822 after adjusting endpoints
Convergence achieved after 84 iterations
Bollerslev-Wooldrige robust standard errors & covariance
Variance backcast: ON

Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.
DLNETHNIKI(-I) 0.159404 0.034921 4.564668 0.0000

Variance Equation
C 1.96E-05 9.47E-06 2.071479 0.0383

ARCH(1) 0.124272 0.035022 3.548383 0.0004
GARCH(I) 0.853892 0.034821 24.52253 0.0000

R-squared 0.006102 Mean dependent var -0.000317
Adjusted R-squared 0.004462 S.D.dependent var 0.022588
S.E. of regression 0.022538 Akaike info criterion -4.878404
Sum squared resid 0.923456 Schwarz criterion -4.866312
Log likelihood 4448.226 Durbin-Watson stat 2.110930

Πίνακας 1Β
Dependent Variable: DLNPEIREUS
Method: ML - ARCH (Marquardt)
Date: 04/26/07 Time: 15:37
Sample(adjusted): 3 1824
Included observations: 1822 after adjusting endpoints
Convergence achieved after 28 iterations
Bollerslev-Wooldrige robust standard errors & covariance
Variance backcast: ON

Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.
DLNPEIREUS(-I) 0.134572 0.027643 4.868200 0.0000

Variance Equation
C 2.52E-05 9.76E-06 2.579261 0.0099

ARCH(1) 0.138568 0.037185 3.726398 0.0002
GARCH(I) 0.797778 0.055421 14.39496 O.OOOO1

R-squared 0.009878 Mean dependent var -0.000192
Adjusted R-squared 0.008244 S.D.dependent var 0.019275
S.E. of regression 0.019195 Akaike info criterion -5.203324
Sum squared resid 0.669861 Schwarz criterion -5.191232
Log likelihood 4744.228 Durbin-Watson stat 2.061226

109



Βιβλιογραφία

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Beder, Tanya, 1995, “VaR: Seductive but Dangerous”, Financial Analysts Journal 51, 
12-24.

Berkowitz, J. 2000, “A Coherent Framework for Stress Testing”, Journal of Risk 2 
(Winter), 5-15.

Boyle, P. 1997, “Options: A Monte Carlo Approach”, Journal of Financial Economics 
4, 328-338.

Brown, A. 1997, “The Next 10 VaR Disasters”, Derivatives Strategy 2 (March), 68- 
70.

Campbell, David, and Chappell David, 1997, “Confidence Intervals for VaR”, 
Derivatives Strategy, March.

Cruz, Marcelo, Sydney Coleman and Gerry Salkin, 1998, “Modeling and Measuring 
Operational Risk”, Journal of Risk 1 (Fall), 63-72.

Dowd, K. 1998, “Beyond Value at Risk: The New Science of Risk Management”, New 
York, John Wiley and Sons.

Garman, Mark, 1996a, “Making VaR Proactive”, Berkley, CA: Financial Engineering 
Associates.

Garman, Mark, 1996b, Making VaR More Flexible”, Derivatives Strategy (April), 
52-53.

Garman, Mark. 1996c, “Improving on VaR”, Risk 9 (May), 61-63.

Garman, Mark, 1997, "Taking VaR to Pieces”, Risk 10 (October), 70-71.

Glasserman Paul, Philip Heidelberger and Perwez Shahabuddin, 1999, “Variance 
Reduction Techniques for Estimating VaR”, Columpia University, New York.

Hendricks, D. 1996. "Evaluation of Value - at - Risk Models Using Historical Data”, 
FRBNY Economic Policy Review 2 (April), 39-70.

Jack, L. King, 1998, “Defining Operational Risk”, Algo Research Quarterly, Vol. 1, 
No. 2 (December), 37-42.

Jameson, Rob, 1998a, "Operational Risk: Playing the Name Game”, Risk (October), 
38-42.

Jameson, Rob, 1998b, "Operational Risk: Getting the Measure of the Beast”, Risk 
(November), 38-41.

Jorion, P. 2001, “Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk”, 
New York, McGraw - Hill.

110



Βιβλιογραφία

Jorion, Philippe, 1996, “Risk: Measuring the Risk in Value - at - Risk”, Financial 
Analysts Journal 52, (November), 47-56.

Jorion, Philippe, 1997, “In Defense of VaR”, Derivatives Strategy 2 (April), 22-23.

Ju, Xiongwei, and Neil Pearson, 1997, “Using Value - at - Risk to Control Taking: 
How Wrong Can You Be?”, Journal Of Risk 1 (Winter), 5-36.

Kimball, C Ralph, 2000, “Failures in Risk Management”, New England Economic 
Review, Jan/Feb, 1-12.

Kupiec, Paul, 1998, “Stress Testing in a Value - at - Risk Framework”, Journal of 
Derivatives 6 (Fall), 7-24.

Kyrtsou, Catherine, 2005, “Evidence for Neglected Linearity in Noisy Chaotic 
Models”, International Journal of Bifurcation and Chaos, Vol. 15, No. 10 (2005), 
3391-3394.

Kyrtsou, Catherine, and Terraza Virginie, 2003, “Evidence for Mixed Non -Linearity 
in Daily Stock Exchange Series ”, Public Economy, 13, 71-97.

Longin, Francois, 2000, “From Value at Risk to Stress Testing: The Extreme Value 
Approach ”, The Journal of Banking and Finance 14, 1097-1130.

Lopez, Jose, 1999, “Regulatory Evaluation of Value - at - Risk Models”, Journal of 
Risk 1 (Whiter), 37-63.

Marshall, Chris, and Michael Siegel, 1997, “Value - at - Risk: Implementing a Risk 
Measurement Standard”, Journal of Derivatives 4, 91-110.

McNew, L. 1996, “So Near, So VaR”, Risk 9 (October), 54-56.

Picoult, Evan, 1997, “Calculating Value at Risk with Monte Carlo Simulation”, Risk 
Management for Financial Institutions, Risk Publications, London, 73-92.

Santomero M. Anthony, 1997, “Commercial Bank Risk Management: an Analysis of 
the Process”, The Wharton School (February), 1-47.

Saunders, A. 1999, “Credit Risk Measurement: New Approaches to Value at Risk and 
Other Paradigms”, New York, John Wiley and Sons.

Simons, Katerina, 2000, “The Use of Value at Risk by Institutional Investors”, New 
England Economic Review, Nov/Dec, 1-21.

Taleb, N. 1997b, “Against VaR”, Derivatives Strategy 2 (April), 21, 24-26.

Turner, Chris, 1996, “VaR as an Industrial Tool”, Risk 9 (March), 38-40.

Ill



Βιβλιογραφία

Wee, Lieng - Seng, and Judy Lee, 1999, “Integrating Stress Testing with Risk 
Management”, Bank Accounting and Finance (Spring), 7-19.

Wilson, Duncan, 1995, “VaR in Operation”, Risk 8 (December), 24-25.

Zangari, P. 1996d, “How Accurate is the Delta - Gamma Methodology?” Risk 
Metrics Monitor, Third Quarter, 12-29.

112




