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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην προσπάθεια των επενδυτών για ελαχιστοποίηση του κινδύνου εντάσσονται οι 

έρευνες, που αφορούν τη μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν τον κίνδυνο μιας 

μετοχής. Η έννοια του κινδύνου κατέχει κεντρική θέση στη θεωρία Χαρτοφυλακίου, 

καθώς κάθε ορθολογικός επενδυτής όσο αυξάνεται ο κίνδυνος απαιτεί μεγαλύτερη 

απόδοση για το χαρτοφυλάκιο του, σαν αποζημίωση για τον επιπλέον κίνδυνο που 

αναλαμβάνει. Με τον όρο κίνδυνο στα χρηματοοικονομικά εννοούμε το βαθμό της 

χρονικής αβεβαιότητας και της μεταβλητότητας που εμπεριέχει ένα χρεόγραφο ή μία 

επένδυση.

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται ένας από τους παράγοντες που επηρεάζει τον 

κίνδυνο, η ετεροσκεδαστικότητα. Πολυάριθμες εμπειρικές μελέτες έχουν καταλήξει στο 

συμπέρασμα ότι οι χρονολογικές σειρές των σύγχρονων χρηματιστηριακών αγορών 

παρουσιάζουν ετεροσκεδαστικότητα, που συνοδεύεται από έντονη μεταβλητικότητα των 

τιμών των μετοχών και περιθώρια κερδοσκοπίας. Επομένως, σκοπός μας είναι να 

μελετήσουμε την επίδραση που μπορεί να έχει η ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας στην 

εκτίμηση του κινδύνου μιας μετοχής . Προκειμένου να διερευνηθεί το προηγούμενο, 

προβαίνουμε στη χρησιμοποίηση μη γραμμικών μοντέλων σε αντιπαράθεση με γραμμικά 

για τη διαπίστωση του μεγέθους της μεταβολής των συντελεστών β.

Η μελέτη αυτή που πραγματοποιείται σε μετοχές του Γαλλικού Χρηματιστηρίου 

Αξιών και ειδικότερα του δείκτη CAC40, είναι καίριας σημασίας για την περαιτέρω 

κατασκευή του Αριστου Χαρτοφυλακίου με τη μεγίστη απόδοση και τον μικρότερο 

δυνατό κίνδυνο.

Η δομή της παρούσας εργασίας έχει ως εξής:

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας ασχολούμαστε σε θεωρητικό επίπεδο με τη 

Θεωρία του Markowitz για τα Αποτελεσματικά Χαρτοφυλάκια (1952). Ήταν ο πρώτος ο 

οποίος έδειξε πως μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σύνορο από αποτελεσματικά 

χαρτοφυλάκια, όπου το καθένα έχει την υψηλότερη προσδοκώμενη απόδοση για δεδομένο 

επίπεδο κινδύνου. Στη συνέχεια αναφερόμαστε στον William Sharpe, ο οποίος το 1963 

απλοποίησε το μοντέλο του Markowitz και εισήγαγε το Μοντέλο του Απλού Δείκτη, το 

οποίο είναι πολύ εφαρμόσιμο λόγω του ότι δεν απαιτεί πολλούς υπολογισμούς. Επίσης το 

1964 ο Sharpe ανέπτυξε το Υπόδειγμα Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Περιουσιακών
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Στοιχείων (CAPM), βασιζόμενος στις υποθέσεις του Markowitz περί αριστοποίησης 

απόδοσης-κινδύνου. To CAPM δείχνει ότι η απόδοση ισορροπίας ενός χρεογράφου είναι 

γραμμική συνάρτηση του συστηματικού του κινδύνου, του κινδύνου της αγοράς.

Κλείνοντας το πρώτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μία σύγκριση των Μοντέλων του 

Μάρκοβιτς και του Απλού Δείκτη, για την επιλογή του μοντέλου που θα χρησιμοποιηθεί 

στην ανάλυση της παρούσας εργασίας.

Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται η ανάλυση των χρηματοοικονομικών σειρών 

των δέκα υπό εξέταση γαλλικών μετοχών και του δείκτη CAC40. Η ανάλυση αυτή, που 

πραγματοποιείται προκειμένου να διερευνηθούν τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης 

αγοράς, περιλαμβάνει ελέγχους στασιμότητας, ανεξαρτησίας, μη γραμμικής εξάρτησης και 

ARCH επιδράσεων. Επιπρόσθετα, γίνεται χρήση του ελέγχου BDS για τη διερεύνηση 

εξαρτήσεων στις χρονολογικές σειρές. Στη συνέχεια, χρησιμοποιείται το Μοντέλο του 

Απλού Δείκτη του Sharpe, υποθέτοντας ότι ο διαταρακτικός όρος (ε,) δεν ακολουθεί

Λευκό Θόρυβο, αλλά μία ARCH διαδικασία. Στόχος μας είναι να υπολογίσουμε το beta 

των συγκεκριμένων μετοχών χρησιμοποιώντας αρχικά γραμμικά μοντέλα (OLS) και στη 

συνέχεια μη γραμμικά (ARCH), και να παρατηρήσουμε τη μεταβολή που επήλθε στο 

beta. Το μέγεθος της μεταβολής αυτής οφείλεται μόνο στην ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας 

ή και σε άλλους παράγοντες;

Τέλος, κατασκευάζονται πέντε equally weighted χαρτοφυλάκια, τα οποία 

αποτελούνται από τρεις μετοχές το καθένα και γίνεται μία προσπάθεια εύρεσης του 

καλύτερου, με βάση τον κίνδυνο που παρουσιάζει και την ομοιότητα των 

χαρακτηριστικών του με αυτά του δείκτη. Ο κίνδυνος κάθε χαρτοφυλακίου εκτιμάται 

επίσης τόσο με γραμμικά υποδείγματα (OLS) όσο και με μη γραμμικά (ARCH), για τη 

διερεύνηση της επίδρασης της ετεροσκεδαστικότητας στον συντελεστή β των 

χαρτοφυλακίων.

Τις δύο τελευταίες δεκαετίες έχει γίνει μία προσπάθεια από διάφορες εμπειρικές 

μελέτες στη διεθνή βιβλιογραφία, όχι απλά εντοπισμού της ετεροσκεδαστικότητας στις 

χρηματοοικονομικές σειρές αλλά και εκτίμησης του κινδύνου υποθέτοντας την ύπαρξη 

ετεροσκεδαστικότητας στις σειρές. Στη συγκεκριμένη εργασία επιχειρείται μία 

εναλλακτική μέθοδος εκτίμησης των συντελεστών β μεμονωμένων μετοχών αλλά και 

χαρτοφυλακίων, βασιζόμενη στα μοντέλα ARCH (Υπόδειγμα Αυτοπαλίνδρομης υπό
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Συνθήκη Ετεροσκεδαστικότητας) του Engle και GARCH (Γενικευμένο Υπόδειγμα 

Αυτοπαλίνδρομης υπό Συνθήκη Ετεροσκεδαστικότητας) του Bollerslev.

Η άντληση εκτιμητών διαφορετικών από αυτούς που προκύπτουν υποθέτοντας 

ομοσκεδαστικότητα, προβληματίζει για το αν η μεταβολή αυτή προέρχεται αποκλειστικά 

και μόνο από την ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας στις σειρές ή οφείλεται και σε άλλους 

παράγοντες; Η διερεύνηση του θέματος αυτού πραγματοποιείται στην παρούσα εργασία, 

με την οποία επιχειρείται μία προσπάθεια εύρεσης αποτελεσματικών εκτιμητών του 

συντελεστή β, για την περαιτέρω ελαχιστοποίηση του κινδύνου και τη μεγιστοποίηση της 

απόδοσης των χρεογράφων, τα οποία ως γνωστό αποτελούν πρωταρχικό σκοπό για κάθε 

επενδυτή.
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Κεφάλαιο 1 : Γραμμική Χρηματοοικονομική Προσέγγιση

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

1.1 Εισαγωγή

Ο επενδυτής που ζει σε ένα κόσμο πλήρους βεβαιότητας έχει να αντιμετωπίσει μια 

εύκολη αποστολή: να βρει πλούτο καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου που να μεγιστοποιεί 

τη συνολική του χρησιμότητα. Σε ένα τέτοιο κόσμο, το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου δίνει 

όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση μιας επένδυσης.

Στον πραγματικό κόσμο όμως, υπάρχει αβεβαιότητα κι επομένως, η απόφαση της 

επιλογής ενός χαρτοφυλακίου με χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (δηλαδή 

χρεόγραφα όπως μετοχές, κρατικές ομολογίες, δικαιώματα αγοράς ή πώλησης μετοχών, 

προθεσμιακά συμβόλαια κ.α.) γίνεται πιο δύσκολη. Ένας άλλος παράγοντας που 

περιπλέκει την κατάσταση είναι ότι κάθε χρεόγραφο έχει διαφορετικά επίπεδα κινδύνου.

Η παρουσία κινδύνου περιπλέκει τη διαδικασία επιλογής ενός επενδυτή διότι, η 

αποδοτικότητα ενός χρεογράφου, δεν προσδιορίζεται από ένα μοναδικό ποσό απόδοσης, 

αλλά από ένα σύνολο πιθανών αποδόσεων. Για να προσδιορίσουμε το τελευταίο 

χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε μέτρα κεντρικής τάσης και διακύμανσης. Δηλαδή, 

χρειάζεται να υπολογίσουμε τον μέσο όρο των αποδόσεων ενός χρεογράφου κάτω από 

διάφορες συνθήκες, και την απόκλιση των αποδόσεων από αυτόν τον μέσο όρο 

αποδόσεων.

Παρακάτω αναλύεται η Θεωρία του Μάρκοβιτς για τα Αποτελεσματικά 

Χαρτοφυλάκια, το Μοντέλο του Απλού Δείκτη του Sharpe και το Υπόδειγμα Αποτίμησης 

Κεφαλαιουχικών Περιουσιακών Στοιχείων (CAPM). Για απλοποίηση της ανάλυσης 

αρχικά θεωρούμε ότι έχουμε ένα χαρτοφυλάκιο ενός μόνο χρεογράφου και στη συνέχεια 

εξετάζουμε πιο σύνθετα χαρτοφυλάκια.
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Κεφάλαιο 1 : Γραμμική Χρηματοοικονομική Προσέγγιση

1.2 Αποτελεσματικά Χαρτοφυλάκια (Markowitz 1952)

Το 1952 ο Μάρκοβιτς με το άρθρο του ‘Portfolio Selection’ που δημοσιεύτηκε στο 

επιστημονικό περιοδικό Journal of Finance, εισήγαγε μία νέα εποχή στον τομέα των 

επενδύσεων και δικαίως θεωρείται ο Πατέρας της Θεωρίας του Χαρτοφυλακίου. Σε 

αντίθεση με τους προγενέστερους ερευνητές που χρησιμοποιούσαν λογιστικά δεδομένα, ο 

Μάρκοβιτς χρησιμοποίησε στατιστικές μεθόδους για να μετρήσει τον κίνδυνο και την 

απόδοση των χαρτοφυλακίων. Το κυριότερο συμπέρασμα της έρευνάς του είναι ότι κάθε 

ορθολογικός επενδυτής διαφοροποιεί το χαρτοφυλάκιό του, επιτυγχάνοντας έτσι την 

μείωση του συνολικού κινδύνου του χαρτοφυλακίου αυτού.

Επιπρόσθετα, η θεωρία του αυτή επιτρέπει στους επενδυτές την κατασκευή 

πολλών αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων, το καθένα από τα οποία έχει την υψηλότερη 

αναμενόμενη απόδοση για δεδομένο επίπεδο κινδύνου. Για την συνεισφορά του στον 

τομέα της Χρηματοοικονομικής, ο Μάρκοβιτς κέρδισε το 1990 το Nobel Prize.

1.2.1 Προσδοκώμενη Απόδοση και Διακύμανση Χρεογράφων

Πριν από την αγορά ενός χρεογράφου που φέρει κίνδυνο θα πρέπει να πάρουμε μία 

εκτίμηση για την προσδοκώμενη ποσοστιαία απόδοσή του κατά τη διάρκεια ενός 

συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Ενδέχεται η πραγματική απόδοση να διαφέρει κατά 

πολύ από την προσδοκώμενη και γι’αυτό πρέπει να πάρουμε μία εκτίμηση της διασποράς 

των αποδόσεων. Η διασπορά των αποδόσεων είναι ένα μέγεθος μέτρησης του κινδύνου για 

το συγκεκριμένο χρεόγραφο, ή αλλιώς η τάση διακύμανσης από την προσδοκώμενη τιμή 

του. Παρακάτω αναπτύσσονται οι κυριότεροι μαθηματικοί τύποι των ανωτέρω εννοιών.

Η προσδοκώμενη τιμή αντιπροσωπεύει την μέση τιμή που θα πάρουμε αν ένα 

τυχαίο πείραμα επαναληφθεί πάρα πολλές φορές. Για να υπολογίσουμε την προσδοκώμενη 

τιμή ζυγίζουμε τα πιθανά αποτελέσματα με τις πιθανότητες τους και αθροίζουμε όλες τις 

τελικές τιμές. Έτσι, η προσδοκώμενη απόδοση για το χρεόγραφο k δίνεται ως εξής:

E(rt)=|>a (Μ)
1=1

όπου Ρι είναι η πιθανότητα να συμβεί η κατάσταση i και. rki είναι το i πιθανό αποτέλεσμα 

για την απόδοση r του χρεογράφου k
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Κεφάλαιο 1 : Γραμμική Χρηματοοικονομική Προσέγγιση

Μία άλλη μέθοδος εκτίμησης της προσδοκώμενης τιμής και της διακύμανσης για 

ένα χρεόγραφο, περιλαμβάνει τη δειγματοληψία προηγούμενων αποδόσεων. Στην 

πραγματικότητα, η πραγματική κατανομή πιθανοτήτων που παράγει τις αποδόσεις των 

χρεογράφων δεν μπορεί να παρατηρηθεί. Γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να πάρουμε 

δείγματα από προηγούμενες αποδόσεις και να υποθέσουμε ότι η κατανομή πιθανοτήτων 

των αποδόσεων δεν αλλάζει με την πάροδο του χρόνου.

Ο μέσος όρος του δείγματος των αποδόσεων ενός χρεογράφου k, δίνεται από τον

τύπο:

όπου Ν είναι ο αριθμός των αποδόσεων που έχουν παρατηρηθεί. Υποθέτοντας για 

παράδειγμα ότι οι αποδόσεις για τα τελευταία πέντε χρόνια είναι 12%, -5%, 15%, 7%, 

20%, ο μέσος όρος του δείγματος αυτού είναι 9.8%.

Έχει παρατηρηθεί ότι όσο μεγαλώνει το μέγεθος του δείγματος (όσο αυξάνεται ο 

αριθμός των παρατηρήσεων), τόσο περισσότερο ακριβείς γίνονται οι εκτιμήσεις.

Γενικά, η χρήση των αποδόσεων ενός δείγματος δεν είναι συνετή όταν η κατανομή 

αποδόσεων διαφοροποιείται σημαντικά εξαιτίας άλλων παραγόντων. Για παράδειγμα, δεν 

πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις αποδόσεις ενός δείγματος που αντιστοιχούν σε μια 

χρονική περίοδο όπου η εταιρία, η οποία εξέδωσε το σχετικό χρεόγραφο, άλλαξε 

δραματικά τη γραμμή παραγωγής της, ή συμμετείχε σε σημαντικές συγχωνεύσεις κι 

εξαγορές, κ.λ.π.

Η διακύμανση των αποδόσεων (ή η τυπική απόκλιση) είναι ένα συνηθισμένο 

μέγεθος μέτρησης του κινδύνου ενός χρεογράφου στη θεωρία του Χαρτοφυλακίου. Επειδή 

οι αποδόσεις των χρεογράφων είναι αβέβαιες σε ένα χρονικό διάστημα, η απόδοση του 

χρεογράφου σε μια δεδομένη χρονική στιγμή ενδέχεται να είναι ή να μην είναι κοντά στην 

προσδοκώμενη τιμή. Μία μέθοδος για την επίλυση αυτού του προβλήματος είναι να 

εξετάσουμε τις αποκλίσεις από το μέσο όρο. Σε κάθε περίπτωση θα εξετάζουμε πόσο 

μακριά είμαστε του μέσου όρου. Έτσι ο μέσος όρος των αποκλίσεων από το μέσο όρο της 

προσδοκώμενης τιμής είναι ένα ορθολογικό μέτρο διασποράς. Παρ’ όλα αυτά, το 

άθροισμα όλων των αποκλίσεων της κάθε απόδοσης από τη μέση τιμή των αποδόσεων θα 

ισούται πάντοτε με μηδέν, καθώς άλλες αποκλίσεις θα είναι θετικές, άλλες αρνητικές και 

θα ακυρώνουν η μία την άλλη.

(1.2)
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Για να αποφευχθεί αυτό το μηδενικό αποτέλεσμα, καθότι η σπουδαιότητα των 

αποκλίσεων βρίσκεται στο μέγεθος των αποκλίσεων κι όχι στο πρόσημο (θετικές ή 

αρνητικές αποκλίσεις), τετραγωνίζουμε τις αποκλίσεις. Έτσι, ο μέσος όρος των 

τετραγωνισμένων αυτών αποκλίσεων αποτελεί τη διακύμανση η οποία συμβολίζεται με το 

γράμμα σ2 και δίνεται από τον μαθηματικό τύπο:

σ*2 = Y,Pi[rki-E(rl)\ (1.3)
ί~\

όπου Pt είναι η πιθανότητα να συμβεί η κατάσταση i και. rkl είναι το ΐ πιθανό αποτέλεσμα 

για την απόδοση r του χρεογράφου k

Η διακύμανση ενός δείγματος αποδόσεων ισούται με το άθροισμα των 

τετραγωνισμένων αποκλίσεων από το μέσο όρο, διαιρούμενο με Ν-1. Έτσι η διακύμανση 

ενός δείγματος δίνεται από τον τύπο:

Σ(Γ*
ι=1

E(rk)f

Ν-1
(1.4)

Η τετραγωνική ρίζα της διακύμανσης λέγεται τυπική απόκλιση και συμβολίζεται

με ( σ ). Δηλαδή σ

1.2.2 Προσδοκώμενη Απόδοση και Κίνδυνος Χαρτοφυλακίου

Στο προηγούμενο μέρος αναφερθήκαμε στον τρόπο υπολογισμού της 

προσδοκώμενης απόδοσης και του κινδύνου για ένα ξεχωριστό χρεόγραφο ή για ένα 

χαρτοφυλάκιο που αποτελείται αποκλειστικά από ένα μόνο χρεόγραφο. Στην 

πραγματικότητα όμως, οι επενδυτές έχουν συνήθως χαρτοφυλάκια με περισσότερα από 

ένα χρεόγραφο. Συνεπώς, το ενδιαφέρον των επενδυτών συγκεντρώνεται όχι στην 

αποδοτικότητα κάθε ενός χρεογράφου ξεχωριστά, αλλά στη συνολική αποδοτικότητα του 

χαρτοφυλακίου, σαν σύνολο διαφόρων περιουσιακών στοιχείων. Παρακάτω εξετάζουμε 

την προσδοκώμενη απόδοση και τον κίνδυνο ενός χαρτοφυλακίου που αποτελείται από 

διάφορα χρεόγραφα.
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Η προσδοκώμενη απόδοση ενός χαρτοφυλακίου με δύο χρεόγραφα ή περιουσιακά 

στοιχεία, δίνεται από τον τύπο:

E(^) = E(w,r, +w2r2) (ΐ.5)

όπου ιν, και w2 είναι τα ποσοστά από το συνολικό ποσό που επενδύθηκε στο 

χαρτοφυλάκιό μας για την επένδυσή μας στα περιουσιακά στοιχεία 1 και 2 αντίστοιχα. Το 

άθροισμα των ποσοστών αυτών ισούται με την μονάδα, δηλαδή w] + w2=\

Εφόσον, για δύο τυχαίες μεταβλητές, η προσδοκώμενη τιμή του αθροίσματος τους 

ισούται με το άθροισμα των προσδοκώμενων τιμών της κάθε μεταβλητής, η εξίσωση (1.5) 

μπορεί να γραφτεί και ως εξής:

Ε (rp) = Ε(\ν^) + Ε(\ν2Γ2) (1.6)

Επιπλέον, η προσδοκώμενη τιμή μιας σταθερής μεταβλητής επί την προσδοκώμενη 

τιμή μιας τυχαίας μεταβλητής ισούται με το γινόμενο του σταθερού όρου επί την 

προσδοκώμενη τιμή της μεταβλητής. Έτσι η (1.6) μπορεί να απλουστευτεί:

Ε (rp) = w,E(r,) + w2E(r2) (ι.7)

Γενικεύοντας, η προσδοκώμενη τιμή της απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου (Ρ) με (Ν) 

χρεόγραφα, είναι ένας σταθμικός μέσος όρος των προσδοκώμενων τιμών της απόδοσης 

των χρεογράφων που συνθέτουν το χαρτοφυλάκιο αυτό.

^(rp) = w,E(r,) + w2E(r2) + ... + w„E(rn) (ΐ.8)

ή Ε('·„) = ΣΗ’.Ε('',) και £>,=1
/=1 ι=1

Όσον αφορά τη διακύμανση ενός χαρτοφυλακίου, θα μπορούσε κάποιος με μια 

πρώτη ματιά να συμπεράνει, ότι ισούται με έναν σταθμικό μέσο όρο των διακυμάνσεων 

για τις αποδόσεις κάθε χρεογράφου που συμπεριλαμβάνεται στο χαρτοφυλάκιο.

Μία τέτοια μέθοδος όμως θα ήταν εσφαλμένη, διότι παραλείπει να συμπεριλάβει 

στον υπολογισμό της διακύμανσης του χαρτοφυλακίου, την αλληλεπίδραση των διαφόρων 

χρεογράφων που απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιο. Όπως προαναφέρθηκε, η διαφοροποίηση 

ενός χαρτοφυλακίου έχει σαν σκοπό τη μείωση του συνολικού κινδύνου του 

χαρτοφυλακίου αυτού. Άλλωστε, μία από τις βασικές αρχές της σύγχρονης θεωρίας
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χαρτοφυλακίου λέει ότι ο κίνδυνος ενός χαρτοφυλακίου είναι συνήθως μικρότερος από 

τον κίνδυνο κάθε χρεογράφου μεμονωμένα, εφόσον βέβαια τα στοιχεία αυτά δεν είναι 

τέλεια θετικά συσχετισμένα.

Έτσι λοιπόν ο υπολογισμός της διακύμανσης (του κινδύνου) ενός χαρτοφυλακίου 

είναι λίγο mo περίπλοκος από ότι ο υπολογισμός της προσδοκώμενης τιμής του, διότι 

πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη και η αλληλεπίδραση των διαφόρων χρεογράφων.

Η διακύμανση ενός χαρτοφυλακίου σ2 είναι η προσδοκώμενη τιμή του

τετραγώνου των αποκλίσεων των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου από τον μέσο όρο της 

απόδοσής του. Η διακύιιανση ενός ναρτοφυλακίου δύο Υοεογράφων δίνεται από την 

εξίσωση (1.9), όπου η, είναι η απόδοση του χρεογράφου 1 στην κατάσταση ϊ και r2, είναι

η απόδοση του χρεογράφου 2 στην κατάσταση ΐ με την αντίστοιχη πιθανότητα να είναι Ρ, 

και rpi να είναι η απόδοση του χαρτοφυλακίου Ρ στην κατάσταση ϊ.

Ν 2 

σ1 = Ε(ν -Ε^ρ)]2 = ΣΡ> Ιννιru + w2ru]“ kΕ^) + E(r2)]} (1.9)
i=I

Βγάζοντας κοινούς παράγοντες τα ιν, 2 έχουμε:

Σ pi (wi k - E(r\)]+w2 k«- E(r2 )B2

Αναπτύσσοντας την ταυτότητα έχουμε:

ΣΡ> k. k- ~ £(ri )]2 + w22 [r2J ~ E(ri )f + 2w, w2 [η , - E{r} )Jr2, - E(r2)])
/=!

=> (1.10)

Pi k/ - E(r< )]2 + W2 Σ P> k, - E(r2 )]2 + 2w> W2 
(=1 1=1 »=1

Ο πρώτος όρος του αθροίσματος στην (1.10) είναι το γινόμενο του τετραγώνου του 

ποσοστού συμμετοχής του χρεογράφου 1 (ιν, ) επί τη διακύμανση του χρεογράφου 1 

(σ,2), σύμφωνα με την εξίσωση (1.3). Ο δεύτερος όρος του αθροίσματος είναι το γινόμενο 

του τετραγώνου του ποσοστού συμμετοχής του χρεογράφου 2 (w22) επί τη διακύμανση

Σρ^-εΜΚ~ε^2)\
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του χρεογράφου 2 (σ] ), σύμφωνα επίσης με την εξίσωση (1.3). Τέλος ο τρίτος όρος του 

αθροίσματος της (1.10) είναι το γινόμενο του διπλάσιου των δύο ποσοστών συμμετοχής 

(2w,w2) επί την συνδιακύμανση (covariance) των αποδόσεων των δύο χρεογράφων 1 και 

2 που δίνεται από τον τύπο:

COK(r„r2)=2>,h, -Έ,, -E{r,)] (ul)
(=1

Η συνδιακύμανση μετρά τη σχέση ανάμεσα σε δύο τυχαίες μεταβλητές. Μία 

θετική συνδιακύμανση δείχνει ότι οι δύο μεταβλητές, εδώ, τα δύο χρεόγραφα, είναι θετικά 

συσχετισμένα. Μία αρνητική συνδιακύμανση δείχνει ότι τα δύο χρεόγραφα είναι 

αντιθέτως ανάλογα συσχετισμένα. Έτσι αντικαθιστώντας στην (1.10) τις (1.3) και (1.11), 

παίρνουμε τον τελικό τύπο της διακύμανσης ενός χαρτοφυλακίου δύο χρεογράφων:

σ1 = W\<J\2 +w2a22 +2w,w2COF(r1r2) (1.12)

Ο τύπος της διακύμανσης μπορεί να γραφεί και με διαφορετική μορφή, 

χρησιμοποιώντας τον συντελεστή συσχέτισης (ρη ), ο οποίος μετρά τη σχέση ανάμεσα 

σε δύο τυχαίες μεταβλητές 1 και 2, και δίνεται από την εξίσωση:

pl2 =COV(rtr2)/c7,<τ2 (1.13)

Ο συντελεστής συσχέτισης παίρνει τιμές από το διάστημα -1 μέχρι 1. Όταν 

ισούται με τη μονάδα δηλώνει τέλεια θετική συσχέτιση, ενώ όταν ισούται με -1 δηλώνει 

τέλεια αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στις αποδόσεις. Τέλος, όταν ο συντελεστής 

συσχέτισης είναι ίσος με το μηδέν αυτό δηλώνει ότι δεν υπάρχει καμιά γραμμική σχέση 

ανάμεσα στις δύο μεταβλητές.

Με βάση τον τύπο (1.13), η (1.12) γράφεται:

σ1 = wW2 + ^2σ22 + 2wlw2pnGla2 (1.14)

Η διακύιιανση ενός γαρτοφυλακίου ιιε τρία γρεόγραφα 1, 2 και 3 υπολογίζεται 

παρομοίως με το χαρτοφυλάκιο των δύο χρεογράφων. Δίνεται δηλαδή από τον τύπο:
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σ1 = Μ\σ\ + ™\σ2 + \ν3σ3 + 2wxw2COV(ryr2) + 

+ 2 w, w3CO V (r, r3) + 2w2w3COV(r2r3)

2 2 2,2crfJ = w, σ, +w2a2
(1.15)

ο οποίος μπορεί να γραφεί mo σύντομα:

YJYJWiWjC°v(rirJ) (U6)

Γενικά, ο τύπος της διακύμανσης για Ν χρεόγραφα σ’ ένα χαρτοφυλάκιο, είναι ο

εξής:

Τέλος, ένα άλλο μέγεθος μέτρησης κινδύνου είναι ο συντελεστής 

μεταβλητότητας ( coefficient of variation ). Η διακύμανση και η τυπική απόκλιση είναι 

απόλυτα μεγέθη μέτρησης του κινδύνου ενός χρεογράφου ή ενός χαρτοφυλακίου. Ο 

συντελεστής μεταβλητότητας είναι σχετικό μέγεθος μέτρησης του κινδύνου και μετρά το 

ύψος του κινδύνου ως προς την κάθε μονάδα απόδοσης. Έτσι για να συγκρίνουμε τις 

αποδόσεις και τον κίνδυνο δύο επενδύσεων, τις συγκρίνουμε με βάση τον συντελεστή 

μεταβλητότητας της κάθε επένδυσης και επιλέγουμε εκείνη την επένδυση, η οποία έχει τον 

μικρότερο συντελεστή μεταβλητότητας, κι αυτό σημαίνει ότι η συγκεκριμένη επένδυση 

παρουσιάζει τον μικρότερο κίνδυνο για κάθε μονάδα απόδοσης.

Ως συντελεστής μεταβλητότητας (CV) ορίζεται το πηλίκο της τυπικής απόκλισης 

της απόδοσης μιας επένδυσης i δια την προσδοκώμενη τιμή των αποδόσεών της. 

Συγκεκριμένα δίνεται από την εξίσωση:

(1.17)

(1.18)
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1.2.3 Επιλογή Αρίστου Χαρτοφυλακίου

Στην προηγούμενη ενότητα εξετάσαμε σημαντικά μεγέθη όπως είναι η 

προσδοκώμενη τιμή των αποδόσεων και η διακύμανση. Η προσδοκώμενη τιμή είναι το 

μέγεθος που μετρά την αποδοτικότητα μιας επένδυσης ή ενός χρεογράφου, ενώ η 

διακύμανση είναι το μέγεθος που μετρά τον συνολικό κίνδυνο της επένδυσης ή του 

χρεογράφου αυτού. Βασιζόμενοι σ’αυτά τα δύο μεγέθη και στα ποσοστά συμμετοχής των 

χρεογράφων σ’ένα χαρτοφυλάκιο, είδαμε ότι μπορούμε να υπολογίσουμε την απόδοση και 

τον κίνδυνο ενός χαρτοφυλακίου.

Στην ενότητα αυτή εξετάζονται: πρώτον, τα αποτελέσματα που έχει η 

διαφοροποίηση στον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου, και δεύτερον, τα διάφορα κριτήρια για 

την αναγνώριση ανώτερων χαρτοφυλακίων τα οποία είναι διαθέσιμα στον επενδυτή, 

έχοντας δεδομένα τα χαρακτηριστικά της απόδοσης και του κινδύνου των χρεογράφων 

που συνθέτουν το χαρτοφυλάκιο. Οι επενδυτές, όταν προσπαθούν να σχηματίσουν ένα 

χαρτοφυλάκιο με κεφαλαιακά περιουσιακά στοιχεία που φέρουν κίνδυνο, θα πρέπει να 

επιλέξουν ανάμεσα σ’ αυτό το σύνολο χαρτοφυλακίων. Τα ανώτερα αυτά χαρτοφυλάκια, 

συνθέτουν το λεγόμενο Αποτελεσματικό Σύνορο ή Σύνολο (Efficient Frontier ή 

Efficient Set). Τέλος εξετάζεται η κατασκευή ενός αρίστου χαρτοφυλακίου (optimal 

portfolio) ανάλογα με τις προτιμήσεις του επενδυτή για κίνδυνο και απόδοση.

1.2.3.1 Η Διαφοροποίηση ως Μέσο Μείωσης Κινδύνου

Είδαμε ότι τα ποσοστά συμμετοχής για κάθε χρεόγραφο i (w,), που συνθέτουν ένα 

χαρτοφυλάκιο, έχουν άθροισμα ίσο με τη μονάδα.
Ν

Δηλαδή: ^ Ηζ = 1 και για δύο χρεόγραφα, έχουμε w, + w2 = 1 => w2 = 1 — w, (1.19).
ι=1

Αντικαθιστώντας την εξίσωση (1.19) στον τύπο της προσδοκώμενης τιμής και της 

διακύμανσης του χαρτοφυλακίου, έχουμε:

Ε('·ρ) = ^ιΕ('·ι) + (1-^1)Ε(γ2) (1.20) 

και σ2ρ = wfa* + (\-\ν^)σ22 + 2w,(l- \νχ)ρησχσ2 (1.21)
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όπου ο συντελεστής συσχέτισης ανήκει στο διάστημα [-1,1].

Για την εκτίμηση της επίδρασης της διαφοροποίησης στην μείωση του κινδύνου 

ενός χαρτοφυλακίου, εξετάζουμε το πώς αλλάζουν η προσδοκώμενη τιμή και η 

διακύμανση, για διαφορετικό τρόπο κίνησης των αποδόσεων των δύο χρεογράφων που 

συνθέτουν το χαρτοφυλάκιο αυτό. Υπάρχουν άπειροι συνδυασμοί, καθώς ο συντελεστής 

συσχέτισης των δύο αποδόσεων κυμαίνεται από -1 μέχρι και 1. Ωστόσο οι πιο 

χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι:

Α. Όταν υπάρχει τέλεια θετική συσχέτιση ανάμεσα στις αποδόσεις των δύο 

χρεογράφων, δηλαδή όταν ο συντελεστής συσχέτισης είναι ρ=1. Στην περίπτωση αυτή, η 

διαφοροποίηση δεν μειώνει τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου, διότι η τυπική απόκλιση του 

χαρτοφυλακίου είναι απλά ένας σταθμικός μέσος όρος των τυπικών αποκλίσεων των δύο 

χρεογράφων που το συνθέτουν (εξίσωση 1.23).

Συγκεκριμένα, για ρ=1 η εξίσωση (1.21) γίνεται:

σ] = ”ίσι2 + 0 - ”ί )σι + 2wi (1 - W1 )σ,σ2

Η οποία με παραγοντοποίηση ισούται με: 

σ1 = [™1 σι + (! - W1 )σ2 ]2 (1-22)

και η τυπική απόκλιση: <7ρ = νν, <7, + (1 — Η7, )σ2 (1.23)

Για ρ=1 όλα τα διαθέσιμα κεφάλαια για το χαρτοφυλάκιο θα πρέπει να επενδυθούν στο 

χρεόγραφο εκείνο που έχει τον λιγότερο κίνδυνο εφόσον με τη διαφοροποίηση δεν 

επιτυγχάνεται μείωση του κινδύνου. Έτσι παίρνουμε το Χαρτοφυλάκιο της Ελάχιστης 

Διακύμανσης (The Minimum Variance Portfolio). Πρόκειται για ένα χαρτοφυλάκιο το 

οποίο έχει τέτοιο συνδυασμό των δύο ποσοστών συμμετοχής για κάθε ένα από τα δύο 

χρεόγραφα που αποτελείται, που ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος για το χαρτοφυλάκιο αυτό, 

δηλαδή ελαχιστοποιείται η διακύμανσή του και η τυπική του απόκλιση. Η εξίσωση που 

μας δίνει το ποσοστό συμμετοχής του χρεογράφου 1, δηλαδή το (w,) είναι:

= (σ2 ~ Ρησισ2)/(σι2 + σ22 ~ 2Ρησ\σι) (1-24)

Το ποσοστό του w2 υπολογίζεται δεδομένου ότι w2 = 1 — wx.

Β. Όταν υπάρχει τέλεια αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στις αποδόσεις των δύο 

χρεογράφων, δηλαδή όταν ο συντελεστής συσχέτισης είναι ρ= -1. Στην περίπτωση αυτή τα 

πλεονεκτήματα της διαφοροποίησης διακρίνονται εύκολα, κι αυτό γιατί μπορούμε να
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σχηματίσουμε ένα χαρτοφυλάκιο με μηδενικό κίνδυνο, αποτελούμενο από δύο χρεόγραφα 

των οποίων οι αποδόσεις κινούνται προς δύο τελείως αντίθετες κατευθύνσεις.

Η εξίσωση που δίνει το χαρτοφυλάκιο ελάχιστης διακύμανσης αντικαθιστώντας στην 

(1.24) ρ=-1 και κάνοντας πράξεις δίνεται από τον τύπο:

w, = σ2 /(σ, + σ2) (1.25)

Έτσι υπολογίζοντας τα ποσοστά συμμετοχής κάθε χρεογράφου w, και w2 μπορούμε να 

υπολογίσουμε την προσδοκώμενη τιμή του χαρτοφυλακίου καθώς επίσης και την 

διακύμανσή του, που θα ισούται με μηδέν.

Γ. Όταν δεν υπάρχει καμία συσχέτιση ανάμεσα στις αποδόσεις των δύο χρεογράφων, 

δηλαδή ο συντελεστής συσχέτισης είναι ρ=0. Σ’ αυτήν την περίπτωση δεν υπάρχει καμία 

συστηματική γραμμική σχέση ανάμεσα στις αποδόσεις των δύο χρεογράφων.

Το χαρτοφυλάκιο της ελάχιστης διακύμανσης δίνεται εδώ από τον τύπο:

wi = σι /(σ{2 + σ22) (1.26)

Δ. Όταν υπάρχει ένας συντελεστής συσχέτισης τέτοιος ώστε ο συνδυασμός των δύο 

χρεογράφων να μην δίνει χαρτοφυλάκιο με μικρότερο κίνδυνο από τον κίνδυνο του 

χρεογράφου με τη μικρότερη διακύμανση. Στην περίπτωση αυτή το χαρτοφυλάκιο 

ελάχιστης διακύμανσης είναι το χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει μόνο το χρεόγραφο με 

τη μικρότερη διακύμανση.

Συμπεραίνουμε από την ανωτέρω ανάλυση, πως η διαφοροποίηση του 

χαρτοφυλακίου είναι πιο αποτελεσματική στη μείωση του κινδύνου του χαρτοφυλακίου, 

όσο πιο κοντά προς το -1 βρίσκεται ο συντελεστής συσχέτισης των αποδόσεων των δύο 

χρεογράφων.

Στην πραγματικότητα βέβαια, ζεύγη χρεογράφων ή άλλων κεφαλαιακών στοιχείων 

με τέλεια θετική ή αρνητική συσχέτιση, δεν υπάρχουν. Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις, οι 

αποδόσεις κάποιων στοιχείων προσεγγίζουν μία πολύ ισχυρή σχέση. Για παράδειγμα, δύο 

μετοχές εταιριών που βρίσκονται στην ίδια βιομηχανία ή στον ίδιο τομέα, όπως π.χ. οι 

μετοχές δύο ιδιωτικών τραπεζών ή δύο εταιριών χημικών κ.λ.π. παρουσιάζουν σχεδόν 

τέλεια θετική συσχέτιση στις αποδόσεις τους. Η εξήγηση είναι ότι εταιρίες του ίδιου τομέα 

έχουν να αντιμετωπίσουν τις ίδιες μακροοικονομικές και πολιτικές δυνάμεις. Οι υπόλοιπες
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μετοχές μιας κεφαλαιαγοράς, οι οποίες δεν ανήκουν στον ίδιο τομέα έχουν μια μέτρια 

συσχέτιση μεταξύ τους.

Στην πραγματικότητα τα περισσότερα χρεόγραφα είναι θετικά συσχετισμένα 

μεταξύ τους, καθώς η αποδοτικότητα των επενδύσεων επηρεάζεται από ορισμένους 

κοινούς παράγοντες, όπως το επίπεδο των επιτοκίων της αγοράς, οι συναλλαγματικές 

ισοτιμίες, και γενικά η πορεία της οικονομίας. Επομένως, ενώ η διακύμανση ενός 

χαρτοφυλακίου μπορεί να μηδενιστεί με τη διαφοροποίηση, η συνδιακύμανση των 

αποδόσεων δεν μπορεί να μηδενιστεί τελείως.

Πολλές μελέτες, και ειδικότερα μία μελέτη του Fama το 1976, εξέτασαν τη σχέση 

του κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου με τον αριθμό χρεογράφων που περιέχει. Ο Fama 

εξέτασε ένα χαρτοφυλάκιο με 50 χρεόγραφα. Παρακολούθησε την πορεία του κινδύνου 

του χαρτοφυλακίου καθώς προσέθετε ένα-ένα τα χρεόγραφα, παρακολουθώντας τη 

μεταβολή στη διακύμανση του χαρτοφυλακίου του, μέχρι να αποτελείται και από τα 50 

χρεόγραφα. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής φαίνονται στο Διάγραμμα 1.1.

Διάγραμμα 1.1

Σχέση ανάμεσα στον κίνδυνο ενός Χ/Φ και το αριθμό Χρεογράφων 

Που το συνθέτουν

Όπως παρατηρούμε, τα περισσότερο σημαντικά αποτελέσματα της 

διαφοροποίησης, δηλαδή η μεγαλύτερη μείωση της τυπικής απόκλισης του 

χαρτοφυλακίου, παρατηρείται όταν έχουμε ένα χαρτοφυλάκιο μέχρι 15-20 χρεόγραφα. 

Έπειτα από τα 20 χρεόγραφα, η πρόσθεση κι άλλων χρεογράφων έχει πολύ μικρή 

επίδραση στην τυπική απόκλιση του χαρτοφυλακίου.
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1.2.3.2 Η Αρχή του Κριτηρίου Μέσου-Διακύμανσης και 

το Αποτελεσματικό Σύνορο

Για την αξιολόγηση επενδύσεων που φέρουν κάποιο κίνδυνο ο Μάρκο βιτς 

ανέπτυξε ένα κριτήριο, το Κριτήριο Μέσου-Διακυμανσης (κριτήριο Μ-Δ). Για να 

μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τις διάφορες επενδυτικές επιλογές που φέρουν κίνδυνο, 

υποθέτουμε ότι οι αποδόσεις των κεφαλαιακών στοιχείων ακολουθούν κανονική 

κατανομή. Επίσης, υποθέτουμε ότι οι επενδυτές έχουν τετραγωνικές συναρτήσεις 

χρησιμότητας, ότι δηλαδή ισχύει ο νόμος της φθίνουσας οριακής χρησιμότητας και όλοι οι 

επενδυτές αποφεύγουν τον κίνδυνο (risk averters).

Σύμφωνα με το παραπάνω κριτήριο, ένα χαρτοφυλάκιο Α προτιμάται από ένα 

χαρτοφυλάκιο Β, ή υπερισχύει του Β, όταν η προσδοκώμενη απόδοση του Α είναι 

μεγαλύτερη ή ίση με την προσδοκώμενη απόδοση του Β, και όταν η διακύμανση ή η 

τυπική απόκλιση του χαρτοφυλακίου Α είναι μικρότερη από τη διακύμανση των 

αποδόσεων του χαρτοφυλακίου Β. Αυτό εκφράζεται και ως εξής:

1. Efo)>E(rfl) και σ/ < σΒ2

2. E(r4)>E(rB) και σ/ < σΒ2

Το διάγραμμα 1.2 παρουσιάζει ένα σύνολο επενδυτικών ευκαιριών. Ο επενδυτής 

μπορεί επιλέξει οποιοδήποτε χαρτοφυλάκιο πάνω ή μέσα στην υπερβολή.

Χρησιμοποιώντας το πρώτο κριτήριο Μ-Δ, το χαρτοφυλάκιο Κ υπερέχει του 

χαρτοφυλακίου Λ, γιατί το Κ έχει μικρότερη τυπική απόκλιση για δεδομένο επίπεδο 

απόδοσης. Επομένως, οι ορθολογικοί επενδυτές θα επιλέγουν χαρτοφυλάκια τα οποία 

βρίσκονται επάνω στην καμπύλη που συμβολίζει το σύνολο της ελάχιστης διακύμανσης 

και πιο ειδικά στο τμήμα εκείνο, που είναι κοίλο προς τον οριζόντιο άξονα Ο σ ρ και είναι 

το αποτελεσματικό σύνορο.
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Διάγραμμα 1.2

Το Σύνολο της Ελάχιστης Διακύμανσης

Το σύνολο της ελάχιστης διακύμανσης αποτελείται από όλους τους συνδυασμούς 

κινδύνου και απόδοσης, οι οποίοι ελαχιστοποιούν την τυπική απόκλιση του 

χαρτοφυλακίου για ένα δεδομένο επίπεδο απόδοσης. Σύμφωνα όμως με το δεύτερο 

κανόνα Μ-Δ τα χαρτοφυλάκια που βρίσκονται κάτω από το σημείο MVP δεν επιλέγονται 

από τους επενδυτές, γιατί οι επενδυτές προτιμούν τα χαρτοφυλάκια που δίνουν 

μεγαλύτερη απόδοση για δεδομένο επίπεδο κινδύνου. Έτσι τα χαρτοφυλάκια αυτά 

αποτελούν ένα σύνολο που λέγεται αποτελεσματικό σύνορο και βρίσκονται πάνω στο 

άκρο της υπερβολής.

Στο διάγραμμα 1.3 ένας επενδυτής θα προτιμήσει το χαρτοφυλάκιο Σ από το Τ, 

γιατί έχει μεγαλύτερη απόδοση για το ίδιο επίπεδο κινδύνου.

Δηλαδή: E(rz)>E(rT) και <Τΐ=0’τ -> Προτιμάται το Σ.

Και τα δύο χαρτοφυλάκια ανήκουν στο σύνολο της ελάχιστης διακύμανσης, όπως 

φαίνεται και στο διάγραμμα 1.3, αλλά μόνο το χαρτοφυλάκιο Σ ανήκει στο
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αποτελεσματικό σύνορο, καθώς μόνο το Σ πληρεί το κριτήριο για να ανήκει στο 

αποτελεσματικό σύνορο.

Ε(γρ)

E(rt)

E(rsfvp) <r 

E(rr)

0 omvp Qz ~ σΤ σΡ

Τα χαρτοφυλάκια τα οποία βρίσκονται πάνω στο αποτελεσματικό σύνορο (π.χ. το 

Σ) λέγονται Αποτελεσματικά Χαρτοφυλάκια. Ένας ορθολογικός επενδυτής θα επιλέγει 

μόνο αποτελεσματικά χαρτοφυλάκια.

Η επιλογή του καλύτερου αποτελεσματικού χαρτοφυλακίου για έναν επενδυτή 

εξαρτάται από τις ιδιαίτερες προτιμήσεις του προς τον κίνδυνο και τη απόδοση. Αυτές οι 

ιδιαίτερες προτιμήσεις του προς τον κίνδυνο και την απόδοση, σύμφωνα με τη θεωρία της 

χρησιμότητας, καθορίζονται από τις καμπύλες αδιαφορίας που αντιστοιχούν στον 

συγκεκριμένο επενδυτή. Όσο πιο κοντά πλησιάζουν οι καμπύλες αδιαφορίας του επενδυτή 

προς τον κάθετο άξονα, τόσο μεγαλύτερη είναι η χρησιμότητα του επενδυτή.

Επομένως, το καλύτερο αποτελεσματικό χαρτοφυλάκιο για τον επενδυτή που 

σκέφτεται ορθολογικά, θα είναι εκείνο που βρίσκεται πάνω στην καλύτερη καμπύλη 

αδιαφορίας, και επίσης εκείνο που βρίσκεται πάνω στο αποτελεσματικό σύνορο των

Διάγραμμα 1.3 
Το Αποτελεσματικό Σύνορο

U Is U h III
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επενδυτικών του ευκαιριών. Το χαρτοφυλάκιο αυτό ονομάζεται Άριστο Χαρτοφυλάκιο, 

και είναι το σημείο επαφής του αποτελεσματικού συνόρου, με τις ιδιαίτερες προτιμήσεις 

για κίνδυνο και απόδοση ενός ορθολογικού επενδυτή, που ορίζονται από τις καμπύλες 

αδιαφορίας του επενδυτή αυτού.

Στο διάγραμμα 1.3, για ένα συγκεκριμένο επενδυτή το άριστο χαρτοφυλάκιο είναι 

το χαρτοφυλάκιο Α, δηλαδή το σημείο επαφής της καμπύλης αδιαφορίας Ι5 και του 

αποτελεσματικού συνόρου.

Ένας επενδυτής ο οποίος είναι πολύ συντηρητικός, θα επιλέξει ένα 

αποτελεσματικό χαρτοφυλάκιο πιο κοντά στο χαρτοφυλάκιο της ελάχιστης διακύμανσης, 

το MVP. Αυτός που θέλει τον ελάχιστο δυνατό κίνδυνο, θα διαλέξει το ίδιο το MVP 

χαρτοφυλάκιο. Αντίθετα, ένας επενδυτής που είναι mo επιθετικός, θα διαλέξει ένα 

χαρτοφυλάκιο, το οποίο βρίσκεται προς την πλευρά του χαρτοφυλακίου Σ στο διάγραμμα 

1.3, δηλαδή μακριά από το MVP, με μεγαλύτερο κίνδυνο, αλλά και μεγαλύτερη απόδοση.

Έστω ότι ένα από τα δύο χρεόγραφα που συνθέτουν το χαρτοφυλάκιό μας είναι ένα 

χρεόγραφο με μηδενικό κίνδυνο. Σ’ αυτήν την περίπτωση ο επενδυτής μπορεί να αγοράσει 

ή να πουλήσει χρεόγραφα που φέρουν κίνδυνο και να αγοράσει (να δανείσει δηλαδή 

κεφάλαια) ή να πουλήσει (να δανειστεί κεφάλαια) ένα χρεόγραφο μηδενικού κινδύνου, 

όπως είναι ένα βραχυχρόνιο κρατικό ομόλογο, ή τα έντοκα γραμμάτια ελληνικού 

δημοσίου με επιτόκιο ίσο προς (rRI·).

Η προσδοκώμενη απόδοση ενός τέτοιου χαρτοφυλακίου, θα ισούται με:

Όπως γνωρίζουμε, η προσδοκώμενη απόδοση ενός χρεογράφου μηδενικού 

κινδύνου είναι η ίδια η απόδοσή του, η οποία δεν έχει καθόλου διακυμάνσεις εφόσον είναι 

μηδενικού κινδύνου, δηλαδή:

1.2.3.3 Επιλογή Αρίστου Χαρτοφυλακίου με ένα Χρεόγραφο 

Μηδενικού Κινδύνου

E(rp)= w, Ε(η ) + (1 - w, )rRF (1.27)

Η διακύμανση ενός τέτοιου χαρτοφυλακίου ισούται:

σ1 +(1-νν,)2σ^ + 2\νι(1-\νχ)ρησχσ12^1^ RF
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=> σ1 =wi2(T\ +O-^i)2(0) + 2w](l-w1)/?|2cr,(0)

=> σρ = νν,2σ,2 και σρ = wt σ, (1.28)

Η διακύμανση δηλαδή ενός χαρτοφυλακίου με ένα χρεόγραφο που φέρει κίνδυνο 

κι ένα χρεόγραφο μηδενικού κινδύνου είναι ίση με το γινόμενο του τετραγώνου του 

ποσοστού συμμετοχής του χρεογράφου 1 που φέρει κίνδυνο, επί την διακύμανση του 

χρεογράφου αυτού.

Παρακάτω, το διάγραμμα (1.4) παριστάνει το γραμμικό σύνολο επενδυτικών 

ευκαιριών που έχει στη διάθεσή του ένας επενδυτής που συνθέτει ένα χαρτοφυλάκιο με 

ένα χρεόγραφο μηδενικού κινδύνου και ένα χρεόγραφο που φέρει κίνδυνο.

Διάγραμμα 1.4

Σύνολο Επενδυτικών Ευκαιριών όταν έχουμε χαρτοφυλάκιο με ένα χρεόγραφο 
μηδενικού κινδύνου κι ένα χρεόγραφο που φέρει κίνδυνο

Ο επενδυτής μπορεί να επενδύσει στο χαρτοφυλάκιο Υ, το οποίο έχει 

προσδοκώμενη απόδοση E(ry) και τυπική απόκλιση (σγ) και να δανειστεί ή να δανείσει

στο επιτόκιο που ισούται με την απόδοση του χρεογράφου μηδενικού κινδύνου (). Η

20



Κεφάλαιο 1 : Γραμμική Χρηματοοικονομική Προσέγγιση

απόδοση του τελευταίου αυτού χρεογράφου, είναι το σημείο rRF στο διάγραμμα, όπου η 

τυπική απόκλιση είναι μηδέν.

Εάν ο επενδυτής αποφεύγει τελείως τον κίνδυνο, είναι πολύ συντηρητικός, τότε θα 

επενδύσει όλο το διαθέσιμο εισόδημά του στο χρεόγραφο μηδενικού κινδύνου, δηλαδή 

w, = 0 και w2 = 1. Το χαρτοφυλάκιο Ζ έχει ποσοστό συμμετοχής των δύο χρεογράφων 

ίσο με 50%, δηλαδή w, = w2 = 50%. Η προσδοκώμενη απόδοση του είναι ίση με:

E(rz) = 0.50[£(η)] + 0.50rRF = 0.50[ E(rx) + rRF ] και 

η τυπική απόκλιση του χαρτοφυλακίου Ζ από τη σχέση (1.28) είναι ίση μεσ2 = 0.50σ,.

Το χαρτοφυλάκιο U είναι ένα χαρτοφυλάκιο, στο οποίο ο επενδυτής έχει 

βραχυπρόθεσμη θέση και ενώ του προσφέρει μεγαλύτερη απόδοση από τις άλλες 

περιπτώσεις, φέρει μεγαλύτερο κίνδυνο. Ο επενδυτής εδώ μπορεί να δανειστεί κεφάλαια 

(με πώληση χρεογράφου μηδενικού κινδύνου), για να χρηματοδοτήσει την αγορά του 

χρεογράφου 1 που φέρει κίνδυνο.

Γενικότερα, πάνω στην ευθεία του γραμμικού συνόλου επενδυτικών ευκαιριών, 

αριστερά από το σημείο Υ, ο επενδυτής αγοράζει έντοκα γραμμάτια δημοσίου (δανείζει 

κεφάλαια) και επίσης αγοράζει χρεόγραφα που φέρουν κίνδυνο (μακροπρόθεσμη θέση). 

Από την άλλη πλευρά, δεξιά του σημείου Υ, ο επενδυτής πουλά έντοκα γραμμάτια 

(δανείζεται κεφάλαια), για να χρηματοδοτήσει τις πρόσθετες αγορές των χρεογράφων που 

φέρουν κίνδυνο (βραχυπρόθεσμη θέση).

Όταν υπάρχει ένα χρεόγραφο μηδενικού κινδύνου, ορισμένα χαρτοφυλάκια στο 

αποτελεσματικό σύνορο, θα είναι ανώτερα από μερικά άλλα. Όσο πιο δεξιά προχωρούμε 

(από τον κάθετο άξονα), τόσο ανώτερα χαρτοφυλάκια παίρνουμε, από το σημείο τομής 

των συνόλων επενδυτικών ευκαιριών και του αποτελεσματικού συνόρου. Το καλύτερο 

χαρτοφυλάκιο, πέραν του οποίου δεν μπορούμε να προχωρήσουμε (mo δεξιά) είναι το 

χαρτοφυλάκιο που ορίζεται από το σημείο επαφής του αποτελεσματικού συνόρου με ένα 

σύνολο επενδυτικών ευκαιριών. Αυτό είναι το Άριστο Χαρτοφυλάκιο όταν υπάρχει ένα 

χρεόγραφο μηδενικού κινδύνου.

Στο διάγραμμα 1.5 παριστάνεται το άριστο αυτό χαρτοφυλάκιο που είναι το Ρ*.
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Διάγραμμα 1.5

Άριστο Χαρτοφυλάκιο με Ένα Χρεόγραφο Μηδενικού Κινδύνου

Σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα το σημείο Β, που είναι το σημείο τομής του 

αποτελεσματικού συνόρου με το σύνολο επενδυτικών ευκαιριών II, ορίζει το 

χαρτοφυλάκιο Β, το οποίο είναι προτιμότερο από το εξίσου αποτελεσματικό 

χαρτοφυλάκιο Α, διότι το Β προσφέρει μεγαλύτερη απόδοση για δεδομένο επίπεδο 

κινδύνου. Το Α ορίζεται από το σημείο τομής του αποτελεσματικού συνόρου με το σύνολο 

επενδυτικών ευκαιριών I. Γενικά, όσο προχωράμε από το σύνολο επενδυτικών ευκαιριών I 

προς το Π και το III, για ένα δεδομένο επίπεδο κινδύνου, ο επενδυτής λαμβάνει 

μεγαλύτερη απόδοση, και άρα θα προτιμά να βρίσκεται στο επίπεδο III αντί του I. Το 

μέγιστο σημείο στο οποίο μπορεί να μετακινηθεί είναι το Ρ*.

Τα δύο σημεία, το σημείο που ορίζει το χρεόγραφο μηδενικού κινδύνου rRF και το 

σημείο που ορίζει το άριστο χαρτοφυλάκιο όταν έχουμε ένα χρεόγραφο μηδενικού 

κινδύνου, ορίζουν μία ευθεία με κλίση:

Κλίση=
Ε(Γρ· ) rRf
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και σταθερό όρο στον κάθετο άξονα το . Επομένως η εξίσωση αυτής της ευθείας είναι

ιση με:

E(rD) = rRF +
E(r. ) — Τ]RF (1.29)

Τρ

όπου E(r ) είναι η προσδοκώμενη απόδοση ενός χαρτοφυλακίου με κεφαλαιακά

περιουσιακά στοιχεία που φέρουν κίνδυνο και με κεφαλαιακά περιουσιακά στοιχεία 

μηδενικού κινδύνου, και σρ είναι η τυπική απόκλιση αυτού του χαρτοφυλακίου.

Με την εισαγωγή ενός χρεογράφου μηδενικού κινδύνου, όλοι οι επενδυτές θα 

επιλέξουν το ίδιο χαρτοφυλάκιο χρεογράφων που φέρουν κίνδυνο, το Ρ*. Η επιλογή του 

χαρτοφυλακίου αυτού, επιτρέπει σε κάθε επενδυτή να επιλέξει ένα σημείο, οποιοδήποτε, 

που βρίσκεται στη γραμμή (rRF Ρ*), αυτή που περνάει από το σημείο rKf και εφάπτεται 

στο αποτελεσματικό σύνορο, και είναι το σύνολο ευκαιριών που μεγιστοποιεί την 

απόδοση του χαρτοφυλακίου για ένα δεδομένο επίπεδο κινδύνου. Το σύνολο των 

ανώτερων αυτών συνδυασμών χρεογράφων με κίνδυνο και του χρεογράφου μηδενικού 

κινδύνου, ονομάζεται Γραμμή Κεφαλαιαγοράς (Capital Market Line, CML)- εξίσωση 

(1.29).

Οι επενδυτές που αποφεύγουν τον κίνδυνο, θα τοποθετήσουν τα κεφάλαιά τους στο 

χρεόγραφο μηδενικού κινδύνου (όλα ή ένα ποσοστό), ενώ οι επενδυτές που δεν είναι τόσο 

συντηρητικοί, θα θελήσουν να αυξήσουν την προσδοκώμενη απόδοσή τους, αγοράζοντας 

το χαρτοφυλάκιο Ρ* ακόμα και με βραχυπρόθεσμη θέση. Έτσι, ανάλογα με τις ιδιαίτερες 

προτιμήσεις του απέναντι στον κίνδυνο και την απόδοση του χαρτοφυλακίου, κάθε 

επενδυτής θα διαλέξει ένα σημείο της γραμμής κεφαλαιαγοράς, που θα αντιπροσωπεύει το 

χαρτοφυλάκιο της προτιμήσεώς του.

1.3 Το Μοντέλο του Απλού Δείκτη

Η προηγούμενη ενότητα περιείχε την ανάλυση του Μάρκοβιτς όσον αφορά τον 

κίνδυνο και την απόδοση ενός χαρτοφυλακίου με χρεόγραφα που φέρουν κίνδυνο. 

Σύμφωνα με τον Μάρκοβιτς, η διαδικασία επιλογής χαρτοφυλακίου αποτελείται από τρία 

στάδια: 1. Εκτίμηση των μελλοντικών αποδόσεων των χρεογράφων,
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2. Ανάλυση των εκτιμήσεων αυτών και προσδιορισμός του Συνόρου των 

Αποτελεσματικών Χαρτοφυλακίων, και

3. Επιλογή του Άριστου Χαρτοφυλακίου από το Αποτελεσματικό Σύνορο, 

ανάλογα με τις προτιμήσεις κάθε επενδυτή.

Το μοντέλο του Μάρκοβιτς δεν κάνει καμία υπόθεση που να αφορά τη συσχέτιση 

ανάμεσα στις αποδόσεις των χρεογράφων και τις αποδόσεις της αγοράς στο σύνολό της, ή 

τις αλλαγές στον πληθωρισμό κ.λ.π. Δεν υπάρχουν δηλαδή καθόλου υποθέσεις για την 

αιτία που δημιουργεί τις από κοινού κινήσεις ανάμεσα στις τιμές των κεφαλαιακών 

περιουσιακών στοιχείων.

Για ένα δείγμα από λίγα χρεόγραφα, το μοντέλο του Μάρκοβιτς δίνει τη σωστή 

τιμή για τη διακύμανση του χαρτοφυλακίου. Όταν όμως σχηματίσουμε ένα πιο ρεαλιστικό 

χαρτοφυλάκιο, το οποίο φυσικά θα περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό από διαφορετικά 

χρεόγραφα, τότε το μοντέλο αυτό είναι προβληματικό. Για παράδειγμα ένας διαχειριστής 

ενός χαρτοφυλακίου που θέλει να εξετάσει τον κίνδυνο, δηλαδή τη διακύμανση ενός 

χαρτοφυλακίου, το οποίο αποτελείται από 100 χρεόγραφα, θα πρέπει να υπολογίσει τις 

προσδοκώμενες τιμές και τις διακυμάνσεις για κάθε ένα από τα 100 χρεόγραφα και 

επιπλέον [«(«— 1) / 2] συντελεστές συσχέτισης, δηλαδή 4.950 συντελεστές συσχέτισης. 

Εάν το χαρτοφυλάκιο είχε 200 χρεόγραφα, θα χρειαζόταν να υπολογίσει 19.900 

συντελεστές συσχέτισης. Συνεπώς, όσο αυξάνει ο αριθμός των χρεογράφων στο 

χαρτοφυλάκιο τόσο δυσχεραίνουν οι υπολογισμοί.

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται ένα άλλο μοντέλο το οποίο απλοποιεί τους 

υπολογισμούς που χρειάζονται για τον προσδιορισμό της διακύμανσης ενός 

χαρτοφυλακίου και μειώνει κατά πολύ το κόστος επεξεργασίας των δεδομένων. Το 

μοντέλο αυτό λέγεται Μοντέλο του Απλού Δείκτη (The Single Index Model ή The 

Diagonal Model) και αναπτύχθηκε από τον Sharpe το 1963 στο άρθρο του ‘A Simplified 

Model for Portfolio Analysis’. Στο άρθρο αυτό ο Sharpe ασχολείται με το δεύτερο στάδιο 

της ανάλυσης του Μάρκοβιτς- την ανάλυση χαρτοφυλακίου. Βασική του υπόθεση είναι ότι 

κύρια αιτία για τις κινήσεις των τιμών των χρεογράφων, είναι η κίνηση των τιμών 

ολόκληρης της αγοράς, και επιπλέον, ότι η συσχέτιση ανάμεσα στις αποδόσεις των 

χρεογράφων οφείλεται στις κινήσεις της αγοράς.
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1.3.1 Υποθέσεις του Μοντέλου του Απλού Δείκτη

Μία απλή παρατήρηση στις τιμές των μετοχών είναι αρκετή για να διαπιστώσουμε 

ότι όταν η αγορά ανεβαίνει, τότε οι τιμές των περισσοτέρων μετοχών τείνουν να 

αυξηθούν, ενώ όταν η αγορά πέφτει οι τιμές των μετοχών τείνουν να μειωθούν. Γίνεται 

συνεπώς σαφές ότι οι αποδόσεις των μετοχών συσχετίζονται, λόγω της ανταπόκρισης τους 

στις αλλαγές της αγοράς .

Η κίνηση ολόκληρης της αγοράς, που είναι η αιτία που επηρεάζει την κίνηση των 

τιμών των διαφόρων χρεογράφων ενός χαρτοφυλακίου, μπορεί κατά προσέγγιση να 

θεωρηθεί ότι είναι η κίνηση των τιμών ενός δείκτη κεφαλαιαγοράς, όπως για παράδειγμα ο 

Γενικός Δείκτης Χρηματιστηρίου Αθηνών για την Ελλάδα, ο Nikkey για την Ιαπωνία, 

κ.λ.π.

Η απόδοση μίας μετοχής σύμφωνα με το απλοποιημένο μοντέλο του απλού δείκτη 

δίνεται από τη σχέση:

ri=ai+birm+si (1.30)

όπου (fj) είναι το ποσοστό απόδοσης του χρεογράφου ΐ για μια συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο. ( ) είναι το ποσοστό απόδοσης το οποίο είναι ανεξάρτητο από την κίνηση της

κεφαλαιαγοράς.( bl) είναι ο συντελεστής που μετρά την ευαισθησία των αποδόσεων του 

χρεογράφου i σε σχέση με την απόδοση της αγοράς . (fm) είναι το ποσοστό απόδοσης του

δείκτη κεφαλαιαγοράς και κατ’ επέκταση κι ολόκληρης της αγοράς και (£,) είναι το 

σφάλμα της παλινδρόμησης ή ο διαταρακτικός όρος, δηλαδή η απόκλιση του πραγματικού 

( Fj ) από την απόδοση που προβλέφθηκε με βάση το μοντέλο και την εξίσωση (1.30).

Από την εξίσωση (1.30) βλέπουμε ότι η απόδοση ενός χρεογράφου χωρίζεται σε 

δύο μέλη. Το πρώτο μέλος, το α( είναι ανεξάρτητο από τις κινήσεις της κεφαλαιαγοράς

και είναι ένας σταθερός όρος. Το δεύτερο μέλος, είναι μεταβλητό και δείχνει τη σχέση της 

απόδοσης του χρεογράφου ΐ με την απόδοση της κεφαλαιαγοράς. Η σχέση αυτή είναι

γραμμική, όπως φαίνεται και από τον συντελεστή βήτα (ύ,) της εξίσωσης.

Η αγορά έχει συντελεστή βήτα ίσο με τη μονάδα (bm =1), που σημαίνει ότι όποιο 

χρεόγραφο έχει συντελεστή βήτα ίσο με τη μονάδα, η τιμή του τείνει να κινείται όμοια με 

την κίνηση του δείκτη της κεφαλαιαγοράς. Όταν ο συντελεστής βήτα ενός χρεογράφου
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είναι μεγαλύτερος από τη μονάδα, τότε συνεπάγεται ότι το χρεόγραφο αυτό έχει 

μεγαλύτερο κίνδυνο από την αγορά και ονομάζεται επιθετικό χρεόγραφο. Για παράδειγμα 

ένας συντελεστής β=2 σημαίνει ότι η απόδοση της μετοχής αναμένεται να αυξηθεί 

(μειωθεί) κατά 2%, όταν η απόδοση της αγοράς αυξάνεται (μειώνεται) κατά 1%. 

Αντίστροφα, όταν ο συντελεστής βήτα ενός χρεογράφου είναι μικρότερος από τη μονάδα, 

τότε το χρεόγραφο αυτό έχει μικρότερο κίνδυνο από την αγορά και ονομάζεται αμυντικό 

χρεόγραφο. Αν δηλαδή β=0.5, η απόδοση της μετοχής αναμένεται να αυξηθεί (μειωθεί) 

κατά 0.5% όταν η αγορά αυξάνεται (μειώνεται) κατά 1%.

Το σφάλμα ( £) ) αντιπροσωπεύει τον κίνδυνο που αφορά τη συγκεκριμένη εταιρία 

που εκδίδει το χρεόγραφο αυτό. Ο κίνδυνος αυτός ονομάζεται μη συστηματικός κίνδυνος 

ή διαφοροποιήσιμος κίνδυνος, διότι μπορούμε να τον μηδενίσουμε με τη σωστή 

διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου μας, καθώς εξαρτάται από παράγοντες που αφορούν 

τη συγκεκριμένη εταιρία που εκδίδει το χρεόγραφο.

Ο συνολικός κίνδυνος ενός χρεογράφου που υπολογίζεται με τη διακύμανση των 

αποδόσεων του από την προσδοκώμενη τιμή τους αποτελείται από δύο μέρη: τον μη 

συστηματικό κίνδυνο και τον συστηματικό. Ο συστηματικός κίνδυνος ή μη 

διαφοροποιήσιμος κίνδυνος οφείλεται στην κίνηση των τιμών ενός χρεογράφου που 

επηρεάζεται από την κίνηση των τιμών του δείκτη της κεφαλαιαγοράς. Γεγονότα που 

επηρεάζουν την κεφαλαιαγορά είναι για παράδειγμα η κίνηση των επιτοκίων και γενικά η 

νομισματική πολιτική του κράτους, ο πληθωρισμός, οι πόλεμοι κ.λ.π. Στο μοντέλο του 

Απλού Δείκτη ο συστηματικός κίνδυνος υπολογίζεται με τον συντελεστή βήτα.

Το μοντέλο του Απλού Δείκτη κάνει ορισμένες υποθέσεις για τον όρο που λέγεται 

σφάλμα ή διαταρακτικός όρος και εκφράζει τον μη συστηματικό κίνδυνο, καθώς επίσης 

και για την πηγή της συνδιακύμανσης ανάμεσα στις αποδόσεις των χρεογράφων.

Η 1η υπόθεση για τη μεταβλητή των καταλοίπων είναι ότι η προσδοκώμενη τιμή 

των καταλοίπων είναι μηδέν, για κάθε κατάλοιπο χρεογράφου ϊ. Δηλαδή:

E(s,) = 0 ΐ = 1,2,...,η (1.31)

Η 2η υπόθεση για τη μεταβλητή των καταλοίπων είναι ότι τα κατάλοιπα δεν 

συσχετίζονται με τις αποδόσεις της κεφαλαιαγοράς. Δηλαδή:

COV(s,rm) = 0 i= 1,2,...μι (1.32)

Η 3η υπόθεση είναι ότι τα κατάλοιπα για κάθε χρεόγραφο δεν έχουν καμία 

συσχέτιση μεταξύ τους, είναι ανεξάρτητα. Δηλαδή:
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COV(S',Sj) = 0, όπου i^j και i=l,2,...,n (1.33)

Τέλος, οποιαδήποτε σχέση ανάμεσα στις αποδόσεις των χρεογράφων θα οφείλεται 

μόνο σε κινήσεις όλης της κεφαλαιαγοράς.

1.3.2 Μέση Απόδοση, Διακύμανση, Συνδιακύμανση Χρεογράφων 

με το Μοντέλο του Απλού Δείκτη

Η προσδοκώμενη απόδοση ή μέση απόδοση ενός χρεογράφου μπορεί να οριστεί ως 

η προσδοκώμενη τιμή της εξίσωσης (1.30):

E(ri) = E(ai+birm+£i) (1.34)

επειδή όμως η προσδοκώμενη τιμή ενός αθροίσματος τυχαίων μεταβλητών ισούται με το 

άθροισμα των προσδοκώμενων τιμών τους, ισχύει ότι:

E(ri) = E(ai) + E(birm) + E(si)

Επιπρόσθετα, επειδή η προσδοκώμενη τιμή μιας σταθεράς είναι η τιμή της 

σταθεράς αυτής, ισχύει ότι Ε(at) = CCj και επειδή η προσδοκώμενη τιμή ενός γινομένου 

μιας σταθεράς με μια τυχαία μεταβλητή είναι ίση με το γινόμενο της σταθεράς επί την 

προσδοκώμενη τιμή της μεταβλητής αυτής, και τέλος, από την αρχική υπόθεση του 

μοντέλου του απλού δείκτη, ισχύει ότι η προσδοκώμενη τιμή των καταλοίπων για κάθε 

χρεόγραφο ΐ ισούται με το μηδέν, έχουμε τελικά:

Ε (0 = α,+6,Ε(0 (1.35)

Η εξίσωση (1.35) μας δίνει την προσδοκώμενη απόδοση ενός χρεογράφου 

σύμφωνα με το μοντέλο του απλού δείκτη.

Σύμφωνα με την προηγούμενη ενότητα, η διακύμανση ενός χρεογράφου είναι η 

προσδοκώμενη τιμή του τετραγώνου των αποκλίσεων της απόδοσης του χρεογράφου στην 

κατάσταση ϊ από την προσδοκώμενη τιμή των αποδόσεων.

σ,2 =E[(r(-E(r,)]2 (1.36)

Στην εξίσωση (1.33) αντικαθιστούμε την εξίσωση (1.27) κι έχουμε: 

σ,2 = Ε[(«, +b,rm+ ε,)-(«,+ bfi(rm ))]2 (1.37)
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Κάνοντας πράξεις καταλήγουμε στην ακόλουθη εξίσωση που μας δίνει τη

διακύμανση των αποδόσεων ενός χρεογράφου σύμφωνα με το μοντέλο του απλού δείκτη:

2 ,2 2 , 2 
σί =bi +σα (1-38)

2 r rόπου (σα ) είναι η διακύμανση των καταλοίπων. Από την εξίσωση αυτή φαίνεται 

ξεκάθαρα ότι ο συνολικός κίνδυνος (σ, ) ενός χρεογράφου ισούται με το άθροισμα του 

συστηματικού κινδύνου ή του κινδύνου της αγοράς: (b,2am2) και του μη-συστηματικού

κινδύνου που είναι η διακύμανση των καταλοίπων: (σα ). Ο πρώτος τύπος κινδύνου δεν

μπορεί να διαφοροποιηθεί και να μειωθεί, διότι βρίσκεται σε όλα τα χρεόγραφα που 

φέρουν κίνδυνο, ενώ ο δεύτερος είναι διαφοροποιήσιμος και μπορεί να μηδενιστεί τελείως 

σε ένα χαρτοφυλάκιο.

Γενικά, η συνδιακύμανση ανάμεσα στις αποδόσεις δύο χρεογράφων ισούται με την 

προσδοκώμενη τιμή του γινομένου των αποκλίσεων των αποδόσεων κάθε ενός 

χρεογράφου με την προσδοκώμενη τιμή των αποδόσεών του. Δηλαδή:

COV(rl,rJ) = E[rl -E(r()][r,■ -E(r,)] (1.39)

Αντικαθιστώντας την (1.30) και (1.35) στην (1.39) έχουμε:

COV(r, ,Tj) = Ε[(α, + b,rm +ε,)- (a, + 6,E(r.)] * Ε[(α, + b/m +£j)~ (α, + b, E(rm)]

Κάνοντας πράξεις και με βάση τις υποθέσεις του μοντέλου για τα κατάλοιπα ο 

τύπος της συνδιακύμανσης ανάμεσα σε δύο χρεόγραφα σύμφωνα με το μοντέλο του απλού 

δείκτη είναι:

COV(rlrj) = blbJaJ (ι.40)
Από τον τύπο αυτό παρατηρούμε ότι η συνδιακύμανση ανάμεσα στις αποδόσεις 

δύο χρεογράφων οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στις κινήσεις της αγοράς. Επομένως 

στο μοντέλο του απλού δείκτη, για να υπολογίσουμε τη συνδιακύμανση χρειαζόμαστε 

μόνο τη διακύμανση των αποδόσεων του δείκτη της αγοράς και τους συντελεστές βήτα για 

το κάθε χρεόγραφο, που μετρούν την επίδραση των μεταβολών της αγοράς στις αποδόσεις 

του κάθε χρεογράφου χωριστά.
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1.3.3 Προσδοκώμενη Απόδοση και Διακύμανση Χαρτοφυλακίου 

με το Μοντέλο του Απλού Δείκτη

Για ένα χαρτοφυλάκιο με η χρεόγραφα, ο συντελεστής βήτα του χαρτοφυλακίου 

(bp) αποτελεί ένα σταθμικό μέσο όρο των συντελεστών βήτα των χρεογράφων που 

συνθέτουν το χαρτοφυλάκιο αυτό. Δηλαδή:
η

*,=Σ"Α (1.41)
ί=1

Αναλόγως, και ο σταθερός όρος του χαρτοφυλακίου {α ρ) είναι ίσος με ένα 

σταθμικό μέσο όρο των σταθερών όρων που συνθέτουν το χαρτοφυλάκιο:

η
(1-42)

ί=1

Ο όρος των καταλοίπων του χαρτοφυλακίου (ερ) είναι κι αυτός ίσος με ένα 

σταθμικό μέσο όρο των καταλοίπων των χρεογράφων που συνθέτουν το χαρτοφυλάκιο:

η
ερ=Σ™,ει (1.43)

ι=1

Επειδή όμως από την βασική υπόθεση ισχύει ότι κάθε ένας από τους όρους των 

καταλοίπων έχει μηδενική προσδοκώμενη τιμή (Εεν = 0 ), η εξίσωση (1.43) θα ισούται 

με μηδέν. Έτσι η προσδοκώμενη τιμή ενός χαρτοφυλακίου δίνεται από τη σχέση:

Ε (rp) = ocp +bpE(rm) (1.44)

Η διακύμανση ενός χρεογράφου i με το μοντέλο του απλού δείκτη είδαμε ότι 

δίνεται από τη σχέση (1.38), που αποτελεί το συνολικό κίνδυνο και είναι το άθροισμα του 

συστηματικού και του μη-συστηματικού κινδύνου. Ομοίως, η διακύμανση ενός 

χαρτοφυλακίου υπό το μοντέλο του απλού δείκτη θα ισούται με:

2,2 2 2
σρ =bp ση, +σΨ (1.45)

Ο υπολογισμός της διακύμανσης των καταλοίπων του χαρτοφυλακίου είναι 

παρόμοιος με τη διακύμανση χαρτοφυλακίου σύμφωνα με το μοντέλο του Μάρκοβιτς. 

Δηλαδή εκτός από τις διακυμάνσεις των καταλοίπων για κάθε χρεόγραφο, πρέπει να
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υπολογίσουμε και τις συνδιακυμάνσεις ανάμεσα στα κατάλοιπα των χρεογράφων. Έτσι 

έχουμε την ακόλουθη διακύμανση καταλοίπων του χαρτοφυλακίου:

σ1 =ΣΧ2σ«2 +££wiwjCOV(si.£j) (1.46)
ί=1 ί=1 7=1

Με βάση όμως τις υποθέσεις του μοντέλου του απλού δείκτη, η συνδιακύμανση 

ανάμεσα στα κατάλοιπα των χρεογράφων είναι ίση με το μηδέν. Επομένως

η2 yh 2 2
σν=Σ,'ν<σ» (1-47)

1=1

Εάν υποθέσουμε ότι τα ποσοστά συμμετοχής των διαφόρων χρεογράφων που 

συνθέτουν το χαρτοφυλάκιο είναι ίσα, τότε ισχύει ότι \ν= 1/η για η χρεόγραφα, οπότε η 

(1.47) γράφεται:

<=E(1/w>V
ί=1

=> σ1=ο / «>Σ (ΐ / λ) σ*
ι=1

=> σ^=(1 /η)(τα2 (1.48)

Η (1.48) αντιπροσωπεύει τη διακύμανση των καταλοίπων του χαρτοφυλακίου. 

Παρατηρούμε ότι όσο αυξάνεται ο αριθμός των χρεογράφων η, τόσο η διακύμανση των 

καταλοίπων του χαρτοφυλακίου μειώνεται, κι όταν ο αριθμός (η) γίνει πολύ μεγάλος τότε 

η (σ2ψ) τείνει προς το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι όσο αυξάνεται ο αριθμός των χρεογράφων

στο χαρτοφυλάκιο, τόσο μειώνεται ο μη-συστηματικός κίνδυνος. Επομένως, σύμφωνα με 

το μοντέλο του απλού δείκτη, η διακύμανση ενός πολύ καλά διαφοροποιημένου 

χαρτοφυλακίου είναι ίση με:

2 ,2 2
=bP am (1.49)
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1.4 Υπόδειγμα Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Περιουσιακών Στοιχείων 

(Capital Asset Pricing Model, CAPM)

Τα υποδείγματα τα οποία περιγράφουν τις δυνάμεις που επηρεάζουν τις τιμές των 

μετοχών και προσπαθούν να προσδιορίσουν τις τιμές των χρεογράφων, με βάση την 

επίδραση διαφόρων μεταβλητών, είναι πολυάριθμα. Ωστόσο, ένα από αυτά, το πιο 

διαδεδομένο εξετάζει τη σχέση ισορροπίας ανάμεσα στον κίνδυνο και την απόδοση ενός 

χρεογράφου. Πρόκειται για το Υπόδειγμα Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Περιουσιακών 

Στοιχείων, το οποίο αναπτύχθηκε το 1964 από τον Sharpe.

Συγκεκριμένα, το CAPM δείχνει τη σχέση της προσδοκώμενης απόδοσης ενός 

χρεογράφου i, £(/·), με τον συστηματικό του κίνδυνο, που μετριέται με τον συντελεστή 

βήτα, βι. Θεωρούμε ότι η προσδοκώμενη απόδοση ενός χρεογράφου που φέρει κίνδυνο,

είναι ίση με το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου, συν ένα ασφάλιστρο κινδύνου. Το 

ασφάλιστρο αυτό καθορίζεται από τον συστηματικό κίνδυνο του χρεογράφου και από το 

ασφάλιστρο κινδύνου της αγοράς , E(ru ) - rMK.

Με βάση τα παραπάνω, η προσδοκώμενη απόδοση ενός χρεογράφου ϊ ,σύμφωνα 

με το CAPM, δίνεται από την εξίσωση:

Ε(Τ, ) = rMK+ β, [E(ru )-rMK] (1.50)

όπου rMK είναι το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου.

1.4.1 Υποθέσεις CAPM

Το υπόδειγμα αυτό ισχύει όταν έχουμε συνθήκες τέλειας κεφαλαιαγοράς, δηλαδή 

όταν ισχύουν οι ακόλουθες υποθέσεις:

1. Οι επενδυτές αξιολογούν τα χαρτοφυλάκιά τους με βάση το κριτήριο του μέσου 

και της διακύμανσης, για μία χρονική περίοδο.

2. Οι επενδυτές προτιμούν εκείνο τα χαρτοφυλάκιο που έχει τη μεγαλύτερη 

προσδοκώμενη απόδοση και τον μικρότερο κίνδυνο, δηλαδή την μικρότερη τυπική 

απόκλιση.

3. Οι φόροι και το κόστος συναλλαγής είναι μηδενικοί.

4. Το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου είναι ίδιο για όλους τους επενδυτές.
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5. Η πληροφόρηση είναι ελεύθερη και διαθέσιμη ταυτόχρονα σε όλους τους 

επενδυτές.

6. Οι επενδυτές έχουν ομογενείς προσδοκίες για την προσδοκώμενη απόδοση, τον 

κίνδυνο και τη συνδιακύμανση των χρεογράφων.

1.4.2 Η Γραμμή της Αγοράς Χρεογράφων (Security Market Line)

Το υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιουχικών περιουσιακών στοιχείων που δίνεται 

από την εξίσωση (1.50), μπορεί να εκφραστεί διαγραμματικά με τη Γραμμή της Αγοράς 

Χρεογράφων, η οποία παρουσιάζεται στο διάγραμμα 1.6.

Διάγραμμα 1.6

Η γραμμή αγοράς χρεογράφων σχηματίζεται από την ευθεία που ενώνει το σημείο 

που αντιπροσωπεύει το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου, στον κάθετο άξονα, όπου 

απεικονίζονται οι προσδοκώμενες αποδόσεις, και το σημείο που αντιπροσωπεύει το 

χαρτοφυλάκιο της αγοράς Μ, με συντεταγμένες την προσδοκώμενη απόδοση της αγοράς, 

E(rM ) και τον συντελεστή β της αγοράς που είναι πάντα ίσος με τη μονάδα.

Σε συνθήκες ισορροπίας, όλα τα χρεόγραφα και όλα τα χαρτοφυλάκια βρίσκονται 

πάνω στη γραμμή αγοράς χρεογράφων. Αντίθετα σε συνθήκες ανισορροπίας, μόνο πολύ 

καλά διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια βρίσκονται πάνω στη γραμμή κεφαλαιαγοράς, ενώ 

τα διάφορα χρεόγραφα βρίσκονται κάτω από την γραμμή κεφαλαιαγοράς. Σημειώνουμε 

ότι η γραμμή κεφαλαιαγοράς εκφράζει την προσδοκώμενη απόδοση ενός χαρτοφυλακίου 

σαν γραμμική συνάρτηση του συνολικού του κινδύνου, (σρ) ενώ η γραμμή αγοράς

χρεογράφων την εκφράζει σαν γραμμική συνάρτηση του συστηματικού του κινδύνου (bp).
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Εάν κάποια χρεόγραφα έχουν προσδοκώμενη απόδοση τέτοια, που τα τοποθετεί 

πάνω από την γραμμή αγοράς χρεογράφων, για ένα συγκεκριμένο συντελεστή βήτα, τότε 

τα χρεόγραφα αυτά θεωρούνται υποτιμημένα, σύμφωνα με το CAPM, και συνιστάται 

στους επενδυτές να τα αγοράσουν. Στην αντίθετη περίπτωση, εάν δηλαδή κάποιο 

χρεόγραφο, με βάση την προσδοκώμενη απόδοσή του και τον συντελεστή βήτα βρίσκεται 

κάτω από την γραμμή αγοράς χρεογράφων, τότε θεωρείται υπερτιμημένο και συνιστάται 

στους επενδυτές να το πουλήσουν.

1.4.3 Ο Συντελεστής β και η Μέτρηση του Συστηματικού Κινδύνου

Ο συντελεστής βήτα είναι το μέγεθος μέτρησης του μη διαφοροποιήσιμου ή 

συστηματικού κινδύνου που φέρει ένα χρεόγραφο ή ένα χαρτοφυλάκιο. Ο κίνδυνος αυτός 

ονομάζεται αλλιώς και κίνδυνος της αγοράς, καθώς η μεταβλητότητα των αποδόσεων των 

χρεογράφων, εξαρτάται από την μεταβλητότητα των αποδόσεων της αγοράς, η οποία κατά 

προσέγγιση, αντιπροσωπεύεται από τον γενικό δείκτη μιας κεφαλαιαγοράς, (π.χ. ο Γενικός 

Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, ΧΑΑ, ο Δείκτης Nikkei για το 

χρηματιστήριο του Τόκιο, ο Δείκτης Dow Jones για το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης 

κ.α.).

Ο συντελεστής β ενός χρεογράφου ΐ, (βι) δίνεται από την εξίσωση:

/?, = COF(η,τΜ)/σ2Μ ή β, = (σ, /σΜ)piM

όπου, COV(rnrM) είναι η συνδιακύμανση των αποδόσεων του χρεογράφου i με τις 

αποδόσεις του χαρτοφυλακίου της αγοράς Μ, σ2Μ είναι η διακύμανση των αποδόσεων του 

χαρτοφυλακίου Μ, και ριΜ είναι ο συντελεστής συσχέτισης των αποδόσεων του i και του 

Μ.

Η σχέση ανάμεσα στις αποδόσεις ενός χρεογράφου και τις αποδόσεις της αγοράς, η 

οποία μετριέται με τον συντελεστή βήτα, έχει γραφική παράσταση τη Χαρακτηριστική 

Γραμμή, η οποία είναι η εξίσωση της γραμμής των ελάχιστων τετραγώνων από την 

ανάλυση παλινδρόμησης ανάμεσα στις αποδόσεις του χρεογράφου i και του 

χαρτοφυλακίου της αγοράς Μ.
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Διάγραμμα 1.7

Ο συντελεστής βήτα είναι η κλίση της χαρακτηριστικής γραμμής, που δίνεται από 

την εξίσωση: /*, = a, + βιΤΜ( (1.51)

όπου είναι οι αποδόσεις του χρεογράφου i και του χαρτοφυλακίου της αγοράς Μ,

στη χρονική στιγμή t.

Εάν ο συντελεστής β είναι μικρότερος από τη μονάδα, τότε το χρεόγραφο 

χαρακτηρίζεται σαν αμυντικό, διότι έχει μικρότερο συστηματικό κίνδυνο, κι άρα και 

μικρότερη απόδοση από το χαρτοφυλάκιο της αγοράς. Εάν ο συντελεστής βήτα είναι 

μεγαλύτερος από την μονάδα, τότε το χρεόγραφο χαρακτηρίζεται σαν επιθετικό, διότι έχει 

μεγαλύτερο συστηματικό κίνδυνο από την αγορά κι άρα και μεγαλύτερη απόδοση. Εάν ο 

συντελεστής β είναι ίσος με τη μονάδα, τότε το χρεόγραφο έχει την ίδια απόδοση με το 

χαρτοφυλάκιο της αγοράς και χαρακτηρίζεται σαν ουδέτερο. Εάν ο συντελεστής βήτα 

είναι μηδέν, τότε θεωρούμε ότι το χρεόγραφο αυτό έχει μηδενική συμμετοχή στον κίνδυνο 

του χαρτοφυλακίου της αγοράς, ενώ εάν το βήτα είναι αρνητικό τότε το χρεόγραφο αυτό 

έχει αρνητική συστηματική κίνηση της απόδοσής του, σε σχέση με τον κίνδυνο της 

αγοράς.

1.4.4 Αξιολόγηση της Χρήσης του CAPM- 

Δυσκολίες Εμπειρικής Απόδειξής του

To CAPM έχει γίνει αντικείμενο εκτεταμένης έρευνας για να διαπιστωθεί η 

αξιοπιστία του και το πού θα μπορούσε να εφαρμοστεί. Οι βασικές εφαρμογές ή χρήσεις 

του CAPM είναι οι εξής:
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1. Στη διαχείριση χαρτοφυλακίου, εφαρμόζοντας το συγκεκριμένο υπόδειγμα 

μπορούμε να προσδιορίσουμε τις υποτιμημένες και τις υπερτιμημένες μετοχές (ή 

χρεόγραφα), έτσι ώστε να λάβουμε τις κατάλληλες επενδυτικές αποφάσεις.

2. Στη διαχείριση χαρτοφυλακίου το CAPM εφαρμόζεται επίσης για την ενεργητική 

επενδυτική στρατηγική. Σύμφωνα με αυτή τη στρατηγική ο επενδυτής κάνει 

προβλέψεις για την κατεύθυνση των τιμών των χρεογράφων και επαναδιοργανώνει 

το χαρτοφυλάκιό του, για να εκμεταλλευτεί τις αλλαγές των τιμών, ώστε να 

πετύχει τη μέγιστη απόδοση, εάν φυσικά αληθεύσουν οι προβλέψεις του.

3. Στην αξιολόγηση επενδύσεων για τον προσδιορισμό του κόστους κεφαλαίου. 

Γνωρίζοντας τον συντελεστή βήτα μιας επιχείρησης ή ενός επενδυτικού σχεδίου, 

και την προσδοκώμενη απόδοση της αγοράς καθώς και το επιτόκιο μηδενικού 

κινδύνου, προσδιορίζεται το προαπαιτούμενο ποσοστό απόδοσης που είναι το 

κόστος κεφαλαίου.

4. Στη μερισματική πολιτική μιας επιχείρησης, για τον προσδιορισμό του κόστους 

μετοχικού κεφαλαίου.

Η εμπειρική απόδειξη του CAPM παρουσιάζει δυσκολίες, όπως οι ακόλουθες:

- Οι κεφαλαιαγορές είναι πολύπλοκες και στην πραγματικότητα πολλές από τις βασικές 

υποθέσεις του υποδείγματος δεν ισχύουν. Έτσι το CAPM μπορεί να μην είναι αρκετό για 

να συλλάβει όλες τις πολυσύνθετες σχέσεις της αποτίμησης των χρεογράφων.

- Υπάρχουν περιορισμοί στις στατιστικές τεχνικές που εφαρμόζονται για την εμπειρική 

απόδειξη του υποδείγματος αυτού, ώστε πολλές φορές δεν παίρνουμε αξιόπιστα 

αποτελέσματα.

Τις δεκαετίες ’70 έως ‘90 πραγματοποιήθηκαν διάφορες έρευνες που εξέταζαν το 

CAPM χαλαρώνοντας ορισμένες από τις βασικές υποθέσεις του. Τελικά όμως στην πράξη 

παρατηρείται εφαρμογή του CAPM εν γνώσει των περιορισμών του.

1.5 Σύγκριση των Μοντέλων Markowitz και Απλού Δείκτη

Σύμφωνα με το Μοντέλο του Μάρκοβιτς, η προσδοκώμενη απόδοση ενός 

χαρτοφυλακίου με Ν χρεόγραφα ισούται με:

ΕΟρ) = w,E(r,) + w2E(r2) + ... + wnE{rn)
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Ε(rp) = Σ w,E(r,)
/=1

Η διακύμανση του χαρτοφυλακίου των Ν χρεογράφων ισούται με:

fjtw/Covirs,)

Το δεύτερο σκέλος της προηγούμενης εξίσωσης με τις συνδιακυμάνσεις 

δημιουργεί ορισμένα υπολογιστικά προβλήματα, όταν ο αριθμός των χρεογράφων (Ν) που 

περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο είναι μεγάλος. Στο μοντέλο αυτό δεν γίνεται καμία 

υπόθεση για την πηγή των κινήσεων ανάμεσα στις αποδόσεις των χρεογράφων.

Αντίθετα, με το Μοντέλο του Απλού Δείκτη, η προσδοκώμενη τιμή του 

χαρτοφυλακίου ισούται με:

E{rp)=ap+bpE(rm)
και η διακύμανση του χαρτοφυλακίου ισούται με:

Επιπρόσθετα, η συνδιακύμανση δύο χρεογράφων i και j, ισούται με :

COv(rirj)=b,bjt7l

> Ένα βασικό μειονέκτημα του μοντέλου του Μάρκοβιτς είναι ο αριθμός των 

συνδιακυμάνσεων που πρέπει να υπολογίσουμε για τον υπολογισμό της διακύμανσης του 

χαρτοφυλακίου. Για παράδειγμα, για ένα χαρτοφυλάκιο 200 χρεογράφων, για να 

υπολογίσουμε τη διακύμανσή του, χρειαζόμαστε:

200 προσδοκώμενες αποδόσεις

200 διακυμάνσεις

19.900 συνδιακυμάνσεις (!)

Από την άλλη πλευρά, για τον υπολογισμό της διακύμανσης του συγκεκριμένου 

χαρτοφυλακίου με το μοντέλο του Απλού Δείκτη χρειαζόμαστε:

200 συντελεστές βήτα

τη διακύμανση του δείκτη της κεφαλαιαγοράς, ενώ γνωρίζουμε ότι για μεγάλο 

αριθμό χρεογράφων, ο δεύτερος όρος του μη συστηματικού κινδύνου <7 ίρ 2 τείνει στο 

μηδέν (λόγω της σχέσης (1.48)).
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> Το δεύτερο μειονέκτημα του μοντέλου του Μάρκοβιτς είναι ότι δεν δίνει τη 

δυνατότητα στον αναλυτή να επικεντρώσει την προσοχή του σε ορισμένους κλάδους και 

βιομηχανίες, αλλά αντίθετα του δίνει τις συνδιακυμάνσεις ανάμεσα στα χρεόγραφα από 

όλους τους κλάδους. Το μοντέλο του Απλού Δείκτη επιτρέπει την επιμέρους ανάλυση 

κατά κλάδο.

Επομένως, λόγω των πλεονεκτημάτων του μοντέλου του Απλού Δείκτη έναντι του 

μοντέλου του Markowitz, στην παρούσα εργασία χρησιμοποιείται το πρώτο μοντέλο για 

τη διερεύνηση της επίδρασης της ετεροσκεδαστικότητας, η έννοια της οποίας αναλύεται 

στο επόμενο κεφάλαιο, στην εκτίμηση του συντελεστή του συστηματικού κινδύνου, β.
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ- 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

2.1 Εισαγωγή

Το μοντέλο του Απλού Δείκτη ( r. = at + blrm + ε{), όπως είδαμε στο προηγούμενο

κεφάλαιο, υποθέτει ότι ο διαταρακτικός όρος ακολουθεί μία διαδικασία Λευκού Θορύβου. 

Κάνει δηλαδή τρεις βασικές υποθέσεις για τον διαταρακτικό όρο ο οποίος εκφράζει τον μη 

συστηματικό κίνδυνο. Οι υποθέσεις αυτές είναι οι εξής:

1. Η προσδοκώμενη τιμή του όρου των καταλοίπων είναι μηδέν, δηλαδή 

E(ff,) = 0, i = l,2,...,n.

2. Ο όρος των καταλοίπων έχει σταθερή διακύμανση για όλες τις παρατηρήσεις, 

δηλαδή για κάθε παρατήρηση ο ε, δεν θα μεταβάλλεται.

3. Τα κατάλοιπα είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους από παρατήρηση σε παρατήρηση, 

δηλαδή ΟΟΥ(εί,ε]) = 0, όπου χφ] και i = 1,2,...,η.

Με βάση αυτές τις υποθέσεις, κατά το θεώρημα των Gauss-Markov, οι εκτιμητές 

των b και α με βάση τη μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων θα είναι οι καλύτεροι 

εκτιμητές. Αυτό σημαίνει ότι η προσδοκώμενη τιμή του σταθερού όρου (α,) και της

κλίσης ( b, ) είναι ίση με τις εκτιμημένες παραμέτρους.

Τι συμβαίνει όμως στην περίπτωση που οι τρεις ανωτέρω υποθέσεις δεν 

ικανοποιούνται;

Οι σύγχρονες χρηματαγορές χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη: μνήμης (memory), 

μεταβλητικότητας και ανωμαλιών (Θεωρία Ετερογενών Αγορών-Heterogenous Market 

Hypothesis- Dacorogna Μ. et al.). Οι επενδυτές είναι ετερογενείς και η συμπεριφορά τους 

χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα, διότι μεταφράζουν την πληροφορία με μη γραμμικό 

τρόπο. Οι μεταβολές των τιμών εξηγούνται, όχι μόνο από εξωγενή πληροφόρηση αλλά και 

από ενδογενείς παράγοντες. Κάθε επενδυτής για να πραγματοποιήσει υπεραποδόσεις (να 

κερδοσκοπήσει), παρακρατεί την πληροφορία όσο αυτός κρίνει απαραίτητο 

δημιουργώντας έτσι μνήμη, η οποία με τη σειρά της συνεπάγεται την ύπαρξη 

αυτοσυσχέτισης στη σειρά.
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Επιπρόσθετα, στις σύγχρονες χρηματαγορές υπάρχει ατελής πληροφόρηση με 

αποτέλεσμα οι πληροφορημένοι επενδυτές κι αναλυτές να βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη 

θέση από τους μη πληροφορημένους για την πραγματοποίηση υπεραποδόσεων. Σύμφωνα 

μάλιστα, με εμπειρικές μελέτες (Akgiray V. 1989, Schwert-Seguin 1990) έχει βρεθεί ότι τα 

κατάλοιπα δεν είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους, αλλά ότι συσχετίζονται και ότι ο όρος των 

καταλοίπων δεν έχει σταθερή διακύμανση αλλά μεταβαλλόμενη, παρουσιάζοντας 

ετεροσκεδαστικότητα.

Όλα τα παραπάνω οδηγούν στο προφανές συμπέρασμα, ότι οι χρηματαγορές στη 

σύγχρονη πραγματικότητα δεν είναι αποτελεσματικές, γεγονός που σημαίνει ότι οι 

υποθέσεις του μοντέλου του Απλού Δείκτη δεν ισχύουν. Συνεπώς, αυτό που μας 

ενδιαφέρει να ερευνήσουμε είναι τα αποτελέσματα της εκτίμησης του συντελεστή β, 

χρησιμοποιώντας το Single Index Model, υποθέτοντας ότι το ε, δεν ακολουθεί μία

διαδικασία Λευκού Θορύβου αλλά ένα ARCH process.

Παρακάτω επιχειρείται η ανάλυση των χρηματοοικονομικών χρονολογικών 

σειρών δέκα μετοχών του Γαλλικού Χρηματιστηρίου, καθώς επίσης και του δείκτη 

CAC40, προκειμένου να διερευνηθούν τα χαρακτηριστικά της υπό εξέταση αγοράς.

2.2 Δεδομένα

Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στην παρούσα εργασία προέρχονται από το 

Γαλλικό Χρηματιστήριο Αξιών (French Stock Market). Συγκεκριμένα, πρόκειται για δέκα 

μετοχές και για τον δείκτη των μετοχών του χρηματιστηρίου CAC40. Συνολικά ο αριθμός 

των παρατηρήσεων για κάθε μετοχή είναι 989, και ξεκινούν από τις 2 Ιουνίου του 2000 

έως τις 17 Μαρτίου του 2004.

Οι πέντε πρώτες υπό εξέταση μετοχές είναι υψηλής κεφαλαιοποίησης, ενώ οι πέντε 

επόμενες είναι χαμηλής. Υψηλή κεφαλαιοποίηση σημαίνει ότι η συμμετοχή των μετοχών 

στον δείκτη CAC40 είναι μεγάλη, ενώ αντίθετα χαμηλή κεφαλαιοποίηση σημαίνει ότι η 

συμμετοχή των μετοχών στον δείκτη CAC40 είναι μικρή. Οι μετοχές που εξετάζονται 

είναι των εξής εταιριών:

TOTAL: πρόκειται για την πολυεθνική εταιρία ενέργειας Total, η οποία αποτελεί την 

τέταρτη παγκοσμίως μεγαλύτερη εταιρία πετρελαίου. Δραστηριοποιείται σε περισσότερες 

από 130 χώρες (βάρος: 16.45).
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AVENTIS: είναι η τρίτη μεγαλύτερη φαρμακευτική εταιρία στον κόσμο, ενώ στην 

Ευρώπη κατέχει την πρώτη θέση. Δραστηριοποιείται σε επτά θεραπευτικούς τομείς και 

είναι μέλος του ομίλου εταιριών Sanofi-Aventis. Οι μετοχές της εισήχθησαν στο Γαλλικό 

Χρηματιστήριο τον Δεκέμβριο του 1999 (βάρος: 7.18).

CARREFOUR: πρόκειται για τη γνωστή σε όλους γαλλική αλυσίδα υπερμάρκετ 

(hypermarkets), η οποία έχει 130 καταστήματα σε διαφορετικές χώρες (βάρος: 4.09). 

SOCIETE GENERALE: είναι μία από τις τρεις βασικότερες και παλαιότερες τράπεζες 

στη Γαλλία (βάρος: 4.96).

SANOFI: αποτελεί και αυτή μία από τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρίες στην 

Ευρώπη και μαζί με την Aventis ανήκουν στον όμιλο Sanofi-Aventis (βάρος: 4.00). 

MICHELIN: είναι η γνωστή παγκοσμίως γαλλική εταιρία κατασκευής ελαστικών, η 

οποία δραστηριοποιείται σε ένα μεγάλο αριθμό χωρών, εκ των οποίων μία είναι και η 

χώρα μας (βάρος: 0.85).

THALES: πρόκειται για την παγκόσμια εταιρία ηλεκτρονικών, η οποία κατασκευάζει 

αεροσκάφη. Είναι εγκατεστημένη στη Γαλλία περισσότερο από έναν αιώνα και 

δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 30 χώρες (βάρος: 0.48).

TF1: είναι ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια στη Γαλλική τηλεόραση. 

Κατέχει το 35% του μεριδίου της αγοράς στον κλάδο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και 

ανήκει στον όμιλο εταιριών TF1, όπου κατέχει και την κυρίαρχη θέση (βάρος: 0.53).

AGF: αποτελεί ηγετική συμβουλευτική εταιρία στον Καναδά. Είναι πολυεθνική εταιρία 

και δραστηριοποιείται σε πολλές χώρες, όπως για παράδειγμα στη Γαλλία και την Ελλάδα 

(βάρος: 0.69).

PERNOD RICHARD: είναι η εταιρία παρασκευής γαλλικού παραδοσιακού ποτού, όπως 

το αντίστοιχο ελληνικό ούζο (βάρος: 0.91).

CAC40: πρόκειται για τον γαλλικό χρηματιστηριακό δείκτη, ο οποίος περιλαμβάνει τις 

σαράντα σημαντικότερες μετοχές του γαλλικού χρηματιστηρίου αξιών.

Η πορεία των ανωτέρω μετοχών και του δείκτη CAC40 για την περίοδο 2/6/2000 

ως 17/3/2004 παρουσιάζεται διαγραμματικά ως εξής:
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---- CAC40
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2.3 Ανάλυση Χρημ/κών Χρονολογικών Σειρών

2.3.1 Έλεγχοι Στασιμότητας

Η στασιμότητα μιας χρονολογικής σειράς αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη 

χαρακτηριστικά της και είναι αναγκαίο να ελεγχθεί, αφού τα περισσότερα στατιστικά 

μοντέλα λειτουργούν με βάση την υπόθεση ότι η διαδικασία που δημιουργεί την σειρά 

είναι στάσιμη. Γι’ αυτό το λόγο το πρώτο που εξετάζουμε στην ανάλυση 

χρηματοοικονομικών χρονολογικών σειρών είναι η στασιμότητα. Σ’ αυτό το σημείο θα 

παρουσιάσουμε συνοπτικά την έννοια της στασιμότητας και τους σημαντικότερους 

ελέγχους διερεύνησης της.

Κατά την εξέταση μιας κατανομής πιθανότητας, ενδιαφερόμαστε συνήθως για τον 

μέσο, τη διακύμανση και τη συνδιακύμανση των μεταβλητών. Σε μια συνδυασμένη

Τ(Τ -1)
συνάρτηση πιθανότητας Τ μεταβλητών έχουμε Τ μέσους, Τ διακυμάνσεις και -------—

συνδιακυμάνσεις. Από ένα όμως, μόνο δείγμα δεν είναι δυνατό να εκτιμηθούν οι 

παραπάνω άγνωστες παράμετροι. Το πρόβλημα αυτό απλοποιείται με την υπόθεση της 

στασιμότητας.

Μια στοχαστική διαδικασία είναι αυστηρώς στάσιμη όταν οι ιδιότητές της δεν 

επηρεάζονται από μία αλλαγή στην αρχή μετρήσεως του χρόνου, δηλαδή η συνδυασμένη 

συνάρτηση πιθανότητας με αρχή το χρονικό σημείο t είναι ίδια με την συνδυασμένη 

συνάρτηση πιθανότητας με αρχή το χρονικό σημείο t+s. Αυτό σημαίνει ότι:

Αχ t’Xt+1 ,-,Χ,+τ ) t+s » X>+\+s ’···’ Xf+T+s)·

Με βάση τα παραπάνω, ο μέσος και η διακύμανση του X, δεν μεταβάλλονται με

τον χρόνο, ενώ οι συνδιακυμάνσεις είναι συναρτήσεις μόνο του s και όχι του χρόνου t. 

Δηλαδή: £(Χ,)= Ε(Χ2 ) = ... = Ε(ΧΤ) = μ

Var(X,) = Var(X2 ) = ... = Var(XT ) = σ2 

Cov(X„X,J= Cov(X2, x2„) =... = Cov(xr ,xT„)=r,

Αν ικανοποιούνται οι παραπάνω συνθήκες η χρονολογική σειρά είναι ασθενώς ή 

κατά συνδιακύμανση στάσιμη (Χρήστου 2002).

Η μη-στασιμότητα σε μια χρονοσειρά ενέχει ένα βαθμό κινδύνου, διότι συνδέεται 

με μεταβλητικότητα των βασικών στατιστικών μέτρων στην πορεία του χρόνου και οι
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εκτιμητές των ελάχιστων τετραγώνων δεν είναι συνεπείς. Για την μετατροπή των σειρών 

σε στάσιμες παίρνουμε τις πρώτες διαφορές, δηλαδή ΑΧ, = X, - Χ,_χ.

Στην πράξη, βέβαια, είναι πολύ δύσκολο να βρούμε στάσιμες χρονολογικές 

σειρές, ιδίως μάλιστα όσον αφορά τις οικονομικές σειρές. Μία χρονοσειρά δεν είναι 

στάσιμη όταν παρουσιάζει τάση (δηλαδή συνεχή, διαχρονική αύξηση ή μείωση των τιμών 

της), ή όταν παρουσιάζει εποχικότητα. Περιπτώσεις δηλαδή που κύρια χαρακτηρίζουν τις 

οικονομικές χρονολογικές σειρές.

2.3.1.1 Έλεγχος Dickey-Fuller

Ο έλεγχος στασιμότητας που χρησιμοποιείται ευρύτατα στην ανάλυση 

χρονολογικών σειρών είναι ο Έλεγχος Μοναδιαίας Ρίζας και συγκεκριμένα, ο έλεγχος 

Dickey-Fuller (Dickey-Fuller Test) από το όνομα των ερευνητών που πρότειναν τους 

πρώτους ελέγχους αυτού του είδους. Ο έλεγχος αυτός εξετάζει τη συνθήκη κατά την οποία 

μία διαδικασία έχει μοναδιαία ρίζα, όπως επίσης και κατά πόσο οι πρώτες διαφορές 

βοηθούν στην απομάκρυνση αυτής της ρίζας.

Έστω ότι μία οικονομική χρονολογική σειρά περιγράφεται με το εξής AR(1) 

υπόδειγμα:

Yt=aYl_l+el , (2.1)

όπου 6t είναι μια ανεξάρτητη και στάσιμη διαδικασία

Αφαιρώντας και από τις δύο πλευρές το Yt_x έχουμε :

Δΐζ = βΥ( Χ + et όπου β= α-1 (2.2)

Εξετάζουμε τη στατιστική t-student του συντελεστή β κάτω από τη μηδενική 

υπόθεση ότι υπάρχει μοναδιαία ρίζα (unit root):

Ho : β=0 ή α=1 , ότι δηλαδή η σειρά ακολουθεί το υπόδειγμα του τυχαίου 

περιπάτου (Random Walk: AY, = et ) που σημαίνει ότι περιέχει μια μοναδιαία ρίζα και 

είναι μη στάσιμη. Η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται εάν η στατιστική t-student είναι 

μεγαλύτερη από την κριτική τιμή τ (Fuller 1979). Η σύγκριση της στατιστικής t-student 

του συντελεστή β γίνεται με τη βοήθεια των πινάκων της κατανομής που κατασκεύασαν οι 

Dickey-Fuller.
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2.3.1.2 Επαυξημένος Έλεγχος Dickey-Fuller

Ο προηγούμενος έλεγχος για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας σε ένα αυτοπαλίνδρομο 

υπόδειγμα πρώτης τάξης, μπορεί να εφαρμοστεί και στη γενική περίπτωση μιας AR(p) 

διαδικασίας. Στη γενική του μορφή ένα AR(p) υπόδειγμα διατυπώνεται ως εξής:

Yt =α0 + oclYl_x + a2Yt_2 + ... + apYt_p +et (2.3) 

ενώ η επαυξημένη μορφή του είναι:

/S.Y, = α0 + βΥ,_{ + axAYt_x + α2ΑΥ,_2 +... + ap_xAYt_p+] + et (2.4)

όπου β= α, + α2 +... + αρ-\ και ρ: ο αριθμός των υστερήσεων

Ο έλεγχος για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας, δηλαδή για τη μη στασιμότητα 

ισοδυναμεί με έλεγχο της μηδενικής υποθέσεως: Ηο: β=0 , έναντι της εναλλακτικής Ηχ: 

β<0. Για τον έλεγχο της παραπάνω υποθέσεως εκτιμούμε με τη μέθοδο των ελάχιστων 

τετραγώνων το ανωτέρω υπόδειγμα και χρησιμοποιούμε τις κρίσιμες τιμές του πίνακα 

κατανομής των Dickey-Fuller. Αν το υπόδειγμα δεν περιέχει σταθερό όρο (α0)

χρησιμοποιούνται άλλες τιμές του πίνακα DF. Επίσης, αν το υπόδειγμα περιέχει τάση και 

σταθερό όρο οι κρίσιμες τιμές με βάση πάντα την κατανομή των DF είναι διαφορετικές.

Συνεπώς, ο έλεγχος για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας για υστερήσεις ρ>1, είναι 

γνωστός ως επαυξημένος έλεγχος DF (Augmented Dickey-Fuller Test ή ADF Test).

Στην παρούσα εργασία ως έλεγχος στασιμότητας χρησιμοποιείται ο Επαυξημένος 

Έλεγχος Dickey-Fuller (ADF Test). Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται σε λογαρίθμους 

των levels για περιορισμό της διακύμανσης των σειρών, ώστε να είναι πιο αξιόπιστος ο 

έλεγχος, καθώς μεγάλη διακύμανση οδηγεί σε υποεκτίμηση των συντελεστών των 

μεταβλητών και σε πιθανή λανθασμένη αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης στον έλεγχο.

Πίνακας 1: Augmented Dickey-Fuller Test (σε In των levels)

Σειρά Delays Μοντέλο*
Στατιστική

Ελέγχου
(Prob.)

Κριτικές τιμές σε επίπεδα 
ση μαντικότητας

Ηο:
Υπάρχει

μοναδιαία
ρίζα1% 5% 10%

lncac40 0 1 -1.1762
(0.2192) -2.5673 -1.9411 -1.6164 Ναι

Intotal 0 1 -0.0244
(0.6904) -2.5673 -1.9411 -1.6164 Ναι

lnaventis 0 1 -0.2013
(0.6137) -2.5673 -1.9411 -1.6164 Ναι
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lnsociete 0 1 0.0244
(0.6904) -2.5673 -1.9411 -1.6164 Ναι

lncarrefour 0 1 -0.9950
(0.2870) -2.5673 -1.9411 -1.6164 Ναι

lnsanofi 0 1 0.1902
(0.7414) -2.5673 -1.9411 -1.6164 Ναι

lnmichelin 0 1 -0.0667
(0.6603) -2.5673 -1.9411 -1.6164 Ναι

lnthales 1 1 -0.6120
(0.4522) -2.5673 -1.9411 -1.6164 Ναι

lntfl 0 1 -1.2955
(0.1804) -2.5673 -1.9411 -1.6164 Ναι

lnagf 0 1 -0.2139
(0.6092) -2.5673 -1.9411 -1.6164 Ναι

lnpemod 1 1 0.8370
(0.8915) -2.5673 -1.9411 -1.6164 Ναι

* 1: None 2: Intercept 3: Trend and Intercept

Χρησιμοποιούνται τρία μοντέλα υποδείγματος: © Χωρίς σταθερό όρο και τάση, © 

Με σταθερό όρο, © Με σταθερό όρο και τάση. Για την εύρεση του τύπου του μοντέλου 

(1,2,3) συγκρίνουμε κάθε φορά τις κριτικές τιμές των Dickey-Fuller, που είναι 

διαφορετικές για κάθε μοντέλο, με την στατιστική t-student που δίνει καθένα μοντέλο. 

Όπως παρατηρούμε το μοντέλο που χρησιμοποιείται σε όλες τις σειρές είναι χωρίς τάση 

και χωρίς σταθερό όρο.

Από τα αποτελέσματα του ελέγχου συμπεραίνουμε ότι οι σειρές παρουσιάζουν μη 

στασιμότητα για κάθε επίπεδο σημαντικότητας.

Η μετατροπή μιας σειράς από μη στάσιμη σε στάσιμη μπορεί να γίνει με τη 

χρησιμοποίηση των πρώτων διαφορών, με τη χρησιμοποίηση δηλαδή των αποδόσεων. 

Έτσι οι χρονολογικές σειρές καθίστανται στάσιμες. Αυτό γίνεται φανερό από το τεστ ADF 

το οποίο τώρα πραγματοποιείται στους λογαρίθμους των αποδόσεων.

Πίνακας 2: Augmented Dickey-Fuller Test (σε returns)

Σειρά Delays Μοντέλο*
Στατιστική

Ελέγχου
(Prob.)

Κριτικές τιμές σε επίπεδα 
σημαντικότητας

Ηο:
Υπάρχει

μοναδιαία
ρίζα1% 5% 10%

dlcac40 0 1 -31.9257
(0.0000) -2.5673 -1.9411 -1.6164 Όχι

ditotal 0 1 -33.3158
(0.0000) -2.5673 -1.9411 -1.6164 Όχι

dlaventis 0 1 -33.0483
(0.0000) -2.5673 -1.9411 -1.6164 Όχι
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dlsociete 0 1 -30.7942
(0.0000) -2.5673 -1.9411 -1.6164 Όχι

dlcarrefour 0 1 -33.7407
(0.0000) -2.5673 -1.9411 -1.6164 Οχι

dlsanofi 0 1 -32.1345
(0.0000) -2.5673 -1.9411 -1.6164 Οχι

dlmichelin 0 1 -31.4094
(0.0000) -2.5673 -1.9411 -1.6164 Οχι

dlthales 0 1 -37.2525
(0.0000) -2.5673 -1.9411 -1.6164 Οχι

dltfl 0 1 -30.0212
(0.0000) -2.5673 -1.9411 -1.6164 Οχι

dlagf 0 1 -33.0956
(0.0000) -2.5673 -1.9411 -1.6164 Οχι

dlpemod 0 1 -37.4298
(0.0000) -2.5673 -1.9411 -1.6164 Οχι

* 1: None 2: Intercept 3: Trend and Intercept

Παρατηρούμε ότι παίρνοντας τις πρώτες διαφορές των τιμών (αποδόσεις), οι 

σειρές μετατρέπονται σε στάσιμες για κάθε επίπεδο σημαντικότητας. Έτσι γίνεται δυνατή 

η πραγματοποίηση όλων των παρακάτω ελέγχων.

2.3.2 Έλεγχοι Αποτελεσματικότητας της Αγοράς

Ο Fama το 1970 παρουσίασε στο άρθρο του “Efficient Capital Markets: A Review 

of Theory and Empirical Work” τη Θεωρία των Αποτελεσματικών Αγορών. Μία αγορά 

είναι αποτελεσματική σχετικά με ένα ξεχωριστό σύνολο πληροφοριών, εάν είναι αδύνατο 

να πραγματοποιήσει κανείς υπερκέρδη ή υπεραποδόσεις, χρησιμοποιώντας αυτό το 

σύνολο πληροφοριών, ώστε να διαμορφώσει τις αποφάσεις του για την αγορά και την 

πώληση χρεογράφων.

Μία Αποτελεσματική Αγορά παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά κατά τον Fama: 

Οι επενδυτές ενσωματώνουν αμέσως και πλήρως τις νέες πληροφορίες στις τιμές 

των χρεογράφων. Είναι ορθολογικοί και λειτουργούν χωρίς πολυπλοκότητα στη 

συμπεριφορά τους.

Οι επενδυτές είναι ομοιογενείς, δηλαδή ενσωματώνουν με τον ίδιο τρόπο την 

πληροφορία στις τιμές των χρεογράφων..

Υπάρχει τέλεια πληροφόρηση.
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Δεν υπάρχει μνήμη στην αγορά, δηλαδή η πληροφορία έρχεται στην αγορά και δεν 

υπάρχει καθυστέρηση στον τρόπο με τον οποίο η πληροφορία μεταφράζεται στις 

τιμές. Το γεγονός αυτό καθιστά αδύνατη την ύπαρξη υπεραποδόσεων και 

κερδοσκοπίας.

Βασικές ιδιότητες μιας Αποτελεσματικής Αγοράς είναι οι:

• Ασυμμετρία (Skewness) = 0

Η ασυμμετρία είναι το στατιστικό μέτρο που μας πληροφορεί αν οι τιμές μιας 

μεταβλητής διατάσσονται συμμετρικά γύρω από τον μέσο της κατανομής.

• Κύρτωση (Kurtosis) = 3

Η Κύρτωση μετράει τον βαθμό συγκέντρωσης των τιμών μιας μεταβλητής στην 

περιοχή του μέσου αριθμητικού και προς τα άκρα δεξιά και αριστερά αυτού.

• Έλεγγος Jarque-Bera < 5.99

Ο έλεγχος αυτός, που δημιουργήθηκε το 1980 από τους ερευνητές Jarque και Bera, 

αποτελεί έναν έλεγχο κανονικότητας, που χρησιμοποιεί και την κύρτωση και την 

ασυμμετρία με αποτέλεσμα να δίνει αξιόπιστες ενδείξεις σχετικά με την κανονικότητα. Η 

μηδενική υπόθεση του ελέγχου είναι ότι η κατανομή της σειράς είναι συμμετρική και 

μεσοκυρτική, δηλαδή κανονική. Απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης σημαίνει ότι υπάρχει 

ασυμμετρία και λεπτοκύρτωση ή πλατοκύρτωση. Η κρίσιμη τιμή με την οποία συγκρίνεται 

ο έλεγχος αυτός είναι το 5.99 από την κατανομή χ2.

Πραγματοποιώντας τον έλεγχο ανεξαρτησίας στις αποδόσεις των σειρών μας, 

παίρνουμε τα Sample Statistics των αποδόσεων, τα οποία έχουν ως εξής:

Πίνακας 3: Sample Statistics

Σειρά Skewness Kurtosis Jarque-Bera

dlcac40 0.0554* 0 4.9541 >3 157.7069 >5.99

ditotal -0.2449*0 4.0959>3 59.3244 > 5.99

dlaventis -0.1615*0 4.2533>3 68.9663 > 5.99

dlsociete -0.0506*0 5.7070>3 302.0993 > 5.99

dlcarrefour -0.0239 * 0 4.9588>3 158.0541> 5.99

dlsanofi 0.0037*0 4.1707>3 56.4238>5.99

dlmichelin -0.2713*0 6.4064>3 489.8204>5.99
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dlthales -0.0767*0 4.4653>3 89.3670 > 5.99

dltfl -0.0769*0 6.3323>3 458.0975 > 5.99

dlagf 0.1785*0 6.5375>3 520.4234 > 5.99

dlpemod -0.8445*0 15.5039>3 6553.848>5.99

Παρατηρούμε ότι η αγορά χαρακτηρίζεται από μη αποτελεσματικότητα, κι αυτό 

διότι όλες οι σειρές παρουσιάζουν: Skewness Φ 0, Kurtosis>3 και Jarque-Bera > 5.99, 

δηλαδή παρουσιάζουν αποτελέσματα που δεν είναι σύμφωνα με τη θεωρία 

αποτελεσματικών αγορών.

2.3.3 Έλεγχος Γραμμικής Εξάρτησης

Ο έλεγχος γραμμικής εξάρτησης που χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο, 

χρησιμοποιεί τη συνάρτηση αυτοσυσχέτισης (Autocorrelation Function) η οποία 

προέρχεται από τον συντελεστή αυτοσυσχέτισης p(k), που δίνεται από τον τύπο:

#)=_^Μ=
^Var(Xt )^Var(Xi+k)

(2.5)

Επειδή όμως οι σειρές των αποδόσεων είναι στάσιμες (με βάση το ADF Test), η 

διακύμανση θα είναι σταθερή για κάθε X, οπότε ο παρανομαστής θα ισούται με Var(X). 

Άρα ο συντελεστής συσχέτισης γίνεται:

p(k) =
Cov(X„Xl+k)

Var(X)
(2.6)

όπου Cov(Xt,Xi+k)r\ συνδιακύμανση των παρατηρήσεων Xt καιXi+k, με υστέρηση 

μεταξύ τους k.

Οι τιμές που μπορεί να πάρει ο συντελεστής αυτοσυσχέτισης p(k) βρίσκονται στο 

διάστημα [-1,1]. p(k)<0 σημαίνει πως υπάρχει αρνητική γραμμική συσχέτιση μεταξύ των 

παρατηρήσεων ενώ p(k)>0 σημαίνει θετική γραμμική συσχέτιση. Επιπλέον, η τιμή μηδέν 

σημαίνει απουσία γραμμικής συσχέτισης μεταξύ των παρατηρήσεων, ενώ οι τιμές -1 και 1 

σημαίνουν τέλεια αρνητική και τέλεια θετική συσχέτιση, αντίστοιχα.

Ο έλεγχος για την ύπαρξη γραμμικής εξάρτησης είναι βασικός στην 

χρηματοοικονομική ανάλυση διότι εάν μια χρονοσειρά είναι ανεξάρτητη (δηλαδή AC=0) 

τότε η διαδικασία που την διέπει είναι τελείως τυχαία, δηλαδή μία σημερινή μεταβολή του
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επιπέδου των τιμών δεν μπορεί να αποδοθεί από τις προηγούμενες μεταβολές του. Αυτό 

είναι σύμφωνο με τη θεωρία της Αποτελεσματικής Αγοράς, στην οποία όπως είδαμε 

πρωτύτερα, δεν υπάρχει μνήμη δηλαδή η πληροφορία που έρχεται στην αγορά 

μεταφράζεται στις τιμές απευθείας, χωρίς καθυστέρηση. Έτσι ο έλεγχος που 

πραγματοποιείται για την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης, δηλαδή γραμμικής εξάρτησης μεταξύ 

των παρατηρήσεων, βασίζεται στην εξής μηδενική υπόθεση:

Η0: Prob.>0.05 => Δεν Υπάρχει A/C 

Ηα: Prob.<0.05 => Υπάρχει A/C

Σύμφωνα με τον Fama η ύπαρξη μνήμης σε μια αγορά εξηγεί τις αποκλίσεις που 

παρατηρούνται στην αγορά από τη θεωρία Αποτελεσματικής Αγοράς,. Με την απλή 

αυτοσυσχέτιση μελετάμε για γραμμικές δομές στην εξίσωση του μέσου (R, = e, με

*,~Ν(0,σ2)).

Πίνακας 4: Correlogram (σε returns)

Σειρά K delays AC
(Prob.)

Στατιστικά σημαντική 
A/C

1 -0.018
(0.560) ΟΧΙ

dlcac40 20 -0.018
(0.001) ΝΑΙ

40 0.022
(0.001) ΝΑΙ

1 -0.059
(0.062) ΟΧΙ

ditotal 20 0.002
(0.004) ΝΑΙ

40 0.012
(0.102) ΟΧΙ

1 -0.051
(0.109) ΟΧΙ

dlaventis 20 -0.031
(0.001) ΝΑΙ

40 0.033
(0.004) ΝΑΙ

1 0.021
(0.519) ΟΧΙ

dlsociete
20 -0.017

(0.036) ΝΑΙ

40 -0.028
(0.150) ΟΧΙ
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1 -0.073
(0.022)

20 0.017 NAIdlcarrefour (0.028)

40 -0.031
(0.049)

1 -0.023
(0.473)

dlsanofi 20 -0.005
(0.147) OXI

40 0.006
(0.431)

1 0.000
(0.988)

dlmichelin 20 -0.043
(0.107)

OXI

40 -0.023
(0.268)

1 -0.170
(0.000)

dlthales 20 -0.003
(0.001)

NAI

40 0.004
(0.004)

dltfl 1 0.044
(0.165) OXI

20 -0.018
(0.043) NAI

40 -0.002
(0.151) OXI

dlagf 1 -0.053
(0.095) OXI

20 0.037
(0.022) NAI

40 -0.017
(0.003) NAI

dlpemod 1 -0.174
(0.000)

20 0.068
(0.000)

NAI

40 -0.020
(0.000)

Παρουσιάζονται ενδεικτικά τα αποτελέσματα για υστερήσεις κ=1, κ=20, κ=40. 

Παρατηρούμε ότι οι περισσότερες υπό εξέταση σειρές παρουσιάζουν μνήμη, δηλαδή 

απορρίπτεται η υπόθεση της ανεξαρτησίας. Συγκεκριμένα, οι μετοχές Aventis, Agf καθώς
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και ο δείκτης CAC40 για υστέρηση ίση με ένα, παρουσιάζουν στατιστικά ασήμαντη A/C, 

σε αντίθεση με τις υστερήσεις 20 και 40, όπου A/C^ 0. Οι μετοχές Total, Societe και Tfl 

παρουσιάζουν αυτοσυσχέτιση στατιστικά σημαντική μόνο για κ=20, ενώ οι Carrefour, 

Thales και Pernod έχουν A/C διάφορη του μηδενός για όλες τις υστερήσεις. Τέλος, 

εξαίρεση αποτελούν οι μετοχές Sanofi και Michelin, οι οποίες παρουσιάζουν A/C=0 σε 

όλες τις υστερήσεις. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένδειξη για την ύπαρξη Αποτελεσματικών 

Αγορών. Επειδή όμως, τα sample statistics των συγκεκριμένων μετοχών είναι 

Skewness#), Kurtosis>3 και Jarque-Bera > 5.99, δηλαδή δεν συμφωνούν με τη Θεωρία 

Αποτελεσματικών Αγορών, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα ARCH 

Process.

2.3.4 Έλεγχος Μη Γραμμικής Εξάρτησης

Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται με σκοπό την μελέτη της ύπαρξης μη 

γραμμικότητας σε μία αγορά. Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση αυτοσυσχέτισης στα τετράγωνα

των αποδόσεων, δηλαδή R2. Η A/C στα τετράγωνα των αποδόσεων αφορά τη μνήμη της

εξίσωσης της διακύμανσης (variance equation), σε αντίθεση με την απλή αυτοσυσχέτιση, 

η οποία αφορά τη μνήμη της εξίσωσης του μέσου (mean equation). Μία άλλη διαφορά με 

την απλή A/C είναι ότι εδώ εξετάζουμε για την ύπαρξη μη γραμμικών δομών στη σειρά. 

Δηλαδή τα ίδια χαρακτηριστικά που εξετάζονται για τον μέσο, εξετάζονται εδώ για τη 

διακύμανση.

Οι υποθέσεις στις οποίες βασίζεται ο έλεγχος είναι οι εξής:

Η0 : Prob.>0.05 => Δεν υπάρχει μη γραμμική εξάρτηση 

Ηα : Prob.<0.05 => Υπάρχει μη γραμμική εξάρτηση

Πίνακας 5: Correlogram ( σε returns “ )

Σειρά Κ delays AC
(Prob.)

Στατιστικά σημαντική 
A/C

1 0.149
(0.000)

dlcac402 20 0.124
(0.000)

ΝΑΙ

40 0.121
(0.000)
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1 0.234
(0.000)

ditotal2 20 0.111
(0.000) NAI

40 0.112
(0.000)

1 0.252
(0.000)

dlaventis2 20 0.092
(0.000)

NAI

40 0.066
(0.000)

1 0.112
(0.000)

dlsociete2 20 0.045
(0.000)

NAI

40 0.116
(0.000)

1 0.247
(0.000)

dlcarrefour2
20 0.038

(0.000) NAI

40 0.086
(0.000)

1 0.158
(0.000)

dlsanofi2 20 0.035
(0.000) NAI

40 0.062
(0.000)

1 0.139
(0.000)

dlmichelin2
20 0.060

(0.000) NAI

40 0.010
(0.000)

1 0.172
(0.000)

dlthales2 20 0.049
(0.000) NAI

40 0.038
(0.000)

dltfl2 1 0.106
(0.001)

20 0.013
(0.000) NAI

40 0.002
(0.000)
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dlagf2 1 0.132
(0.000)

20 0.122
(0.000) ΝΑΙ

40 0.096
(0.000)

dlpemod2 1 0.065
(0.039) ΝΑΙ

20 -0.009
(0.833) ΟΧΙ

40 0.016
(0.992) ΟΧΙ

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα παρατηρούμε ότι υπάρχουν έντονες μη 

γραμμικές εξαρτήσεις σε όλες τις σειρές, διότι η αυτοσυσχέτιση στα τετράγωνα των 

αποδόσεων είναι στατιστικά σημαντική. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η χρονολογική 

σειρά της μετοχής Pernod, η οποία παρουσιάζει στατιστικά σημαντική αυτοσυσχέτιση 

του/?,2 μόνο για κ=1, ενώ για κ=20 και κ=40 η AIC ισούται με μηδέν, που σημαίνει ότι 

υπάρχουν μικρές μη γραμμικές εξαρτήσεις.

2.3.5 ΕΛΕΓΧΟΣ BDS στις αποδόσεις

Η Στατιστική BDS δημιουργήθηκε το 1986 από τους Brock, Dechert και 

Scheinkman για το έλεγχο της ύπαρξης εξαρτήσεων σε μια χρονολογική σειρά jc, ,

βασιζόμενη στην έννοια της συσχέτισης στον χώρο (spatial correlation). Η μηδενική 

υπόθεση της στατιστικής αυτής είναι ότι η χρονολογική σειρά είναι ομοιόμορφα και 

ανεξάρτητα κατανεμημένη δηλαδή είναι iid (independently and identically distributed). H 

απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης μπορεί να αποδοθεί είτε σε ένα γραμμικό στοχαστικό 

σύστημα, είτε σε ένα μη γραμμικό στοχαστικό σύστημα (τύπου ARCH ή GARCH), είτε σε 

κάποιο χαοτικό προσδιοριστικό σύστημα.

Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση της δομής της στατιστικής BDS, πρέπει να 

πούμε ότι η στατιστική αυτή αποτελεί στην ουσία ένα διαγνωστικό έλεγχο και αυτό γιατί η 

απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης μπορεί να οφείλεται σε αρκετά διαφορετικούς 

παράγοντες, οι οποίοι δεν καθορίζονται από την παρούσα στατιστική.

Η στατιστική BDS δίνεται από τη σχέση:
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όπου σ: η τυπική απόκλιση

Τ: ο αριθμός των παρατηρήσεων 

ε: radius (ακτίνα)

m: embedding dimension (διάσταση εμβύθισης)

C(e,m,T): ολοκλήρωμα συσχέτισης (correlation integral)

Για την εξέταση της συσχέτισης στον χώρο, η χρονολογική σειρά πρέπει να 

εμβυθιστεί στον m-διάστατο χώρο (embedded in m-space). Η παράμετρος m ονομάζεται 

διάσταση εμβύθισης (embedding dimension) και δίνει τη διάσταση του χώρου που πρέπει 

να κατασκευαστεί. Το διάνυσμα που δημιουργείται είναι το:

όπου τ: η χρονική υστέρηση

Tm = Τ-m+l: ο αριθμός των σημείων στον m-διάστατο χώρο.

Η υστέρηση τ που θα επιλεγεί πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη ώστε να απαλλάξει 

τα δεδομένα από κάθε συσχέτιση. Το μέγεθος του m επιλέγεται αυθαίρετα, αλλά συνήθως 

παίρνει τιμές 2,3,4,5.

Το ολοκλήρωμα συσχέτισης (correlation integral) έχει την παρακάτω μορφή:

όπου ε: είναι η ακτίνα που χρησιμοποιείται στο correlation integral για τη σύγκριση 

των αποστάσεων μεταξύ των σημείων στον ανακατασκευασμένο m-διάστατο χώρο με την 

ακτίνα ε.

Γίνεται φανερό ότι η στατιστική αυτή είναι συνάρτηση δύο αγνώστων: της 

διάστασης m και της ακτίνας ε. Συχνά, στην πράξη επιλέγεται ένα ε σε όρους τυπικής 

απόκλισης (0.5σ, 1σ, 1.5σ, 2σ). Δηλαδή, ε=1σ σημαίνει μια φορά την τυπική απόκλιση 

των δεδομένων.

1 \)τ ] , t=l,2,...,T-m+l

(2.8)

όπου m=2,3,4,5

~'(Χ|,...,x,+m-\)

Is (x,m, X™ ) = 1, αν jc” - x” I < ε ενώ είναι Ο σε κάθε περίπτωση 

Επίσης ||χ|| = max0£,|χ,.|
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Βασική προϋπόθεση για την πραγματοποίηση του BDS τεστ είναι η στασιμότητα 

της υπό εξέταση χρονολογικής σειράς. Το τεστ πραγματοποιείται πάνω στις αποδόσεις της 

σειράς για την εύρεση εξάρτησης. Με την απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης, γνωρίζουμε 

ότι υπάρχουν εξαρτήσεις, είναι όμως άγνωστο εάν υπάρχουν μη γραμμικές εξαρτήσεις. Γι’ 

αυτό το λόγο, προχωρούμε σε φιλτράρισμα της χρονολογικής σειράς με ένα γραμμικό 

υπόδειγμα, ώστε πραγματοποιώντας στη συνέχεια το BDS πάνω στα κατάλοιπα, να 

μελετήσουμε την ύπαρξη ή όχι μη γραμμικών εξαρτήσεων.

Επομένως όταν εφαρμόζουμε τον έλεγχο BDS στις αποδόσεις, κατασκευάζουμε 

ένα πίνακα με τις τιμές της στατιστικής για ε= 0,5σ, 1σ, 1.5σ, 2σ και m= 2,3,4,5. Οι τιμές 

αυτές συγκρίνονται στη συνέχεια με την κριτική τιμή της κανονικής κατανομής, που είναι 

1,96 για επίπεδο σημαντικότητας 0,05.

•Εάν |r.(£)| < 1,96 τότε αποδεχόμαστε την Ηη.

• Εάν |0'„(ε)| > 1,96 τότε απορρίπτουμε την Η0. Αυτό σημαίνει πως η χρονολογική

σειρά δεν είναι iid και ότι υπάρχουν εξαρτήσεις, γεγονός που αποτελεί ένδειξη μη 

αποτελεσματικότητας. Για τον εντοπισμό μη γραμμικής εξάρτησης στην υπό εξέταση 

σειρά, πραγματοποιούμε το BDS test στα κατάλοιπα του φιλτραρίσματος της 

χρονολογικής σειράς, από ένα γραμμικό υπόδειγμα. Το τελευταίο ξεφεύγει από τα όρια 

της παρούσας εργασίας.

Πίνακας 6: BDS Test στις αποδόσεις

dlcac40

πΓ~—ε 0.5σ 1σ 1.5σ 2σ
2 4.207400 4.310051 4.636952 4.942697
3 6.732166 6.832839 7.800461 7.800461
4 8.818401 9.056219 9.575404 9.939942
5 10.67311 10.85587 11.40926 11.66222

Οι στατιστικές ελέγχου που βρίσκονται στα κελιά είναι μεγαλύτερες από την 

κριτική τιμή για επίπεδο σημαντικότητας 5%, δηλαδή \W\ >1.96. Άρα απορρίπτεται η

μηδενική υπόθεση ότι οι αποδόσεις είναι i.i.d. και αποδεχόμαστε ότι η σειρά παρουσιάζει 

εξαρτήσεις.
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ditotal

0.5σ 1σ 1.5σ 2σ

2 6.369845 6.880959 7.183558 7.812552
3 8.486426 8.947462 9.030892 9.540011
4 9.501400 10.13610 10.26092 10.91881
5 10.25986 10.92386 11.04779 11.83567

Απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση διότι \W\ >1.96

dlaventis

0.5σ 1σ 1.5σ 2σ

2 4.817723 5.897582 7.468656 8.243811
3 6.363008 7.674006 8.961137 9.199732
4 7.701535 8.816408 9.947298 9.860283
5 8.394349 9.999260 10.76109 10.33121

Απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση διότι \W\ >1.96

dlsociete

0.5σ 1σ 1.5σ 2σ
2 4.866742 5.354979 5.700432 5.238341
3 8.463176 8.829819 9.229531 8.705890
4 11.27155 11.01288 10.88908 10.12137
5 13.78540 12.70854 12.11576 11.23746

Απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση διότι \W\ >1.96

^ dlcarrefour

ε 0.5σ 1σ 1.5σ 2σ
2 4.9089 4.8371 5.0317 5.6046
3 6.5119 6.7915 7.1300 7.7244
4 8.7507 8.9008 8.9270 9.1153
5 11.6421 11.0478 10.4272 10.0906

Απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση διότι \W\ >1.96
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dlsanofi

ε 0.5® 1σ 1.5® 2σ

2 4.9568 5.5520 5.7968 6.0345
3 5.5494 6.1683 6.3242 6.4536
4 7.1320 7.3177 7.4094 7.3612
5 7.7974 8.0251 8.2854 8.0606

Απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση διότι \W\ >1.96

dlmichelin

0.5® 1σ 1.5® 2®

2 5.5183 3.1496 3.6930 4.5043
3 5.1577 5.9135 6.5094 7.0656
4 6.6047 7.5308 8.2540 8.7908
5 7.7913 8.5792 9.2861 9.6324

Απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση διότι \W\ >1.96

^ dlthales

0.5σ 1σ 1.5® 2σ
2 5.418071 5.854422 6.247856 6.250235
3 7.057651 7.129249 7.028487 6.752090
4 7.415417 7.793064 7.548744 7.095062
5 8.227672 8.805248 8.392326 7.658674

Απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση διότι \W\ >1.96

^ dim

0.5σ 1 σ 1.5® 2®
2 6.253410 6.090778 6.412469 6.356124
3 7.920572 7.495495 7.646652 7.525547
4 9.022523 8.466748 8.327003 7.983447
5 10.46494 9.494629 9.030276 8.414695

Απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση διότι \W\ >1.96
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dlagf

Τη _____ _ 0.5® 1σ 1.5® 2®

2 7.066983 6.758916 6.264785 4.763745
3 9.301615 9.205482 9.042056 7.829410
4 11.61255 11.20810 10.96273 9.862524
5 13.84879 12.87583 12.31688 10.96791

Απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση διότι \W\ >1.96

dlpernod

0.5® 1® 1.5® 2®
2 7.4159 6.9739 7.7931 8.0301
3 8.4498 8.3986 9.0669 8.7960
4 9.6791 9.6936 9.9633 9.6217
5 10.4454 10.5560 10.4510 10.1715

Απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση διότι \W\ >1.96

Συνοψίζοντας, παρατηρούμε ότι και οι έντεκα σειρές παρουσιάζουν εξαρτήσεις, 

γεγονός που αποτελεί ένδειξη μη Αποτελεσματικότητας.

2.3.6 Έλεγχος ARCH επιδράσεων (ARCH effects)

Πριν προχωρήσουμε παρακάτω στον έλεγχο, που αφορά την εξέταση της ύπαρξης 

ARCH φαινομένων, κρίνεται προηγουμένως σκόπιμη η αναφορά στα μη γραμμικά 

μοντέλα. Ποια είναι τα μη γραμμικά μοντέλα και γιατί χρησιμοποιούνται;

Η μεταβλητικότητα (volatility) που παρουσιάζουν οι σύγχρονες χρηματαγορές, 

αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες στον τομέα της χρηματοοικονομικής. 

Η μοντελοποίησή της, αποτελεί αντικείμενο πολυάριθμων μελετών τις τελευταίες 

δεκαετίες, διότι τα γραμμικά μοντέλα που χρησιμοποιούνταν κατά κόρον δεν είναι πλέον 

ικανά να εξηγήσουν φαινόμενα που παρουσιάζουν οι χρηματοοικονομικές χρονολογικές 

σειρές, όπως για παράδειγμα η ετεροσκεδαστικότητα.

Σήμερα, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός μη γραμμικών μοντέλων που 

χρησιμοποιούνται για τη μοντελοποίηση του φαινομένου της μεταβλητικότητας των 

τιμών, εκ των οποίων τα πιο διαδεδομένα που χρησιμοποιούνται στη χρηματοοικονομική
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είναι το γνωστό ως Υπόδειγμα Αυτοπαλίνδρομης υπό συνθήκη Ετεροσκεδαστικότητας 

(Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) ή Arch και το Γενικευμένο Υπόδειγμα 

Αυτοπαλίνδρομης υπό συνθήκη Ετεροσκεδαστικότητας (Generalized Autoregressive 

Conditional Heteroscedasticity) ή Garch.

2.3.6.1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ARCH

To πρώτο μη γραμμικό υπόδειγμα προτάθηκε το 1982 από τον Engle, ο οποίος 

εισήγαγε μία νέα προσέγγιση, η οποία επιτρέπει στη διακύμανση να εξαρτάται από το 

διαθέσιμο σύνολο πληροφοριών στην αγορά. Υποθέτει δηλαδή ότι η διακύμανση του 

διαταρακτικού όρου είναι συνάρτηση των τιμών με χρονική υστέρηση και επομένως δεν 

είναι σταθερή. Η περίπτωση αυτή είναι γνωστή ως ετεροσκεδαστικότητα.

Η ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας στα κατάλοιπα μίας σειράς, η οποία αγνοείται, 

μπορεί να οδηγήσει στη λάθος εκτίμησή τους. Τέτοια σφάλματα στις εκτιμήσεις είναι 

πολύ πιθανό να οδηγήσουν σε μεροληπτικές εκτιμήσεις των παραμέτρων του 

υποδείγματος. ΓΓ αυτό το λόγο ο έλεγχος και η μοντελοποίηση της ετεροσκεδαστικότητας 

καθίστανται αναγκαία.

Η δομή του υποδείγματος ARCH είναι η ακόλουθη: Έστω το υπόδειγμα

R, = Φο + ΦΛ-1 + ΦιΚ,-2 + - + ΦΡΚ'-Ρ + u< ’ όπου u< ~ Ν(°’σ<2) (2·9)

Το γεγονός ότι η διακύμανση του διαταρακτικού όρου είναι σ~, σημαίνει ότι δεν

είναι σταθερή αλλά ότι μεταβάλλεται διαχρονικά και ότι η μεταβολή αυτή σχετίζεται με τη 

μεταβλητικότητα του διαταρακτικού όρου στο παρελθόν. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει 

ετεροσκεδαστικότητα. Η απλούστερη περίπτωση είναι να υποθέσουμε ότι η διακύμανση 

εξαρτάται μόνο από τη μεταβλητικότητα του διαταρακτικού όρου της προηγούμενης 

περιόδου. Δηλαδή:

σ2 = α 0 + α, μ 2_, (2.10)

Παρατηρούμε ότι η διακύμανση (σ,2) του διαταρακτικού όρου (μ,) αποτελείται από δύο 

μέρη: από τη σταθερά α0και από την τιμή του καταλοίπου της προηγούμενης περιόδου 

(μ2_,). Αυτό σημαίνει ότι ο διαταρακτικός όρος είναι ετεροσκεδαστικός δεδομένης της

τιμής του στην προηγούμενη περίοδο. Η παραπάνω σχέση μας δίνει την υπό συνθήκη 

διακύμανση του διαταρακτικού όρου δεδομένης της τιμής του στην προηγούμενη περίοδο.
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Το ανωτέρω μοντέλο είναι γνωστό ως ένα ARCH(l). Το μοντέλο αυτό μπορεί να 

επεκταθεί στη γενική περίπτωση μίας ARCH(p) διαδικασίας, της οποίας η υπό συνθήκη 

διακύμανση είναι:

σ,2 -α0 +α,Μ(2_, +a2uf_2 +... + apuf_p (2.11)

Συνεπώς, σ’ ένα υπόδειγμα παλινδρομήσεως που ο διαταρακτικός όρος 

συμπεριφέρεται ως μια ARCH διαδικασία, υπάρχει το γνωστό ως αποτέλεσμα ARCH 

(ARCH effect), που οφείλεται στο γεγονός ότι η διακύμανση του διαταρακτικού όρου 

είναι συνάρτηση των τιμών του με υστέρηση.

Το υπόδειγμα του Engle βασίζεται σε κάποιες υποθέσεις ή περιορισμούς όσον 

αφορά κυρίως το σταθερό όροα0 και τους συντελεστές α, όπου ΐ=1,2,...,ρ. Οι περιορισμοί 

αυτοί είναι:

• Το α0 πρέπει πάντα να είναι θετικό και διάφορο του μηδενός, δηλαδή α0 >0 και 

α0 Φ 0. Διαφορετικά το μοντέλο είναι λανθασμένο.

• Οι συντελεστές «,όπου ΐ=1,2,...,ρ πρέπει να είναι πάντα θετικοί για την 

εγκυρότητα του μοντέλου, δηλαδή α>0. Διαφορετικά, δεν υφίσταται το υπόδειγμα 

ARCH διότι για α, =0 η διακύμανση ισούται με ένα σταθερό όρο, οπότε πρόκειται για 

διαδικασία Λευκού Θορύβου.

• Τέλος, επειδή το σ] δηλώνει τη διακύμανση του διαταρακτικού όρου, θα πρέπει 

πάντα να είναι θετικό. Αρνητική διακύμανση δεν υφίσταται.

Μία φυσική προέκταση των υποδειγμάτων ARCH(p), είναι τα υποδείγματα 

GARCH(p,q). Σε αντίθεση με τα ARCH, τα μοντέλα GARCH είναι ευρέως διαδεδομένα 

στην πράξη την τελευταία δεκαετία.

2.3.6.2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ GARCH

Το δεύτερο μη γραμμικό μοντέλο που εξετάζουμε είναι το Γενικευμένο Υπόδειγμα 

Αυτοπαλίνδρομης υπό συνθήκη Ετεροσκεδαστικότητας (Generalized Autoregressive 

Conditional Heteroscedasticity) ή Garch, το οποίο αναπτύχθηκε το 1986 από τον 

Bollerslev. Το μοντέλο αυτό επιτρέπει στην υπό συνθήκη διακύμανση να είναι επιπλέον 

συνάρτηση των τιμών της με χρονική υστέρηση.
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Έστω το υπόδειγμα:

R, =φ0+φ]11ι_ί +φ2Κ,-2 + ~ + ΦρΚ,-Ρ+ν, ’ όπου Μ' ~Ν(°’σ'2) (2·12)

Η υπό συνθήκη διακύμανση στην πιο απλή της μορφή είναι: 

σ2 =α0+α, u 2„, + βσ 2_, (2.13)

Αυτό είναι ένα GARCH(1,1) μοντέλο. Παρατηρούμε ότι η υπό συνθήκη 

διακύμανση (σ2) του διαταρακτικού όρου («,) αποτελείται από τρία μέρη: από τη 

σταθερά α0, από τη μεταβλητικότητα της προηγούμενης περιόδου (μ2_, ) και από την υπό 

συνθήκη διακύμανση της προηγούμενης περιόδου (σ,2.,).

Το γενικευμένο μοντέλο GARCH(p,q) έχει την εξής μορφή:

R, =φ0 + (plR,^] +φ2Κ,-2 +- + (PPRt-P +u, » όπου u, ~ Ν(0,σ,2) (2.14)

σ2 = α0 + α,«2_, +... + apw,2_p + βχσ]_χ +... + (2.15)

ή

^ = «ο+Σ 1«.-/+ Σ Pi a'-j (2·16)
1=1 j=1

Το υπόδειγμα GARCH είναι καλύτερο από το ARCH και γι’ αυτό πιο διαδεδομένο, 

γιατί είναι πιο ακριβές στις εκτιμήσεις και η παραβίαση των μη αρνητικών περιορισμών 

που θέτει, όπως αναλύονται παρακάτω, είναι λιγότερο πιθανή. Αρκετές είναι οι μελέτες 

που ασχολούνται με το ποιο από τα δύο αυτά μοντέλα είναι καλύτερο στην πρόβλεψη της 

μεταβλητικότητας, όπως για παράδειγμα αυτή του Akgiray (1989), στην οποία 

υποστηρίζεται ότι το μοντέλο GARCH είναι ανώτερο του ARCH, στην πρόβλεψη της 

μηνιαίας μεταβλητικότητας του δείκτη των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών των 

Η.Π.Α.

Γενικά, το GARCH(1,1) είναι ένα πολύ ακριβές μοντέλο, το οποίο 

περιλαμβάνοντας μόνο τρεις παραμέτρους, επιτρέπει παρελθοντικά κατάλοιπα να 

επηρεάζουν την τρέχουσα υπό συνθήκη διακύμανση. Επιπρόσθετα μπορεί να εντοπίσει το 

volatility clustering και την λεπτοκύρτωση στις χρονολογικές σειρές.

Όπως το υπόδειγμα του Engle, έτσι και το υπόδειγμα του Bollerslev βασίζεται σε 

κάποιες υποθέσεις ή περιορισμούς όσον αφορά κυρίως το σταθερό όρο α0 και τους

συντελεστές ο:, και βt όπου ΐ=1,2,_,ρ και j=l,2,...,q αντίστοιχα. Οι περιορισμοί αυτοί

είναι οι εξής:
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• Το α0 πρέπει πάντα να είναι θετικό και στατιστικά σημαντικό, δηλαδή διάφορο 

του μηδενός: α0>0. Εάν α0= 0, το μοντέλο δεν υφίσταται.

• Τα α, και /?. πρέπει να είναι επίσης πάντα θετικά και διάφορα του μηδενός, για 

την ορθότητα του υποδείγματος. Εάν α,,β,<0 το μοντέλο παρουσιάζει πρόβλημα. 

Επίσης, αν α= 0 και β f =0 τότε δεν υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα διότι η διακύμανση 

ισούται με μία σταθερά.

• Αν α, + β}<1, υπάρχει στασιμότητα και βραχυπρόθεσμη μνήμη.

• Αν α, + βι > 1, υπάρχει μη στασιμότητα στη διακύμανση και μεταφερόμαστε στο 

IGARCH (Integrated GARCH).

• Αν α, + βt τείνει στη μονάδα, τότε υπάρχει ένδειξη για μακροχρόνια μνήμη στη 

διακύμανση.

2.3.6.3 Έλεγχος ARCH LM (ARCH LM test)

Σκοπός της διεξαγωγής του ελέγχου ARCH LM (Lagrange multiplier) στα 

κατάλοιπα είναι η ανίχνευση της παρουσίας ετεροσκεδαστικών σφαλμάτων στο 

υπόδειγμα. Τέτοια σφάλματα είναι πολύ πιθανό να οδηγήσουν σε μεροληπτικές εκτιμήσεις 

των παραμέτρων του υποδείγματος. Επομένως, πριν γίνει η εκτίμηση του τύπου του 

μοντέλου ARCH, είναι συνετό να ελέγχεται πρώτα η ύπαρξη ή όχι ARCH επιδράσεων, 

έτσι ώστε να επιβεβαιώνεται η ανάγκη χρησιμοποίησης των μη γραμμικών αυτών 

μοντέλων.

Τα βήματα που ακολουθούνται στον έλεγχο αυτό είναι τα ακόλουθα:

• Εκτιμούμε αρχικά, ένα γραμμικό υπόδειγμα με τη μέθοδο των Ελάχιστων 

Τετραγώνων (π.χ. ένα AR(3) ) και υπολογίζουμε τα κατάλοιπα μ,.

• Κατόπιν, εκτιμούμε την παρακάτω σχέση που αποτελεί μία βοηθητική 

παλινδρόμηση, για επιλεγμένο αριθμό υστερήσεων ρ.

ρ
uf=a0 +Σα,“1ί+νι (2.17)

ί=Ι

• Η μηδενική και εναλλακτική υπόθεση του ελέγχου αυτού είναι:

Η0: α, = 0 , δεν υπάρχουν ARCH effects

Ηα: αλ Φ 0 ή α2 * 0 ή ...ή αρ * 0, υπάρχουν ARCH effects
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Ο έλεγχος της μηδενικής υποθέσεως γίνεται είτε με το κριτήριο F είτε με την LM 

στατιστική 77?2 (Obs*R-squared), η οποία ακολουθεί την κατανομή X2 με βαθμούς 

ελευθερίας ρ. Ο συντελεστής προσδιορισμού R2 προκύπτει από την βοηθητική 

παλινδρόμηση.

• Αν LM< X2 ή αν F <Fa, γίνεται δεκτή η μηδενική υπόθεση ότι δεν υπάρχουν

ARCH επιδράσεις, δηλαδή υπάρχει ομοσκεδαστικότητα. Στην αντίθετη περίπτωση 

υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα δηλαδή απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση και γίνεται 

αποδεκτή η εναλλακτική.

Η διαδικασία που ακολουθείται για την πραγματοποίηση του ARCH LM τεστ στις 

αποδόσεις των σειρών με τη βοήθεια του προγράμματος EViews, είναι η εξής: αρχικά 

προβαίνουμε στην εκτίμηση του γραμμικού υποδείγματος κάθε σειράς με τη μέθοδο OLS, 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί στη συνέχεια το τεστ στα προκύπτοντα κατάλοιπα. Τα 

αποτελέσματα που παίρνουμε προέρχονται από δύο στατιστικές την F-statistic και την 

LM-statistic (Obs*R-squared). Αυτό που εξετάζουμε είναι η στατιστική σημαντικότητα 

και των δύο στατιστικών. Συγκεκριμένα, για την ύπαρξη ARCH effects, τα αποτελέσματα 

που προκύπτουν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερα από την κατανομή Fa και X2 ρ αντίστοιχα,

ή εναλλακτικά, τα Prob.<0.05.

Πίνακας 7: ARCH LM Test στις αποδόσεις

Σειρά F-statistic Obs*R-squared Ho: No Arch
(Prob.) (Prob) Effects

dlcac40 18.9707 18.6484 OXI(0.0000) (0.0000)

ditotal 55.8867 52.9879 OXI(0.0000) (0.0000)

dlaventis 48.8569 46.6296 OXI(0.0000) (0.0000)

dlsociete 10.5213
(0.0012)

10.4308
(0.0012) OXI

dlcarrefour 56.4431
(0.0000)

53.4896
(0.0000) OXI

dlsanofi 23.5317 23.0283 OXI(0.0000) (0.0000)

dlmichelin 17.6915
(0.0000)

17.4136
(0.0000) OXI

dlthales 11.5374
(0.0007)

11.4269
(0.0007) OXI

dltfl 12.5731 12.4394
OXI(0.0004) (0.0004)
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dlagf 15.0141 14.8173 ΟΧΙ(0.0000) (0.0000)

dlpemod 6.0069 5.9826 ΟΧΙ(0.0144) (0.0144)

Η μοντελοποίηση που προηγήθηκε του Arch LM test, το οποίο πραγματοποιήθηκε 

πάνω στα προκύπτοντα κατάλοιπα, είναι η εξής: για το dlcac40 χρησιμοποιήθηκε ένα 

AR(3) trou£, για την ditotal ένα AR(1), για την dlaventis ένα AR(5), για την dlsociete ένα 

AR(3) trou6, για την dlthales ένα AR(1), για την dltfl ένα AR(3) troue, για την dlcarrefour 

ένα AR(1) troue , για την dlagf ένα AR(1), για την dlmichelin ένα AR(4) trou6, για την 

dlsanofl ένα AR(2) troue και για την dlpemod ένα AR(1).

Παρατηρούμε την ύπαρξη Arch Effects σε όλες τις σειρές, εφόσον Prob.<0.05, 

γεγονός που σημαίνει ότι δε βρισκόμαστε σε αποτελεσματική αγορά. Συγκεκριμένα, για 

τις σειρές των μετοχών Sanofi και Michelin επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι βρίσκονται σε 

ARCH process, εφόσον παρουσιάζουν ετεροσκεδαστικότητα παρόλο που παρουσιάζουν 

A/C=0, το οποίο αποτελεί ένδειξη για αποτελεσματική αγορά. Η αποτελεσματικότητα τους 

θα επιβεβαιωνόταν εάν δεν υπήρχαν ARCH επιδράσεις.

2.3.6.4 Εκτίμηση ARCH/GARCH Μοντέλων

Υπάρχουν πολύ λόγοι που καθιστούν αναγκαία την εκτίμηση των μοντέλων ARCH 

και GARCH, τα οποία μοντελοποιούν την υπό συνθήκη διακύμανση ή μεταβλητικότητα. 

Μερικοί από τους λόγους αυτούς είναι η ανάλυση του κινδύνου που φέρουν οι μετοχές και 

η εύρεση πιο αποτελεσματικών εκτιμητών που λαμβάνουν υπόψη τους την 

ετεροσκεδαστικότητα των καταλοίπων.

Δεδομένου ότι τα μοντέλα αυτά δεν είναι γραμμικά, η μέθοδος των Ελάχιστων 

Τετραγώνων (OLS) δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκτίμησή τους. Υπάρχουν αρκετοί 

λόγοι γι’ αυτό, εκ των οποίων ο σπουδαιότερος είναι ότι η μέθοδος των ελάχιστων 

τετραγώνων ελαχιστοποιεί το άθροισμα των τετραγώνων των καταλοίπων. Το άθροισμα 

των τετραγώνων των καταλοίπων εξαρτάται μόνο από παραμέτρους της υπό συνθήκης 

εξίσωσης του μέσου, και όχι από την υπό συνθήκη διακύμανση. Συνεπώς, η 

ελαχιστοποίηση του αθροίσματος των τετραγώνων των καταλοίπων δεν είναι πλέον 

απαραίτητη.
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Η mo γνωστή τεχνική εκτίμησης των υπό εξέταση υποδειγμάτων είναι αυτή της 

Μεγίστης Πιθανοφάνειας ( Maximum Likelihood). Η εκτίμηση που πραγματοποιείται με 

τη μέθοδο αυτή είναι μη γραμμική, αλλά οι εκτιμητές που προκύπτουν είναι ασυμπτωτικά 

αποτελεσματικοί. Ουσιαστικά η μέθοδος αυτή εντοπίζει τις mo πιθανές τιμές των 

παραμέτρων, δεδομένων των πραγματικών στοιχείων. Πιο συγκεκριμένα, σχηματίζεται 

μία λογαριθμική συνάρτηση, η λεγάμενη log-likelihood function, και επιχειρείται η εύρεση 

των τιμών των παραμέτρων που μεγιστοποιούν τη συνάρτηση αυτή. Η μέθοδος αυτή 

χρησιμοποιείται τόσο σε γραμμικά όσο και σε μη-γραμμικά μοντέλα.

Τα βήματα που ακολουθούνται για την εκτίμηση ενός ARCH ή GARCH μοντέλου 

είναι τα εξής:

Ορίζονται οι εξισώσεις του μέσου και της διακύμανσης, π.χ. ενός AR(1)- 

GARCH(1,1) μοντέλου:

λ, = μ + qyt_x + u, με u, ~Ν(0, σ,2) (2.18)

σ,2 = α0 + α, μ2_, + βσ]_χ (2.19)

Στη συνέχεια ορίζεται η λογαριθμική συνάρτηση πιθανοφάνειας που έχει την

μορφή:

λ = “log(2;r)~^~Σlog(a<2)“λΣ(λ< -μ-#,-ι)2/σϊ (2.20)
2 2 ,=ι λ /=ι

Ο υπολογιστής στη συνέχεια μεγιστοποιεί την ανωτέρω συνάρτηση ως προς τις 

άγνωστες παραμέτρους μ, β, α0 και α{. Έτσι, προκύπτουν οι εκτιμητές των παραμέτρων.

Η εκτίμηση των μοντέλων αυτών επιχειρείται παρακάτω, με τη βοήθεια του προγράμματος 

EViews.

2.4 Εκτίμηση του Συντελεστή β

Σύμφωνα με την προηγούμενη ανάλυση των χρονολογικών σειρών των δέκα υπό 

εξέταση μετοχών και του δείκτη CAC40, γίνεται εμφανές ότι η υπόθεση περί 

Αποτελεσματικών Αγορών δεν ισχύει. Συνεπώς, η εκτίμηση του συντελεστή β που 

επιχειρείται στην ενότητα αυτή θα ήταν φρόνιμο να πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη 

την ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας. Η παράβλεψη του φαινομένου αυτού είναι πιθανό να 

οδηγήσει σε λανθασμένες εκτιμήσεις και συμπεράσματα.

Επομένως, στο σημείο αυτό προβαίνουμε στην εκτίμηση των β κάθε μετοχής. Ο 

συντελεστής βήτα-όπως έχει προαναφερθεί-είναι το μέγεθος μέτρησης του μη
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διαφοροποιήσιμου ή συστηματικού κινδύνου που φέρει ένα χρεόγραφο ή ένα 

χαρτοφυλάκιο. Ο κίνδυνος αυτός ονομάζεται αλλιώς και κίνδυνος της αγοράς, καθώς η 

μεταβλητότητα των αποδόσεων των χρεογράφων, εξαρτάται από την μεταβλητότητα των 

αποδόσεων της αγοράς, η οποία κατά προσέγγιση, αντιπροσωπεύεται από τον γενικό 

δείκτη μιας κεφαλαιαγοράς, στη συγκεκριμένη περίπτωση από τον δείκτη CAC40.

Το μοντέλο που χρησιμοποιείται στην εκτίμηση του κινδύνου είναι αυτό του 

Απλού Δείκτη (Sharpe 1963) :

ri=ai + birm+et

η ανάλυση του οποίου έχει πραγματοποιηθεί στο πρώτο κεφάλαιο.

Αρχικά υποθέτουμε ότι ο όρος των καταλοίπων (ε:) ακολουθεί μία διαδικασία 

Λευκού Θορύβου, και γι’αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε τη μέθοδο των Ελάχιστων 

Τετραγώνων για την εκτίμηση του β κάθε μετοχής. Στη συνέχεια υποθέτουμε ότι τοε,

ακολουθεί μία GARCH (ARCH) διαδικασία, ώστε να εξετάσουμε πόσο διαφοροποιήθηκε 

η παράμετρος του κινδύνου και κατά πόσο αυτή η διαφοροποίηση οφείλεται και στην ίδια 

τη μετοχή (υψηλή-χαμηλή κεφαλαιοποίηση).

Πίνακας 8: Εκτίμηση συντελεστών β

Σειρές

Μετοχών
PlS Parch Διαφορά Βάρος* Skewness Kurtosis

Jarque

Bera

ditotal 0.769415 0.788513 0.019098 16.45 -0.2449 4.0959 59.3244

dlaventis 0.871078 0.860748 -0.01033 7.18 -0.1615 4.2533 68.9663

dlsociete 1.202724 1.188050 -0.014674 4.96 -0.0506 5.7070 302.0993

dlcarrefour 0.920908 0.910439 -0.010469 4.09 -0.0239 4.9588 158.0541

dlsanofi 0.783564 0.783713 0.000149 4.00 0.0037 4.1707 56.4238

dlmichelin 0.665527 0.627750 -0.037777 0.85 -0.2713 6.4064 489.8204

dlthales 0.649157 0.609913 -0.039244 0.48 -0.0767 4.4653 89.3670

dltfl 1.030276 1.096887 0.066611 0.53 -0.0769 6.3323 458.0975

dlagf 0.958148 0.836700 -0.121448 0.69 0.1785 6.5375 520.4234

dlpemod 0.211596 0.264586 0.05299 0.91 -0.8445 15.5039 6553.848

*Αποτελεί το βάρος (weight), δηλαδή τη συμμετοχή κάθε μετοχής στον δείκτη CAC40.

Για την εκτίμηση του κινδύνου λαμβάνοντας υπόψη την ετεροσκεδαστικότητα, 

προβαίνουμε στην εκτίμηση του μοντέλου GARCH (ARCH). Έτσι, για τις Total, Aventis,
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Carrefour, Michelin, Thales, Tfl, Agf και Pemod, χρησιμοποιείται ένα Garch(l.l), ενώ για 

τις Societe και Sanofi ένα Arch(l).

Από τα προκύπτοντα αποτελέσματα του πίνακα, καθίσταται σαφές ότι ο 

συντελεστής β μεταβάλλεται, καθώς στην εκτίμησή του λαμβάνεται υπόψη η παρουσία 

ετεροσκεδαστικών σφαλμάτων. Οι συντελεστές βΑΚΗ είναι πιο ρεαλιστικοί και 

αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα με μεγαλύτερη ακρίβεια, δεδομένου του ότι οι 

σύγχρονες χρηματαγορές δεν είναι αποτελεσματικές. Συγκρίνοντας τα /?/ ν και β ARCH για 

κάθε μετοχή χωριστά, παρατηρούμε ότι η διαφορά τους είναι άλλοτε θετική και άλλοτε 

αρνητική. Μία θετική διαφορά σημαίνει πως ο κίνδυνος έχει αυξηθεί λαμβάνοντας υπόψη 

την ετεροσκεδαστικότητα, ενώ μία αρνητική διαφορά σημαίνει ότι ο κίνδυνος μειώθηκε.

Επιπρόσθετα, παρατηρώντας πιο προσεκτικά τον πίνακα 8 και συγκεκριμένα τη 

στήλη με τις διαφορές των συντελεστών, βλέπουμε ότι οι πέντε πρώτες μετοχές με την 

υψηλή κεφαλαιοποίηση (μεγάλη συμμετοχή στον δείκτη CAC40) παρουσιάζουν 

μικρότερη διόρθωση του συντελεστή β (σε απόλυτες τιμές), σε σχέση με τις υπόλοιπες 

πέντε μετοχές χαμηλής κεφαλαιοποίησης. Συγκεκριμένα, σημειώνουμε ότι η μεγαλύτερη 

διόρθωση των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης είναι αυτή της Total με 0.019098, ενώ η 

μικρότερη διόρθωση των μετοχών χαμηλής κεφαλαιοποίησης σε απόλυτη τιμή, είναι αυτή 

της Michelin με 0.037777, η οποία είναι αισθητά μεγαλύτερη της Total.

Εξετάζοντας παράλληλα και τα Sample Statistics των συγκεκριμένων μετοχών, 

όπως εμφανίζονται στον πίνακα 8, παρατηρούμε ότι οι μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης 

παρουσιάζουν μικρότερες αποκλίσεις από τη θεωρία Αποτελεσματικών αγορών, σε 

σύγκριση με τις μετοχές χαμηλής κεφαλαιοποίησης. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι 

οι τιμές των sample statistics των πρώτων δεν αποκλίνουν τόσο όσο αυτές των μετοχών 

χαμηλής κεφαλαιοποίησης, από τις επιθυμητές τιμές στην Αποτελεσματική Αγορά (S=0, 

Κ=3, J.B.<5.99).

Επομένως, η εξήγηση στη διαπίστωση ότι οι μετοχές με την υψηλή

κεφαλαιοποίηση παρουσιάζουν μικρή διόρθωση, ενώ οι μετοχές με την χαμηλή

κεφαλαιοποίηση παρουσιάζουν μεγάλη διόρθωση, βρίσκεται στο ότι οι πρώτες δεν

παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις από τη θεωρία αποτελεσματικών αγορών κι έτσι, 

λαμβάνοντας υπόψη την ετεροσκεδαστικότητα στην εκτίμηση του κινδύνου, οι νέες τιμές 

του β που προκύπτουν δεν απέχουν πολύ από αυτές που εκτιμήθηκαν με τη μέθοδο OLS.

Παρατηρούμε επίσης, ότι οι μετοχές με χαμηλά βάρη, παρουσιάζουν υψηλές τιμές 

κύρτωσης, γεγονός που σημαίνει ότι στις αγορές αυτές υπάρχει έντονη
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ετεροσκεδαστικότητα, δηλαδή μεγάλη μεταβλητικότητα στις τιμές των συγκεκριμένων 

μετοχών. Η έντονη αυτή μεταβλητικότητα προσελκύει κυρίως τους επενδυτές που 

επιθυμούν να κερδοσκοπήσουν, σε αντίθεση με τις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης οι 

οποίες παρουσιάζουν μικρότερη κύρτωση και γενικότερα μικρότερες αποκλίσεις από την 

αποτελεσματική αγορά, γεγονός που τις καθιστά πιο σταθερές και πιο αξιόπιστες.

Συνεπώς, καθίσταται προφανές, ότι η διόρθωση του συντελεστή β λαμβάνοντας 

υπόψη την ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας στην αγορά, είναι αναγκαία κυρίως σε μετοχές 

χαμηλής κεφαλαιοποίησης, οι οποίες παρουσιάζουν και μεγάλες αποκλίσεις από τη 

θεωρία.

Για να ισχύουν όμως όλα τα παραπάνω αποτελέσματα και συμπεράσματα, θα 

πρέπει προηγουμένως να βεβαιωθούμε ότι οι παράμετροι του μοντέλου, δηλαδή οι 

συντελεστές κινδύνου είναι σταθεροί σε ολόκληρο το δείγμα, για την περίοδο που 

χρησιμοποιήθηκε στην εκτίμηση του μοντέλου (2000-2004). Ο έλεγχος της σταθερότητας 

του β πραγματοποιείται με τα stability tests. Συγκεκριμένα, το stability test που 

χρησιμοποιούμε εδώ, είναι το Recursive Coefficient Estimates. Σύμφωνα με το τεστ 

αυτό, εξετάζεται η σταθερότητα του συντελεστή β του μοντέλου, καθώς προστίθενται όλο 

και περισσότερα δεδομένα στην εκτίμησή του.

Με βάση τα προκύπτοντα αποτελέσματα του τεστ αυτού, τα οποία έχουν τη μορφή 

διαγραμμάτων και παρατίθενται αναλυτικά στο παράρτημα (μέρος Α), όλες οι σειρές 

παρουσιάζουν σταθερούς συντελεστές κινδύνου, διότι καθώς αυξάνεται ο αριθμός των 

παρατηρήσεων (οριζόντιος άξονας), ο συντελεστής β διακυμαίνεται, αλλά τελικά τείνει 

στην τιμή εκτίμησής του, {3ls (κάθετος άξονας).

2.5 Δημιουργία Χαρτοφυλακίων-Σύγκριση με τον CAC40

Στο μέρος αυτό επιχειρείται η δημιουργία χαρτοφυλακίων με βάση τη θεωρία του 

Markowitz που αναλύθηκε στο πρώτο κεφάλαιο. Τα χαρτοφυλάκια που κατασκευάζονται 

περιέχουν κάθε φορά τρεις μετοχές και είναι equally-weighted με συντελεστή στάθμισης 

το 0.33. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

Οι μετοχές που περιλαμβάνονται στο υπό κατασκευή χαρτοφυλάκιο θα πρέπει να 

έχουν διαφορετικά β και να παρουσιάζουν μεταξύ τους όσο το δυνατό μικρότερη 

αυτοσυσχέτιση και κατά προτίμηση αρνητική (βλ. παράρτημα Γ.Πίνακα 

Αυτοσυσχετίσεων).
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Το χαρτοφυλάκιο θα είναι της μορφής: Χ=0.33*Α+0.33*Β+0.33*Γ, όπου Α,Β,Γ 

οι επιλεχθείσες μετοχές.

Το καλύτερο χαρτοφυλάκιο είναι αυτό το οποίο έχει κίνδυνο ίσο με τη μονάδα ή 

όσο το δυνατό πιο κοντά σε αυτή, δηλαδή κίνδυνο ίσο με τον κίνδυνο της αγοράς. 

Με τον όρο καλύτερο χαρτοφυλάκιο εννοούμε το χαρτοφυλάκιο εκείνο, το οποίο 

ακολουθεί την αγορά και είναι ουδέτερο.

Τα υπό κατασκευή χαρτοφυλάκια είναι τα ακόλουθα:

Το πρώτο χαρτοφυλάκιο (Xi =0.33*Tfl +0.33*Thales+0.33*Societe) αποτελείται 

από τις μετοχές Tfl, Thales και Societe με συντελεστές κινδύνου β= 1.0302 , 0.6491 και 

1.2027 αντίστοιχα, και αυτοσυσχετίσεις Tfl-Thales =0.673344, Tfl-Societe=0.350550 και 

Thales-Societe=0.500110, όπως αυτές δίνονται από τον πίνακα των αυτοσυσχετίσεων στο 

παράρτημα (μέρος Γ). Το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο αποτελείται από μία μετοχή 

υψηλής κεφαλαιοποίησης την Societe, η οποία είναι επιθετική διότι β>1 και από δύο 

μετοχές χαμηλής κεφαλαιοποίησης την ΤΠ και την Thales. Η πρώτη είναι επιθετική ενώ η 

δεύτερη είναι αμυντική (β<1).

Το δεύτερο χαρτοφυλάκιο (Χ2 =0.33*Total+0.33*Societe+0,33*Tfl) αποτελείται 

από τις μετοχές Total, Societe και Tfl με συντελεστές κινδύνου β= 0.7694, 1.2027 και 

1.0302 αντίστοιχα, και αυτοσυσχετίσεις Total-Societe=0.670205, Total-Tfl =0.604685 και 

Societe-Tfl =0.350550. Το χαρτοφυλάκιο αυτό αποτελείται από δύο μετοχές υψηλής 

κεφαλαιοποίησης την Total και την Societe, εκ των οποίων η πρώτη είναι αμυντική ενώ η 

δεύτερη είναι επιθετική. Η Tfl είναι χαμηλής κεφαλαιοποίησης και συγκεκριμένα 

επιθετική.

Το τρίτο χαρτοφυλάκιο (Ar3=0-33*Agf+0.33*Michelin+0.33*Societe) 

περιλαμβάνει τις μετοχές Agf, Michelin και Societe με συντελεστές κινδύνου β= 0.9581, 

0.6655 και 1.2027 αντίστοιχα, και αυτοσυσχετίσεις Agf-Michelin=0.560463, Agf- 

Societe=0.700241 και Michelin-Societe=0.771764. Το χαρτοφυλάκιο αυτό αποτελείται 

από μία μετοχή υψηλής κεφαλαιοποίησης την Societe και από δύο μετοχές χαμηλής 

κεφαλαιοποίησης τις Agf και Michelin, που είναι αμυντικές.

Το τέταρτο χαρτοφυλάκιο (Χ4 =0.33*Sanofi+0.33*Tfl+0.33*Societe) 

περιλαμβάνει τις μετοχές Sanofi, Tfl και Societe με συντελεστές κινδύνου β= 0.7835 , 

1.0302, 1.2027 αντίστοιχα, και αυτοσυσχετίσεις Sanofi-Tfl =-0.073789, Sanofi-

Societe=0.352343 και Tfl-Societe=0.350550. Το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο αποτελείται
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από δύο μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης τη Sanofi και τη Societe, εκ των οποίων η 

πρώτη είναι αμυντική ενώ η δεύτερη είναι επιθετική, και από μία μετοχή χαμηλής 

κεφαλαιοποίησης την Tfl που είναι επιθετική.

Τέλος, το πέμπτο χαρτοφυλάκιο( Χ5 =0.33*Sanofi+0.33*Cairefour+0.33*Societe)

αποτελείται από τις μετοχές Sanofi, Carrefour και Societe με συντελεστές κινδύνου β= 

0.7835, 0.9209 και 1.2027 αντίστοιχα, και αυτοσυσχετίσεις Sanofi-Carrefour=0.308041, 

Sanofi-Societe=0.352343 και Carrefour-Societe=0.410610. Στο χαρτοφυλάκιο αυτό και οι 

τρεις μετοχές είναι υψηλής κεφαλαιοποίησης με τις δύο πρώτες να είναι αμυντικές ενώ η 

τρίτη είναι επιθετική, όπως φαίνεται από τους συντελεστές β.

Με βάση τα πέντε παραπάνω χαρτοφυλάκια εκτιμούμε τους συντελεστές κινδύνου,

Pls και Parch ·

Πίνακας 9: Συντελεστές β Χαρτοφυλακίων

Χαρτοφυλάκια Pis Parch Διαφορά

X, 1.003096 1.004239 0.001143

Χ2 0.915797 0.914977 -0.00082

χ3 0.974652 0.936798 -0.037854

χ4 0.999333 1.012302 0.012969

Χ5 0.959022 0.975456 0.016434

Με βάση τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη 

ετεροσκεδαστικότητας στην αγορά, οι συντελεστές κινδύνου των χαρτοφυλακίων 

μεταβάλλονται, όπως και στην περίπτωση των μεμονωμένων μετοχών. Συγκεκριμένα, η 

μεγαλύτερη διόρθωση παρατηρείται σε απόλυτη τιμή στο χαρτοφυλάκιο Χ3, ενώ η 

μικρότερη στο Χ2.

Καλύτερο χαρτοφυλάκιο, όπως έχει προαναφερθεί είναι αυτό που έχει β=1 ή 

πλησιάζει τη μονάδα. Εδώ, διαφαίνεται ότι τα καλύτερα χαρτοφυλάκια είναι τα X, και Χ4 

με β= 1.003 και 0.999 αντίστοιχα. Πριν όμως καταλήξουμε οριστικά στην επιλογή των δύο 

ανωτέρω χαρτοφυλακίων ως των καλύτερων, κρίνεται φρόνιμο να γίνει σύγκριση και των 

πέντε χαρτοφυλακίων με τον δείκτη CAC40, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιο 

χαρτοφυλάκιο είναι ουδέτερο, δηλαδή ποιο συμπερκρέρεται όπως ο δείκτης.
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Πίνακας 10: Σύγκριση Χαρτοφυλακίων με τον CAC40

Skewness Kurtosis J.B.

Ηα:

A/C*0 A/CR2

*0

Η0:

No

Arch

BDS*

test
k=l k=20 k=40

CAC40 0.0554 4.9541 157.7069 -0.018
(0.560)

-0.018
(0.001)

0.022
(0.001) Όχι Όχι -

χ. -0.0717 4.8743 145.4659 -0.011
(0.734)

-0.020
(0.353)

-0.011
(0.470)

Όχι Όχι Όχι

Χ2 -0.0943 4.4702 90.4551 -0.027
(0.400)

-0.004
(0.003)

0.011
(0.018)

Όχι Όχι Όχι

χ3 -0.0365 6.5668 523.9524 0.018
(0.562)

-0.009
(0.046)

-0.023
(0.063)

Όχι Όχι Όχι

χ4 -0.0300 4.1761 57.1020 0.015
(0.641)

-0.028
(0.000)

-0.003
(0.000)

Όχι Όχι Ναι

Χ5 -0.0341 4.8331 138.5258 -0.021
(0.508)

-0.001
(0.001)

-0.021
(0.002)

Όχι Όχι Όχι

*Εξετάζεται το κατά πόσο οι τιμές του BDS test κάθε σειράς πλησιάζουν τις τιμές του 

συγκεκριμένου τεστ στον δείκτη.

Το πρώτο χαρτοφυλάκιο αν και φαίνεται να ακολουθεί τον δείκτη, διότι δίνει 

sample statistics που πλησιάζουν τα αντίστοιχα του δείκτη, δεν παρουσιάζει 

αυτοσυσχέτιση στατιστικά σημαντική. Επίσης, ενώ συμφωνεί με τον δείκτη στην ύπαρξη 

μη γραμμικών εξαρτήσεων και ARCH επιδράσεων, δεν παρουσιάζει ομοιότητες στις τιμές 

του BDS test. Άρα, το X, δεν αποτελεί το καλύτερο χαρτοφυλάκιο.

Το δεύτερο, συμφωνεί με τον δείκτη στο ότι και τα δύο παρουσιάζουν 

αυτοσυσχέτιση για k=20 και k=40, ενώ για k=l παρουσιάζουν αυτοσυσχέτιση στατιστικά 

ασήμαντη. Επίσης, συμφωνεί με το δείκτη στην ύπαρξη μη γραμμικών εξαρτήσεων και 

ARCH επιδράσεων. Όσον αφορά τα sample statistics και το BDS τεστ παρατηρούμε ότι το 

χαρτοφυλάκιο αυτό παρουσιάζει αποκλίσεις από αυτά του δείκτη CAC40.

Το τρίτο χαρτοφυλάκιο με μια πρώτη ματιά φαίνεται να ακολουθεί το δείκτη, διότι 

παρουσιάζει γραμμική και μη γραμμική αυτοσυσχέτιση στατιστικά σημαντική, και έχει 

ARCH επιδράσεις, όπως και ο δείκτης. Ωστόσο όμως, τα sample statistics φαίνεται να 

παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις από αυτά του δείκτη και επιπλέον οι τιμές του 

ελέγχου BDS αποκλίνουν επίσης από αυτές του δείκτη. Άρα και το τρίτο χαρτοφυλάκιο 

δεν αποτελεί το καλύτερο.
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Το Χ4, κρίνεται ότι είναι το καλύτερο χαρτοφυλάκιο εκ των πέντε, κι αυτό γιατί: 

πρώτον παρουσιάζει συντελεστή β που πλησιάζει τη μονάδα, δηλαδή τον κίνδυνο της 

αγοράς, δεύτερον παρουσιάζει γραμμική αυτοσυσχέτιση στατιστικά σημαντική για k=20, 

και k=40 όπως και ο δείκτης, τρίτον οι τιμές του BDS test πλησιάζουν σε μεγάλο βαθμό 

τις τιμές του ελέγχου αυτού για τον δείκτη και τέταρτο συμφωνεί με τον δείκτη στην 

ύπαρξη μη γραμμικών εξαρτήσεων και ARCH επιδράσεων. Όσον αφορά τα sample 

statistics μπορούμε να πούμε ότι δεν ακολουθούν απολύτως τον δείκτη, αλλά ότι δεν 

απέχουν πολύ από τη θεωρία των Αποτελεσματικών Αγορών.

Τέλος, το πέμπτο χαρτοφυλάκιο συμφωνεί με το δείκτη τόσο στα sample statistics 

όσο και στις γραμμικές και μη γραμμικές αυτοσυσχετίσεις, οι οποίες είναι στατιστικά 

σημαντικές, αλλά και στην ύπαρξη ARCH effects. Στο μόνο που δε συμφωνούν είναι ο 

έλεγχος BDS, κατά τον οποίο το χαρτοφυλάκιο Χ5 δίνει αρκετά μεγαλύτερες τιμές σε

σχέση με τις αντίστοιχες του δείκτη. Άρα και το Χ5 δεν αποτελεί το καλύτερο 

χαρτοφυλάκιο.

2.6 Συμπεράσματα

Συγκεντρώνοντας τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση του 

δευτέρου κεφαλαίου, καταλήγουμε στα ακόλουθα συμπεράσματα: πρώτον, η κατάρριψη 

της θεωρίας των Αποτελεσματικών Αγορών και η ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας στην 

αγορά συνεπάγεται σημαντικές χρηματοοικονομικές συνέπειες. Μία από αυτές αφορά την 

εκτίμηση του συστηματικού ή μη διαφοροποιήσιμου κινδύνου, του συντελεστή β στο 

μοντέλο του Απλού Δείκτη. Συγκεκριμένα, βρήκαμε ότι λαμβάνοντας υπόψη την 

ετεροσκεδαστικότητα στη εκτίμηση του συντελεστή β, τα νέα β που προκύπτουν με τη 

χρησιμοποίηση μη γραμμικών μοντέλων (ARCH models) μεταβάλλονται, δίνοντας πιο 

ρεαλιστικούς εκτιμητές. Οι εκτιμητές αυτοί σε αντίθεση με τους αντίστοιχους που 

υπολογίζονται με τη μέθοδο LS, αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα που 

χαρακτηρίζεται από μη αποτελεσματικότητα.

Δεύτερον, βρήκαμε ότι το μέγεθος της μεταβολής των συντελεστών β εξαρτάται 

από το ποσοστό συμμετοχής κάθε μετοχής στο δείκτη CAC40. Δηλαδή, οι μετοχές υψηλής 

κεφαλαιοποίησης (Total, Aventis, Carrefour, Societe Generale, Sanofi) παρουσιάζουν 

μικρές διορθώσεις που κυμαίνονται από 0,000149 τη μικρότερη έως 0.019098 τη 

μεγαλύτερη, ενώ οι μετοχές χαμηλής κεφαλαιοποίησης (Michelin, Thales, Tfl, Agf,
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Pernod) παρουσιάζουν μεγάλες διορθώσεις που κυμαίνονται από 0.0377 τη μικρότερη έως 

0.121448 τη μεγαλύτερη. Αυτό οφείλεται στο ότι οι μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης δεν 

αποκλίνουν σε μεγάλο βαθμό από τη θεωρία αποτελεσματικών αγορών, οπότε όταν 

λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας στην εκτίμηση του κινδύνου, το βαΓθΗ

δεν μεταβάλλεται πολύ σε σχέση με το fiLS. Το αντίθετο συμβαίνει στις μετοχές χαμηλής

κεφαλαιοποίησης, οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλη διόρθωση των συντελεστών β εξαιτίας 

των μεγάλων αποκλίσεων από τη θεωρία αποτελεσματικής αγοράς.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός, ότι οι μετοχές χαμηλής κεφαλαιοποίησης 

παρουσιάζουν σημαντικά υψηλή κύρτωση, που σημαίνει ότι ενέχουν μεγάλη 

ετεροσκεδαστικότητα, δηλαδή οι τιμές τους παρουσιάζουν μεγάλη μεταβλητικότητα. Η 

έντονη αυτή μεταβλητικότητα προσελκύει κυρίως τους επενδυτές που χαρακτηρίζονται 

από κερδοσκοπική συμπεριφορά, σε αντίθεση με τις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης οι 

οποίες παρουσιάζουν μικρότερη κύρτωση και γενικότερα μικρότερες αποκλίσεις από την 

αποτελεσματική αγορά, γεγονός που τις καθιστά πιο σταθερές και πιο αξιόπιστες. 

Καταφαίνεται λοιπόν, ότι η διόρθωση του συντελεστή β λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη 

ετεροσκεδαστικότητας στην αγορά, είναι αναγκαία κυρίως σε μετοχές χαμηλής 

κεφαλαιοποίησης, οι οποίες είναι πιο κερδοσκοπικές.

Τρίτον, η ανάγκη χρησιμοποίησης μη γραμμικών μοντέλων στην εκτίμηση του 

κινδύνου επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή τους 

στα χαρτοφυλάκια που δημιουργήσαμε. Συγκεκριμένα, παρατηρούμε κι εδώ ότι οι 

συντελεστές β μεταβάλλονται λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας 

στην αγορά. Τα fiarch δίνουν πιο ρεαλιστικούς εκτιμητές σε αντίθεση με τα fils που 

υποθέτουν την αποτελεσματικότητα της αγοράς.

Τέταρτον, το χαρτοφυλάκιο που επιλέγεται ως το καλύτερο διότι δίνει βήτα που 

πλησιάζει τη μονάδα (β=0.999333) και ακολουθεί τον δείκτη CAC40, είναι το Χ4. Το 

χαρτοφυλάκιο αυτό αποτελείται από δύο μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης τη Sanofi και 

τη Societe Generale και από μία χαμηλής κεφαλαιοποίησης την Tfl. Συγκεκριμένα, από 

τις τρεις αυτές μετοχές, η Sanofi είναι αμυντική ενώ οι άλλες δύο είναι επιθετικές. Με τη 

σύνθεση αυτή του χαρτοφυλακίου επιτυγχάνεται η σωστή διαφοροποίηση του και η 

εξισορρόπησή του με τον κίνδυνο της αγοράς. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο το επιλέγουμε ως 

το καλύτερο.
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Τις τελευταίες δεκαετίες το μοντέλο του Sharpe έχει γίνει ευρέως αποδεκτό στην 

επιστήμη της Χρηματοοικονομικής και χρησιμοποιείται τόσο για μεμονωμένες μετοχές 

όσο και για χαρτοφυλάκια. Το συγκεκριμένο μοντέλο χρησιμοποιείται στην παρούσα 

εργασία προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εκτίμηση του συντελεστή βήτα, η τιμή του 

οποίου παίζει καθοριστικό ρόλο στην Θεωρία Χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με την οποία 

αντικειμενικός σκοπός κάθε ορθολογικού επενδυτή είναι η ελαχιστοποίηση του κινδύνου 

και η μεγιστοποίηση της απόδοσης των χρεογράφων.

Έτσι, στην αρχή της παρούσας εργασίας παρουσιάζονται αναλυτικά η θεωρία του 

Markowitz περί Αποτελεσματικών Χαρτοφυλακίων και το Μοντέλο του Απλού Δείκτη 

του Sharpe, καθώς επίσης και το Υπόδειγμα Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Περιουσιακών 

Στοιχείων. Στη συνέχεια, προβαίνουμε στην ανάλυση των χρηματοοικονομικών 

χρονολογικών σειρών των δέκα γαλλικών μετοχών του δείκτη CAC40, καθώς επίσης και 

του ίδιου του δείκτη. Η ανάλυση αυτή, που πραγματοποιείται προκειμένου να 

διερευνηθούν τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης αγοράς, περιλαμβάνει ελέγχους 

στασιμότητας, ανεξαρτησίας, μη γραμμικής εξάρτησης και ARCH επιδράσεων. 

Επιπρόσθετα, γίνεται χρήση του ελέγχου BDS για τη διερεύνηση εξαρτήσεων στις 

χρονολογικές σειρές. Η διαπίστωση της ύπαρξης εξαρτήσεων γραμμικών και μη, καθώς 

επίσης και η παρουσία ετεροσκεδαστικών σφαλμάτων οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η 

αγορά είναι μη αποτελεσματική.

Η παρουσία ετεροσκεδαστικότητας στην αγορά συνεπάγεται σημαντικές 

χρηματοοικονομικές συνέπειες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας, οι 

συντελεστές βήτα που παίρνουμε από την εκτίμηση του μοντέλου του Sharpe καθώς στην 

εκτίμησή μας λαμβάνουμε υπόψη την ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας, μεταβάλλονται. Τα 

νέα βήτα που προκύπτουν χρησιμοποιώντας μη γραμμικά μοντέλα, ανταποκρίνονται 

περισσότερο στην πραγματικότητα και είναι πιο ρεαλιστικά, καθιστώντας τα βήτα που 

εκτιμήθηκαν με τη μέθοδο OLS αναξιόπιστα.

Επιπρόσθετα, παρατηρούμε ότι το μέγεθος της διόρθωσης των συντελεστών β που 

επήλθε χρησιμοποιώντας ARCH μοντέλα, εξαρτάται από την κεφαλαιοποίηση που 

παρουσιάζει κάθε μετοχή. Συγκεκριμένα, οι μετοχές που συμμετέχουν με μεγάλο ποσοστό 

στον δείκτη CAC40, δηλαδή οι μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης παρουσιάζουν μικρή 

διόρθωση των βήτα σε σχέση με τις μετοχές χαμηλής κεφαλαιοποίησης. Συνέπεια του 

ανωτέρω συμπεράσματος είναι ότι οι μετοχές χαμηλής κεφαλαιοποίησης χρήζουν
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μεγαλύτερης ανάγκης διόρθωσης των βήτα λαμβάνοντας υπόψη την

ετεροσκεδαστικότητα, γεγονός που επιβεβαιώνεται από το ότι οι συγκεκριμένες μετοχές 

εμφανίζουν υψηλές τιμές κύρτωσης.

Η σπουδαιότητα της χρήσης των μοντέλων ARCH στην εκτίμηση των 

συντελεστών βήτα των μεμονωμένων μετοχών, επιβεβαιώνεται και με την εφαρμογή τους 

στην εκτίμηση των αντίστοιχων συντελεστών των χαρτοφυλακίων, που κατασκευάσαμε. 

Τα βήτα που εκτιμούνται με μη γραμμικά μοντέλα διαφέρουν από αυτά που εκτιμούνται 

με γραμμικά επιβεβαιώνοντας την ανάγκη χρησιμοποίησης των πρώτων, για την άντληση 

αποτελεσματικότερων εκτιμητών, δεδομένης της μη αποτελεσματικότητας της αγοράς.

Κλείνοντας, θέλουμε να τονίσουμε ότι το θέμα το οποίο πραγματεύεται η παρούσα 

εργασία είναι καίριας σημασίας για την κατασκευή του Άριστου Χαρτοφυλακίου και έχει 

αποτελέσει αντικείμενο μελετών τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Οι προγενέστερες μελέτες 

για τη διερεύνηση της ύπαρξης ετεροσκεδαστικότητας, περιορίζονται στη χρησιμοποίηση 

διαφόρων στατιστικών τεστ και τη σύγκριση αυτών μεταξύ τους, για την εξεύρεση του 

τεστ που δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα.

Η εναλλακτική μέθοδος εκτίμησης των συντελεστών β μεμονωμένων μετοχών και 

χαρτοφυλακίων, που παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα 

ευρύτερο πεδίο έρευνας. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε περισσότερες 

μετοχές του δείκτη CAC40 ή άλλων χρηματιστηριακών δεικτών ή ακόμα και μετοχές της 

παράλληλης αγοράς. Επίσης θα ήταν ενδιαφέρον να εξεταστούν οι μεταβολές που 

επέρχονται στους συντελεστές κινδύνου μετοχών, που ανήκουν σε διαφορετικά 

Χρηματιστήρια Αξιών (π.χ. Αναπτυσσόμενα -Ανεπτυγμένα Χρηματιστήρια). Τέλος, θα 

μπορούσε να διερευνηθεί η επίδραση της ετεροσκεδαστικότητας στη σύνθεση του 

Αρίστου Χαρτοφυλακίου, δηλαδή πώς μεταβάλλεται η σύνθεσή του, παίρνοντας 

διαφορετικές εκτιμήσεις του συντελεστή β χρησιμοποιώντας μία γραμμικά μοντέλα και 

μία μη γραμμικά.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

A. Stability Test: Recursive Coefficient Estimates (στις σειρές των μετοχών) 

^ Total: β,.,= 0.7694415

------Recursive C{1) Estimates ------- ± 2 S.E.

^ Aventis: β LS = 0.871078

------ Recursive C(1) Estimates ------- ±2 S.E.

^ Societe: β,,= 1.202724

------ Recursive C(1) Estimates --------± 2 S.E.
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^ Carrefour: β = 0.920908

------Recursive C(1) Estimates ------- ± 2 S.E.

^Sanofi: β/Λ= 0.783564

------Recursive C(1) Estimates -------± 2 S.E.

^ Michelin: β/Λ= 0.665527

------Recursive C(1) Estimates ------- ± 2 S.E.
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Thales: β/ν= 0.649157

------Recursive C(1) Estimates ------- ± 2 S.E.

^Tfl: β„= 1.030276

------Recursive C(1) Estimates ------- ± 2 S.E.

^Agf: β„= 0.958148

------Recursive C(1) Estimates ------- ± 2 S.E.
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^ Pernod: β, s, = 0.211596

------ Recursive C(1) Estimates ------- ± 2 S.E.

B. Stability Test: Recursive Coefficient Estimates 
(στις σειρές των χαρτοφυλακίων)

X, : βω= 1.003096

------Recursive C(1) Estimates -------± 2 S.E.

^ Χ2 : β/ν= 0.915797

------Recursive C(1) Estimates ------- ±2 S.E.
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JT3 : β«= 0.974652

------Recursive C(1) Estimates ------- ± 2 S.E.

ΧΛ : β„= 0.999333

------Recursive C(1) Estimates -------±2 S.E.

**> JT5 : β^= 0.959022

------Recursive C(1) Estimates ------- ± 2 S.E.
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